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W dniu 5 października 2017 r. w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Stróży odbyło się uroczyste wręczenie 

Stypendiów Wójta Gminy Kraśnik dla uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce, w sporcie i artystyczne. 

Gospodarzem  spotkania był wójt gminy Kraśnik pan Mirosław Chapski, swoją obecnością zaszczycili nas również 

sekretarz gminy pani Beata Kuśmierczyk-Kufel, a także pan Marek Kowalik, który reprezentował przewodniczącego 

Rady Gminy Kraśnik oraz licznie zgromadzona młodzież wraz z rodzicami.  Okolicznościowe dyplomy wręczał wójt 

gminy Kraśnik wraz z dyrektorami szkół gminnych: panią Małgorzatą Nowaczyńską-Brożek, panią Anną Myszak 

i panem Arturem Domańskim wicedyrektorem Zespołu Placówek Oświatowych nr 2 w Kraśniku. Przyznano łącznie 

96 stypendiów, w tym: 

–  54 stypendia  dla uczniów i absolwentów Gimnazjum w Stróży, 

–  30 stypendiów dla uczniów Szkoły Podstawowej w Stróży, 

–  po jednym stypendium dla uczniów Szkół Podstawowych nr 1 i nr 4 w Kraśniku oraz w Słodkowie Trzecim,

–  9 stypendiów dla uczniów i absolwentów Zespołu Placówek Oświatowych nr 2 w Kraśniku. 

Rekordziści otrzymali nawet po trzy stypendia. 

Nagrodzeni za pracę i wspaniałe wyniki zostali zarówno  uczniowie z naszej gminy, jak również uczniowie 

zamieszkali poza terenem gminy Kraśnik, a uczęszczający do szkół gminnych. Wszyscy wyróżnieni stanowią 

wspaniałą wizytówkę swoich szkół oraz gminy, sprawiają, że czujemy dumę z ich sukcesów.

Emilia Rycerz, Wiktoria Krawczyk i Antonina Rej – uczennice Szkoły Podstawowej w Stróży uświetniły swoimi 

występami wokalno-recytatorskimi tę ważną dla naszego środowiska uroczystość. Pani Anna Myszak dyrektor 

Szkoły Podstawowej im. Ks. St. Zielińskiego w Stróży omówiła osiągnięcia uczniów i szkół. Pozytywnie oceniła 

współpracę szkół gminnych z lokalnym samorządem. 

Pan Mirosław Chapski wójt gminy Kraśnik wspomniał, że w br. stypendia w gminie Kraśnik wręczone zostały 

po raz 14. Bardzo dobre wyniki w nauce i sporcie w gminie to efekt bardzo dobrej pracy nauczycieli oraz współpracy 

między nauczycielami, rodzicami i samorządem gminy. Od wielu lat szkoły stanowiły bardzo ważną dziedzinę dla 

samorządu. Tworzenie warunków 

nauki, zajęcia pozalekcyjne, ostatnio 

utworzenie klasy językowej, stołówki 

samorządowe, obiekty sportowe, pełne 

zabezpieczenie miejsc w przed- 

szkolach to priorytety w corocznej 

pracy. Wójt podkreślił bardzo dobre 

rozumienie potrzeb oświatowych przez 

radę gminy.

S e r d e c z n i e  g r a t u l u j e m y  

wszystkim nagrodzonym, ich rodzicom 

i współtwórcom tych sukcesów: 

nauczycielom, trenerom, koordyna- 

torom konkursów i wychowawcom. 

Życzymy  ko le jnych  sukcesów 

w przyszłości.

                                    Ewa Tomczak

Stypendia dla najlepszych uczniów
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przypada Dzień Edukacji Narodowej 
– święto nauczycieli, wychowawców, 
pedagogów. Święto to obchodzone 
jest w rocznicę powstania w 1773 r. 
Komisji Edukacji Narodowej – 
pierwszego w Europie ministerstwa 
oświaty, które zajęło się refor-
mowaniem szkolnictwa w Polsce.

W tym roku Dzień Edukacji 
Narodowej wypadł w sobotę, więc 
we wszystkich szkołach to święto 
obchodzone  by ło  w  p ią tek ,  
13 października. 

W Szkole Podstawowej 
w Kowalinie również odbył się z tej 
okazji uroczysty apel. W części 
oficjalnej dyrektor szkoły, pani 
Marzenna Berdys-Pęzioł, skierowała 
wiele miłych i ciepłych słów pod adresem wszystkich nauczycieli szkoły, ale także jej pracowników i uczniów, bez 
których przecież żadna szkoła by nie istniała. Potem nastąpiła część artystyczna w wykonaniu uczniów szkolnego 
koła teatralno-recytatorskiego. Uczniowie z klas IV-VI zaprezentowali montaż słowno-muzyczny wzbogacony 
humorystycznym pokazem o tym, jak uczniowie widzą nauczycieli. 

Po części artystycznej pani dyrektor ponownie zabrała głos i wręczyła nauczycielom oraz pracownikom 
szkoły nagrody dyrektora z okazji obchodzonego święta. 

Niezwykle miłym i ważnym dla społeczności kowalińskiej szkoły akcentem obchodzonej uroczystości była 
obecność wójta gminy Kraśnik, pana Mirosława Chapskiego. Pan wójt również zabrał głos, kierując pod adresem 
nauczycieli wiele miłych słów i pięknych życzeń. Na zakończenie wręczył dwie nagrody: pierwszą pani Ewie 
Surowiec, nauczycielce nauczania wczesnoszkolnego z racji jej odejścia na emeryturę, w podziękowaniu za 
wieloletnią pracę w szkole oraz pani dyrektor Marzennie Berdys-Pęzioł za osiągnięcia w dziedzinie oświaty.

W ten oto sposób dobiegł końca apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej w Kowalinie. 

Katarzyna Leśniak

Jak wiemy, 14 października 

25 września br. w Sali Błękitnej Urzędu Wojewódzkiego 

w Lublinie odbyło się spotkanie historyczne z okazji 25-lecia 

Stowarzyszenia Środowiska Borowiczan-Sybiraków. 

Współorganizatorami tego wydarzenia byli m.in.: Instytut 

Pamięci Narodowej, wojewoda lubelski dr hab. Przemysław 

Czarnek oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie. Wśród młodzieży, 

która szczelnie wypełniła Salę Błękitną, byli też uczniowie ze 

Szkoły Podstawowej w Kowalinie oraz Gimnazjum w Stróży. 

Organizatorem wyjazdu był nauczyciel geografii p. Krzysztof 

Kozłowski. Hasłem tej ciekawej lekcji historii był temat 

„Nienawistne zbawienie – historie z Lubelszczyzny pod rządami 

komunistów”. Uczniowie mieli okazję wysłuchać ciekawych 

wykładów oraz wideoprezentacji dotyczących represji 

komunistycznych na ziemiach „Polski Lubelskiej”, prezentowanych przez pracowników Instytutu Pamięci 

Narodowej. Spotkaniu towarzyszyła wystawa przygotowana przez lubelski IPN „Polska armia Stalina”. 

Krzysztof Kozłowski

Dzień Edukacji Narodowej 
w Szkole Podstawowej w Kowalinie

Lekcja historii w… Lublinie
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Poznajemy Roztocze
W dniach 24.09.–26.09.2017 r. odbyła się kolejna 

edycja Zielonej Szkoły. Tym razem uczniowie  klasy III „a” 
Szkoły  Podstawowej w Stróży pod opieką nauczycieli: 
Ewy Kret, Edyty Powęski oraz Katarzyny Pytlak poznawali 
najpiękniejsze zakątki Roztocza. 

Pierwszy dzień Zielonej Szkoły rozpoczął się 
wizytą w Doboszówce. To właśnie tam uczestniczyli 
w warsztatach „Od ziarenka do bochenka”, gdzie 
w praktyczny sposób mogli  utrwalić sobie wiadomości na 
temat wyrobu chleba, poznane na edukacji przyrodniczej.
Pobyt w Doboszówce zakończyła przejażdżka na koniach 
oraz strzelanie z profesjonalnego łuku. Wszyscy 
zmęczeni, ale bardzo zadowoleni dotarli do Krasnobrodu. 
To właśnie tam w Ośrodku Wypoczynkowym Pszczeliniec  
nocowaliśmy – niektórzy uczniowie już trzeci raz. 
Pierwszy dzień Zielonej Szkoły zakończyło ognisko oraz 
śpiewy przy akompaniamencie gitary Pana Piotra. Drugi 
dzień to  zwiedzanie ZOO w  Zamościu, zabawy w parku 
linowym oraz Zamojska Starówka. Po zajęciach  
Kuchcikowa, podczas których każdy przygotował sobie 
kolację, odbyły się długo wyczekiwane „podchody”. 
Zmęczeni leśną, nocną zabawą wszyscy szybko 
usnęli. Trzeci dzień wyjazdu to zabawy nad zalewem 
w Krasnobrodzie. Tam właśnie dzieci miały możliwość 
nauczyć się gry w „rugby”, „kule-bule” oraz inne ciekawe 
zabawy. W Krasnobrodzie  zwiedzaliśmy  Sanktuarium, 
Muzeum Regionalne, Ptaszarnię oraz kaplicę „Na 
Wodzie”. Ostatnim miejscem, które zwiedziliśmy na 
Zielonej Szkole był Zwierzyniec. Tam zobaczyliśmy 
„Kamień Szarańczy'' oraz budynki Ordynacji Zamojskiej. 
Następnie przeszliśmy ścieżką edukacyjną „Po Wydmie” do Stawów Echo, gdzie nastąpiło podsumowanie wyjazdu 
oraz wręczenie pamiątkowych dyplomów. 

Wyjazd na Zieloną Szkołę to nabywanie nowych wiadomości i umiejętności poprzez działanie. To także 
integracja zespołu rówieśniczego, wzajemna pomoc i radzenie sobie w trudnych sytuacjach. 

                                                                                                                      Ewa Kret, Edyta Powęska 

Srebro tenisistów stołowych
21 października br. w Łucce rozegrane 

zostały drużynowe mistrzostwa woje- 
wództwa UKS, w których wzięli udział młodzi 
tenisiści stołowi ze Szkoły Podstawowej 
w Stróży. Oceniając realne szanse przed 
rozpoczęciem zawodów, nasi zawodnicy 
powinni stanąć na najniższym stopniu 
podium. Jednak kiedy rozpoczęła się 
rywalizacja przy stołach, okazało się, że 
drużyna w składzie: Szymon Kaźmierak, 
Błażej Wielgus i Marcel Wieleba tanio 
„skóry” nie sprzeda. Po zwycięskich dwóch 
meczach, najpierw z Niedrzwicą, a potem z Łucką przyszła porażka w walce o złoto  
z Lubartowem. Ostatecznie jednak srebrny medal należy uznać za duży sukces 
i dobry prognostyk przed dalszą częścią sezonu. Dla tych, którzy chcieliby rozwijać 
swoje umiejętności gry w tenisa stołowego przypominamy, że zajęcia odbywają się 
w sali gimnastycznej gimnazjum w Stróży w czwartki w godzinach 14.35–16.05.
 

Krzysztof  Kozłowski
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19 października uczniowie 
klasy III „a” pod opieką pań Ewy Kret 
i Edyty Powęski udali się w od- 
wiedziny do Komendy Powiatowej 
Pańs twowe j  S t raży  Pożarne j  
w Kraśniku. Uczniowie klasy III „a” 
wzięli udział w sali edukacyjnej 
„Ognik”. 

Celem wizyty było poszerze-
n ie  zak resu  w iedzy  uczn iów 
w dziedzinie bezpieczeństwa. Dzieci 
miały możliwość zapoznania się 
z symulacją zagrożeń pożarowych 
i innych niebezpieczeństw, mogły 
nauczyć się reagować w sytuacjach 
kryzysowych i sprawdzić się w roli 
osoby informującej  o niebez- 
pieczeństwie. Ponadto uczniowie 
obejrzeli zaawansowany sprzęt 
ratowniczy i przeciwpożarowy. 

Uczniowie mieli możliwość 
dowiedzieć się, jak ustrzec się zatrucia 
tlenkiem węgla (czadem), jak należy 
dbać o prawidłową wentylację pomieszczeń, do jakich zagrożeń może doprowadzić niewłaściwe użytkowanie 
sprzętu domowego oraz jak powinna przebiegać ewakuacja z miejsca objętego pożarem.  Ponadto nauczyli się, jak 
skutecznie wezwać służby ratownicze czy udzielić pierwszej pomocy. Na zakończenie każdy musiał zdać krótki 
egzamin i  dostał certyfikat „Jako dzielny mały ognik”, w ramach programu Edukacja dla Bezpieczeństwa – Ognik. 
Wizyta się udała, a strażakom udało się zaspokoić ciekawość dzieci. 

Ewa Kret 

ZDOBYWAMY CERTYFIKAT ,,MAŁEGO DZIELNEGO OGNIKA” 
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w KRAŚNIKU

Nowe zasady segregacji odpadów
Od 1 lipca 2017 r. weszły w życie nowe zasady 

segregacji odpadów komunalnych, tzw. Wpólny 
System Segregacji Odpadów (WSSO), które 
obowiązują już na terenie całego kraju. Od tej pory 
odpady są dzielone na cztery frakcje. Do 
pojemnika/worka niebieskiego trafi papier, do 
zielonego  szkło (z możliwością rozdzielenia na szkło 
bezbarwne – biały i szkło kolorowe – zielony), żółtego  
metale i tworzywa sztuczne.

Ministerstwo Środowiska wprowadziło okres 
przejściowy ze względu na konieczność wygaszenia 
obowiązujących umów z firmami odbierającymi 
odpady. Oznacza to, że wprowadzenie nowych zasad 
segregacji odpadów w naszej gminie realizowane 
będzie dopiero od 1 stycznia 2019 r. 

Należy podkreślić, że mieszkańcy naszej gminy 
coraz rzetelniej segregują odpady. Wskazuje na to 
ilość zebranej frakcji suchej, dotychczas ilość tych 
odpadów wynosiła 10–12 Mg, a w miesiącu sierpniu 

zebrano już 17,70 Mg. Taki wzrost ilości frakcji suchej jest bardzo pozytywny, chociażby z powodu zwiększającego 
się poziomu odzysku, który do 2020 roku musi wynosić aż 50%.

Izabela Krawczyk
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Nowe zasady segregacji odpadów
w poniższej tabeli przedstawiamy sposób segregacji odpadów frakcji suchej:
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 Szanowni Państwo. Dnia 17 czerwca 2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie przyrody, 
a wraz z nią zmieniły się przepisy dotyczące wycinki drzew. Zmiany te dotyczą w szczególności osób fizycznych. 
Nowelizacja, wprowadzona ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 1074), wprowadza istotne zmiany w zasadach wycinki drzew. Poniżej przedstawiamy jej najważniejsze zapisy:

1. Obowiązek zgłaszania wycinki przez osoby fizyczne – obowiązkowi podlegają drzewa, których 
obwody pni na wysokości 5 cm powyżej gruntu przekraczają: 80 cm w przypadku: topól, wierzb, klonów 
jesionolistnych, klonów srebrzystych, 65 cm w przypadku: kasztanowców zwyczajnych, robinii akacjowych, 
platanów klonolistnych,  50 cm w przypadku pozostałych drzew.
Powyższy obowiązek nie dotyczy krzewów. 
Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być 
usunięte,  rysunek lub mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.
UWAGA: w przypadku drzew usuwanych z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, zgłoszenia należy 
dokonać do wojewódzkiego konserwatora zabytków.

2. Procedura administracyjna po dokonaniu zgłoszenia – ważne terminy
a) W terminie 21 dni organ przyjmujący zgłoszenie przeprowadzi oględziny przeznaczonych do usunięcia 

drzew, podczas których ustalony zostanie gatunek drzew oraz ich obwody na wysokości 5 cm. Z oględzin 
sporządzany będzie protokół. UWAGA: gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich elementów wskazanych 
w punkcie 1, na zgłaszającego zostanie nałożony obowiązek uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni, nałożenie 
obowiązku uzupełnienia zgłoszenia przerywa bieg 21-dniowego terminu.

b) W terminie 14 dni od daty dokonania oględzin organ przyjmujący zgłoszenie może w drodze decyzji 
administracyjnej wnieść sprzeciw co do zamiaru usunięcia zieleni. 
UWAGA: za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej. 
W związku z tym informacja o wniesieniu sprzeciwu może dotrzeć do zgłaszającego wycinkę w terminie dłuższym 
niż 14 dni. Najlepiej po upływie 14 dni sprawdzić w urzędzie czy nie zgłoszono sprzeciwu do wycięcia, gdyż wycinka 
drzewa, w stosunku do którego zgłoszono sprzeciw, zagrożona jest karą finansową.

c) Organ, do którego wniesiono zgłoszenie, może wnieść sprzeciw w przypadku: lokalizacji drzewa na 
nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, lokalizacji drzewa na terenie przeznaczonym w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego,  lokalizacji drzewa na terenach objętych formami ochrony przyrody, spełniania 
przez drzewo kryteriów, które zostaną ustalone w rozporządzeniu ministra do spraw środowiska dot. uznawania 
przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody – w tym zakresie ustawa zacznie obowiązywać po wejściu 
w życie ww. rozporządzenia. 

d) Organ, do którego wniesiono zgłoszenie, musi wnieść sprzeciw w przypadku:
– jeżeli zgłoszenie dotyczy drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na usunięcie,
– nie uzupełnienia zgłoszenia, w stosunku do którego został nałożony taki obowiązek.
e) Wydanie decyzji o sprzeciwie stanowić będzie podstawę dla zgłaszającego do wystąpienia z wnioskiem 

o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew (należy wtedy złożyć do Urzędu Gminy Kraśnik nowy wniosek na wycinkę 
drzew i uzyskać stosowną decyzję zezwalającą na wycinkę).

3. Ograniczony czas obowiązywania zgłoszenia – zgodnie z nowymi regulacjami zgłoszone do wycinki 
drzewo można usunąć jedynie w terminie 6 miesięcy od dnia przeprowadzenia oględzin. Jeżeli w tym terminie 
drzewo nie zostanie usunięte, jego wycinka będzie możliwa dopiero po dokonaniu powtórnego zgłoszenia. 

4. Ograniczenia związane z wycięciem drzewa po zgłoszeniu – jeżeli w terminie 5 lat od daty dokonania 
oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta będzie mieć 
związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosły 
drzewa usunięte na podstawie zgłoszenia, wówczas na właściciela nieruchomości nałożony zostanie obowiązek 
uiszczenia opłaty za usunięcie drzew.

5. Administracyjne kary pieniężne – zgodnie z nowelizacją ustawy, usunięcie drzew bez stosownego 
zgłoszenia, przed dokonaniem oględzin przez organ lub w przypadku sprzeciwu organu, skutkować będzie 
naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej.

6. Zmiany dotyczące innych podmiotów. W przypadku wszystkich innych podmiotów, a także osób 
fizycznych usuwających drzewa w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, obowiązek uzyskania 
zezwolenia uzależniony jest od obwodu pnia mierzonego na wysokości 5 cm od gruntu, a nie jak wcześniej na 
wysokości 130 cm. Wycinka drzew, których obwody pni na wysokości 5 cm przekraczają:  80 cm w przypadku: topól, 
wierzb, klonów jesionolistnych, klonów srebrzystych, 65 cm w przypadku kasztanowców zwyczajnych, robinii 
akacjowych, platanów klonolistnych,  50 cm w przypadku pozostałych drzew wymaga uzyskania stosownej decyzji 
zezwalającej na wycięcie drzew, wydawanej przez wójta, a w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru 
zabytków – wojewódzkiego konserwatora zabytków.       

Marzena Pielaszkiewicz

Zmiany dotyczące wycinki drzew
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OSP ze Stróży świętowała 90 lat działalności 
W dniu 22 października 

2017 r. strażacy ze Stróży 
obchodzili jubileusz 90-lecia 
pows tan ia  j ednos tk i  OSP.  
Uroczystości były także okazją 
do przekazania jednostce no- 
wego samochodu ratowniczo-
-gaśniczego oraz sztandaru. 
Jubileusz to doniosła chwila oraz 
powód do dumy zarówno dla 
strażaków, jak i  d la całej  
społeczności lokalnej. Jest to 
okazja do podkreślenia znacze-
nia służby pożarniczej, która 
jest jedną z najtrudniejszych. 
Uroczystość rozpoczęła się 
w kościele pw. Trójcy Prze- 
najświętszej i  Matki  Bożej 
Częstochowskiej w intencj i  
strażaków, którą odprawił ksiądz 
proboszcz Grzegorz Stąsiek. Po 
mszy świętej strażacy wspólnie 
z zaproszonymi gośćmi przemaszerowali na stadion sportowy, gdzie odbyła się część oficjalna. Uroczystość 
rozpoczęła się od złożenia przez dowódcę tej uroczystości dh. Jacka Jabłońskiego meldunku dh. Marianowi 
Starownikowi prezesowi Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie, po którym nastąpił przegląd pododdziałów, 
a następnie odegranie hymnu związkowego przez orkiestrę dętą OSP w Kraśniku. Powitania zaproszonych 
i przybyłych gości oraz otwarcia uroczystości dokonał prezes jednostki OSP Daniel Kasperek, który również 
przypomniał jej historię.

Inicjatywa utworzenia Ochotniczej Straży Ogniowej w Stróży zrodziła się w grudniu 1926 r. i wyszła od 
mieszkańców sołectw Stróża, Słodków Pierwszy, Słodków Drugi, Słodków Trzeci i Karpiówka. Pierwszy zarząd 

organizacji wybrano i powołano 15 marca 1927 r., 
a prezesem został Bogusław Targowski. Pierwsze 
wyposażenie, jakie zakupiła jednostka, to ręczna 
sikawka, 5 bosaków, drabina, dwukołowa beczka 
konna i kilka odcinków węży. Na sprzęt składali się 
mieszkańcy okolicznych miejscowości. Od tamtego 
czasu bardzo dużo się zmieniło. Od 20 lat OSP 
Stróża należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-
Gaśniczego, ściśle współpracuje z Państwową 
Strażą Pożarną. Bierze udział w akcjach 
ratowniczo-gaśniczych na terenie swojej gminy 
i poza nią, aktywnie uczestniczy w życiu 
społecznym, kulturalnym oraz sportowym swojej 
miejscowości i gminy. Niedzielne święto było 
również doskonałą okazją do uhonorowania 
zasłużonych strażaków  Złotymi, Srebrnymi, 
Brązowymi medalami „Za Zasługi dla Pożarnictwa” 
oraz  odznaką „Strażak wzorowy”. Nie obyło się bez 

podziękowań i wystąpień zaproszonych gości. Druhny i druhowie otrzymali najserdeczniejsze gratulacje z okazji 
jubileuszu oraz otrzymania nowego sztandaru i samochodu ratowniczo-gaśniczego. Głos zabrali: prezes Zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie dh Marian Starownik, starosta kraśnicki Andrzej Maj, komendant 
powiatowy PSP w Kraśniku st. bryg. Artur Bis, bryg. w stanie spoczynku Wiesław Nowak, wójt gminy Kraśnik 
Mirosław Chapski, radny Sejmiku Województwa Lubelskiego Marek Kos, przedstawiciel Nadleśnictwa Kraśnik 
Adam Jurek. Potem był wspólny strażacki poczęstunek.  

                 Daniel Kasperek
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Od 1 sierpnia 2017 r. rozpoczął się nowy okres przyjmowania wniosków na świadczenie wychowawcze 
(500+). Wniosek można złożyć osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Kościuszki 24 (pokój nr 1) lub 
drogą elektroniczną, przy czym e-wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć za pomocą portalu 
empatia.mrpips.gov.pl, Profilu Zaufanego, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Podstawowe zasady Programu „Rodzina 500+” pozostają bez zmian. Nadal jest to nieopodatkowane 
świadczenie w wysokości 500 zł, wypłacane na pierwsze dziecko w rodzinie przy uwzględnieniu kryterium 
dochodowego 800 zł netto (1200 zł na osobę w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym) oraz na drugie i kolejne 
dziecko do 18. roku życia dziecka bez względu na dochody.

Od 1 sierpnia zostało wprowadzonych kilka zmian. Przede wszystkim prawo do świadczenia 
wychowawczego w stosunku do dziecka wychowywanego samotnie przez jednego z rodziców będzie uzależnione 
od ustalenia na rzecz tego dziecka świadczenia alimentacyjnego od drugiego rodzica. W praktyce oznacza to, że do 
wniosku o świadczenie 500+ rodzic samotnie wychowujący dziecko będzie musiał dołączyć pochodzący lub 
zatwierdzony przez sąd tytuł wykonawczy, potwierdzający ustalenie świadczenia alimentacyjnego na rzecz dziecka 
od drugiego rodzica. Jeśli do wniosku nie zostanie dołączony tytuł wykonawczy, podmiot realizujący przyjmie 
wniosek, ale wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia tego braku w terminie 3 miesięcy pod rygorem pozostawienia 
wniosku bez rozpoznania. Jeśli wniosek zostanie uzupełniony o brakujący dokument w wyznaczonym terminie 
i pozostałe warunki zostaną spełnione, świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia 
wniosku.

Po drugie, wyłączone zostało stosowanie przepisów dotyczących utraty i uzyskania dochodu w sytuacji, gdy 
wnioskodawca lub członek jego rodziny utraci dochód i w okresie 3 miesięcy od daty utraty dochodu ponownie 
uzyska dochód u tego samego pracodawcy, zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpocznie 
pozarolniczą działalność gospodarczą. Nowe przepisy zostały zastosowane po raz pierwszy przy ustalaniu prawa 
do świadczeń na okres rozpoczynający się od 1 października 2017 r.

Po trzecie, w stosunku do osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku 
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne został wprowadzony wymóg dołączenia 
do wniosku o 500+ zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego o formie opłacanego podatku, wysokości 
przychodu, stawce podatku oraz wysokości opłaconego podatku w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na 
jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego. Wymóg dołączania takiego zaświadczenia w miejsce 
obowiązku składania oświadczenia o deklarowanych dochodach Do programu „Rodzina 500+” można dołączyć 
w każdym momencie. Wniosek o świadczenie składa się raz do roku.                                                                                              

                           Marta Zabieglińska

Ogłoszenia:

Świadczenie wychowawcze (500+) – zmiany 2017/2018

Badania statystyczne sadów

W listopadzie na terenie gminy, podobnie jak w całym kraju, zostanie przeprowadzone badanie sadów 
według gatunków i odmian w wylosowanych gospodarstwach rolnych. Badanie może być prowadzone poprzez 
ankieterów lub telefonicznie. Więcej informacji na ten temat na stronach internetowych: www.gminakrasnik.pl oraz 
http://stat.gov.pl 
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