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Jagodowe trendy 2016

 pod koniec lutego br. 
w Kraśniku odbyła się Xii Mię-
dzynarodowa Konferencja Sa-
downicza „Jagodowe trendy”. to 
największe tego typu spotkanie 
producentów owoców, rolników, 
naukowców, samorządowców  
i przedstawicieli branży spożyw-
czej na Lubelszczyźnie. 
 W tegorocznej konferencji 
sadowniczej uczestniczyło ponad 

90 wystawców oferujących produk-
ty i usługi związane z uprawą owo-
ców i wyrobami spożywczymi na 
ich bazie. Prezentacje w części wy-
kładowej dotyczyły ochrony roślin 
uprawnych, technologii produkcji, 
biostymulacji, zbiorów i przecho-
wywania.
 Organizatorami konferen-
cji, która odbyła się w Zespole Szkół  
nr 3, są: Związek Sadowników RP, 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lubli-
nie i Starostwo Powiatowe w Kraśni-
ku. Patronat nad wydarzeniem ob-
jęli Wojewoda Lubelski i Marszałek 
Województwa Lubelskiego.
- Ta konferencja cieszy się tak dużą 
popularnością, bo organizują ją fa-
chowcy: Związek Sadowników 
RP i naukowcy z lubelskiego Uni-
wersytetu Przyrodniczego - mówi 
starosta kraśnicki andrzej Maj. 

- Ich profesjonalizm i wiarygod-
ność budzą zaufanie plantatorów. 
 Co prawda od kilku lat utrzy-
muje się stosunkowo wysoka cena 
za malinę, ale zdaniem organizato-
rów konferencji sadowniczej tego-
roczny sezon będzie kolejnym wy-
zwaniem dla rolników. Podobnie 
jak w ubiegłym roku, warunki kli-
matyczne mogą mieć negatywny 
wpływ na wielkość i jakość zbiorów.

 od stycznia br. ośrodek 
Doradztwa Rolniczego w Kra-
śniku ma nową siedzibę. z bu-
dynku Starostwa został przenie-
siony do pomieszczeń w bursie 
szkolnej przy zS nr 3 przy ul. Sło-
wackiego. teraz w jednym miej-
scu znajdują się trzy instytucje 
ważne dla rolników i lokalnych 
społeczności korzystających ze 
środków unijnych. Są to: agencja 
Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa (aRiMR), Lokalna gru-
pa Działania ziemi Kraśnickiej 
oraz ośrodek Doradztwa Rolni-
czego.
 Dotychczas kraśnicki ODR 
mieścił się na 4. piętrze Starostwa 
Powiatowego. Z inicjatywy staro-
sty andrzeja Maja od nowego 
roku znajduje się w bursie szkolnej 
przy ZS nr 3. - Zlokalizowanie insty-

odr razem z ariMr
tucji działających na rzecz rolników 
w jednym miejscu to rozwiązanie 
praktyczne i podyktowane łatwiej-
szym dostępem mieszkańców do 
ich usług i świadczonej pomocy  
- podkreśla starosta.
 Od 15 marca do 16 maja br. 
przyjmowane będą przez ARiMR 
wnioski o dopłaty unijne. Każde-
go roku na terenie powiatu rolni-
cy składają ok. 10 tys. takich wnio-
sków, a unijne dofinansowanie do 
upraw czy hodowli stanowi waż-
ną część dochodów gospodarstw 
domowych na terenach wiejskich. 
Bardzo wielu wnioskodawców ko-
rzysta z pomocy świadczonej przez 
ODR przy wypełnianiu dokumen-
tów. Teraz droga z ODR do ARiMR 
ulegnie znaczącemu skróceniu, bo-
wiem obie instytucje pracują po są-
siedzku, w tym samym budynku.

 w Starostwie powiato-
wym można zasięgnąć profe-
sjonalnej opinii adwokatów  
i radców prawnych. punkt porad 
znajduje się na parterze po pra-
wej stronie wejścia do budynku 
i czynny jest od poniedziałku do 
piątku w godz. 7:30 - 15:30.
 Od początku roku 2016 na 
terenie całego kraju uruchomiono 
system darmowej pomocy praw-
nej. To efekt wejścia w życie usta-
wy przygotowanej przez poprzed-
niego ministra sprawiedliwości. 
System umożliwia dostęp do porad 
na poziomie lokalnym, co ma zna-
czenie w związku z barierę finanso-
wą, która często uniemożliwia ko-
rzystanie z profesjonalnych usług 
oferowanych przez prawników.
 Porady dotyczą przepi-
sów prawa pracy, prawa karne-
go i cywilnego, spraw rodzinnych, 

Prawna PoMoc za darMo
ubezpieczeniowych i związanych  
z przygotowaniem do rozpoczęcia 
działalności gospodarczej.
 Z darmowej oferty mogą 
korzystać: osoby posiadające waż-
ną Kartę Dużej Rodziny; senio-
rzy po ukończeniu 65 lat, osoby fi-
zyczne, którym w okresie roku po-
przedzającego zostało przyznane 
świadczenie z pomocy społecznej 
na podstawie ustawy o pomocy 
społecznej; kombatanci; weterani; 
zagrożeni lub poszkodowani kata-
strofą naturalną, klęską żywiołową 
lub awarią techniczną; młodzież do 
26. roku życia.
 Podobny punkt działa rów-
nież w Urzędzie Gminy Kraśnik. Do-
celowo, jeśli ministerstwo nie wy-
cofa się z systemu i nie zabraknie 
środków finansowych, powstaną 
one w każdej gminie i mieście po-
wiatu. 
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 z okazji 30-lecia działal-
ności Kraśnickiego Klubu Kolek-
cjonera podczas grudniowej se-
sji Rady powiatu zostały wręczo-
ne okolicznościowe wyróżnienia.
 W imieniu marszałka woje-
wództwa lubelskiego odznaczenia 
„Zasłużony dla Województwa Lu-
belskiego” wręczył laureatom rad-
ny Sejmiku WL Marek Kos. Uho-
norowani zostali lokalni społeczni-
cy: kierujący Muzeum św. Floriana 
(izba pożarnictwa) Ryszard łago-

wyróżnieni sPołecznicy

 Kraśniccy radni powiato-
wi oraz pracownicy Starostwa  
i podległych jednostek włączy-
li się w ogólnopolską akcję Szla-
chetna paczka.

dary szlachetneJ Paczki

- Wszystkim serdecznie dziękuję za 
tę wymierną pomoc - mówi staro-
sta kraśnicki andrzej Maj. - Dzię-
ki aktywności kraśnickich wolonta-
riuszy ogólnopolska akcja Szlachet-

 1 lutego, po raz pierwszy 
w tym roku, spotkali się członko-
wie powiatowej Rady gospodar-
czej utworzonej z inicjatywy sta-
rosty andrzeja Maja. 
 łukasz Koziarz z powiato-
wego Centrum Obsługi Inwesto-
ra przedstawił aktualną sytuację  
w kraśnickiej strefie inwestycyjnej, 
istniejące już podmioty oraz te, któ-
re zamierzają w niedługim czasie 
rozpocząć tam swoją działalność. 
Omówione zostały także warunki  
i procedury nabywania gruntów. 
 Gościem lutowego posie-
dzenia Rady była aleksandra Brzo-
zowska z Centrum Obsługi Inwe-
stora Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Lubelskiego, która 
omówiła formy wsparcia dla przed-
siębiorców, planowane misje go-

gdzie szukać biznesowego wsParcia
spodarcze, targi oraz fora gospo-
darcze i wyjazdy studyjne oferowa-
ne lubelskim przedsiębiorcom.
 Z kolei andrzej tybulczuk 
zaprezentował formy wsparcia skie-
rowane do pracodawców i przed-
siębiorców, jakie ma w swojej ofer-
cie Powiatowy Urząd Pracy w Kra-
śniku. Mowa była m.in. o zasadach 

 W październiku 2015 r. kra-
śnicki SP ZOZ został poddany oce-
nie przez Centrum Monitorowania 
Jakości w Ochronie Zdrowia z Kra-
kowa (jednostka Ministerstwa Zdro-
wia). Audytorzy badali funkcjono-
wanie szpitala od strony zarządza-
nia placówką i poziomu opieki zdro-
wotnej. W ocenie brana była pod 
uwagę zgodność ze standardami 
medycznymi wyznaczonymi przez 
ministra zdrowia. Certyfikat jakości 
dla SP ZOZ w Kraśniku został pod-
pisany 13 stycznia tego roku. Szpi-
tal spełnia standardy w 79% i uzy-
skał akredytację na 3 lata. 

certyfikat 
dla szPitala

refundacji zatrudnienia osób bezro-
botnych, czy wyposażaniu lub do-
posażaniu stanowisk pracy dla bez-
robotnych. 
 Przewodnicząca PRG wio-
letta wilkos poruszyła temat 
wsparcie w ramach inicjatywy LE-
ADER dla nowopowstałych przed-
siębiorstw oraz już istniejących firm.

da, wolontariusz tadeusz Bartoś, 
artysta Szczepan ignaczyński. 
Wszyscy związani są z lokalnym ru-
chem kolekcjonerskim.
 Medal Starosty Kraśnickie-
go „Za zasługi dla Powiatu Kra-
śnickiego” otrzymali: była dyrek-
tor Muzeum Regionalnego ewa 
wichrowska i twórca ludowy Ro-
man prószyński. Medale wręczy-
li przewodniczący Rady Powiatu 
zbigniew gawdzik i starosta an-
drzej Maj.

na Paczka nabrała wyjątkowego roz-
machu. Pracownicy powiatu włączy-
li się w nią, przygotowując potrzeb-
ne produkty i wyposażenie domowe 
dla jednej z rodziny z Kraśnika. 

 W akcję zaangażowali się też 
radni, dzięki którym podarunki trafi-
ły do dwóch rodzin w gm. Szastarka 
i Zakrzówek. W sumie to kilkanaście 
zestawów najpotrzebniejszych rze-
czy i dzięki wolonatariuszom zostały 
one pod koniec ub. roku dostarczo-
ne rodzinom w potrzebie. Do pre-
zentów dołożyły się również prywat-
ne firmy. 
DaRCzYŃCY. Pracownicy: PCPR Kra-
śnik, Urzędu Pracy w Kraśniku, ŚDS 
w Kraśniku, Starostwa Powiatowe-
go; radni Powiatu Kraśnickiego, Ap-
teka Kraśnicka al. Niepodległości 27, 
Bogumiła Szczygieł Apteka MELISA 
ul. Sikorskiego, PPHU „FAN” J.J.J.Czu-
bińscy, ZBI-MAR Hurtownia Łożysk  
i Pasów, Magdalena Grządka Outlet, 
Arkadiusz Widomski „X-Sport”, Mi-
rosław Korecki „Sportive”, Stanisław 
Gzik Sklep „Mrówka” ul. Urzędow-
ska.

Odznaczeniem „Zasłużony dla Woje-
wództwa Lubelskiego” zostali uhonoro-

wani Szczepan Ignaczyński, Tadeusz Bar-
toś i Ryszard Łagoda. Wszyscy związani są 

z lokalnym ruchem społecznikowskim  
i kolekcjonerskim

Pracownicy Starostwa Powiatowego, podległych instytucji oraz radni zaangażowali 
się w ub. roku w akcję "Szlachetna Paczka". Efekty widać na zdjęciu

Członkowie Powiatowej Rady Gospodarczej 
podczas pierwszego w tym roku posiedzenia

Wicestarosta Mariusz Socha 
wręcza upominki pacjen-
tom kraśnickiego szpitala 

podczas Światowego Dnia 
Chorego
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 Budowa stacji bazowych te-
lefonii komórkowej na terenie Kra-
śnika wywołuje protesty części 
mieszkańców. Jednak można je in-
stalować na budynkach mieszkal-
nych, gdyż jest to zgodne z planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego Kraśnika uchwalanym przez 
Radę Miasta. Stacje bazowe budo-
wane zgodnie z przepisami i speł-
niające polskie, restrykcyjne normy 
nie stanowią żadnego zagrożenia 
dla ludzi i ich zdrowia.

stacJe 
budzą 
eMocJe

 Mieszkańcy bloków przy  
ul. Krasińskiego i Mickiewicza nie są 
zadowoleni z budowy stacji na dachu 
budynku Krasińskiego 1. W 2013 r. zgo-
dę na wynajem części dachu wyrazi-
ła tamtejsza wspólnota mieszkaniowa. 
Umowę dzierżawy przedstawiciele 
Kraśnickiego Przedsiębiorstwa Miesz-
kaniowego (jednostka podległa mia-
stu) podpisali w 2014 r. W listopadzie 
2015 r. Starostwo Powiatowe w Kra-
śniku wydało pozwolenie na budowę 
tego obiektu. Maszt firmy Polkomtel 
(sieć Plus), pojawił się na dachu bloku 
w styczniu 2016 r. 

pRoCeDuRa 
 Wydanie odmownej decyzji 
przez Starostwo byłoby możliwe, gdy-
by w planie zagospodarowania prze-
strzennego miasta Kraśnik znajdował 
się zapis zabraniający budowy stacji 
bazowych na budynkach mieszkal-
nych wielorodzinnych. Jednak aktual-
nie obowiązujący plan dopuszcza taką 
możliwość. 
 Starostwo Powiatowe w Kra-
śniku nie mogło więc w 2015 r. odmó-
wić wydania pozwolenia na budowę 
ze względu na protest mieszkańców, 
gdyż art. 35 ustawy Prawo budowla-
ne uniemożliwia podjęcie takiej decy-
zji w przypadku, gdy wniosek spełnia 
wszystkie przesłanki prawne upoważ-

niające do uzyskania takiego pozwole-
nia. 
- Najskuteczniejszym sposobem na 
uniknięcie dylematów związanych 
z budową stacji bazowych byłoby 
wprowadzenie ograniczeń do planu 
zagospodarowania przestrzennego 
miasta Kraśnik zgodnych z oczekiwa-
niami mieszkańców - wyjaśnia staro-
sta kraśnicki andrzej Maj, który zwró-
cił się w tej sprawie do władz miasta. 
- Jeśli jakaś planowana inwestycja nie 
jest zgoda z planem zagospodarowa-
nia, odmawiamy wydania pozwolenia 
na budowę. Nie chodzi o całkowity za-
kaz budowy stacji w granicach miasta, 
tylko o ograniczenie związane z bu-
dynkami mieszkalnymi i na terenach 
gęsto zaludnionych.
 Jednak zdaniem miejskich 
prawników wprowadzenie ograni-
czeń do planu zagospodarowania by-
łoby sprzeczne z prawem. Starostwo 
przeanalizuje taką interpretacją prze-
pisów.

zDRowie
 Przyczyną protestów miesz-
kańców jest troska o zdrowie. I cho-
ciaż stacje bazowe budowane zgodnie  
z przepisami i spełniające polskie nor-
my nie stanowią żadnego zagrożenia 
dla ludzi, wiele osób sugeruje się spo-
łecznymi mitami na ten temat. Warto 

pamiętać, że każdy inwestor zobowią-
zany jest przepisami do przedstawienia 
dokumentacji wpływu na środowisko. 
W przypadku Krasińskiego 1 i okolicz-
nych bloków przyjęte przez inwesto-
ra rozwiązania przestrzenne i konstruk-
cyjne zakładają brak dostępu ludzi do 
obszarów oddziałujących szkodliwie. 
Z przedłożonego przez inwestora pro-
jektu budowlanego jednoznacznie wy-
nika, iż nie występują żadne ogranicze-
nia w zagospodarowaniu, a zatem rów-
nież w zabudowie sąsiednich nieru-
chomości dla lokalizacji stacji bazowej  
w tym miejscu. Ponadnormatywne 
promieniowanie emitowane przez an-
teny stacji będzie występować w miej-
scach niedostępnych dla ludności. 
 Ochrona ludzkiego zdrowia  
i środowiska jest warunkiem niezbęd-
nym do uzyskania pozwolenia na bu-
dowę i obowiązkiem właściciela stacji 
jest takie zaprojektowanie emisji pro-
mieniowania, aby spełniało odpowied-
nie normy. W Polsce gęstość pola elek-
tromagnetycznego nie może przekra-
czać 0,1 W/m kw. Poziom dopuszczal-
nego promieniowania w Niemczech, 
Francji, Wielkiej Brytanii czy USA jest 
kilkadziesiąt raz wyższy. Inwestor jest 
również zobowiązany do zgłoszenia in-
stalacji po uruchomieniu i wykonania 
pomiarów, aby nie było wątpliwości co 
do szkodliwości promieniowania.

drogowy Plan 2016
 Brak dochodów własnych, 
czerpanych z lokalnych podatków 
i opłat, zmusza samorządy powia-
towe do szukania zewnętrznych 
środków finansowych na zadania 
inwestycyjne. Również powiat kra-
śnicki korzysta z tej możliwości, 
zwłaszcza w przypadku dróg. te-
goroczne plany powiatu są także  
z tym związane. 
 W 2016 roku zostanie zrealizo-
wana jedna z inwestycji zaplanowa-
nych przez Starostwo i Zarząd Dróg 
Powiatowych w gminach Szastar-
ka i Zakrzówek. Chodzi o przebudo-
wę kilku odcinków drogi w miejsco-
wościach Sulów, Blinów i Szastarka 
o łącznej długości ok. 6 km. Koszto-
rys przewiduje wydatek w wysokości  
2 160 000 zł.
 Jedną połowę środków po-
kryją wspólnie powiat kraśnicki, gmi-
ny Zakrzówek i Szastarka, a druga po-
chodzić będzie z tzw. schetynówek, 
czyli z „Programu rozwoju gminnej  
i powiatowej infrastruktury drogo-
wej”. Projekt, który znalazł się na liście 
dofinansowania, złożył Zarząd Dróg 
Powiatowych.
 Starostwo zabiega również o 
dofinansowanie przebudowy i mo-
dernizacji dróg powiatowych z Pro-

gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Chodzi o inwestycje na łączną kwo-
tę blisko 5 mln zł. Starostwo Powiato-
we chce pozyskać pieniądze z PROW 
na cztery zadania, czyli przebudowę 
dróg powiatowych: Słodków II - Sza-
starka Stacja, Gościeradów - Kosin, 
Zaklików - Borów i Józefów - Dzierz-
kowice. Inwestycje byłyby zrealizowa-
ne w latach 2016 - 2017.
 W połowie stycznia br. Staro-
stwo podpisało też 15 porozumień 
z gminami z terenu powiatu, któ-
re będą starać się o środki z PROW 
na swoje lokalne drogi w latach  
2016 - 2017. Partnerstwo z powiatem 
zwiększa ich szanse na lepszą ocenę 
złożonych wniosków i zdobycie środ-
ków.
 W tym roku w mieście Kraśnik 
również modernizowane będą drogi 
powiatowe. Chodzi o trzy zadania: re-
mont odcinków al. Tysiąclecia, ul. Si-
korskiego i drogi na Dąbrowie Bór. 
Środki na ten cel zostały zabezpie-
czone w tegorocznym miejskim bu-
dżecie na styczniowej sesji Rady Mia-
sta. 250 tys. zł to kwota, jakiej braku-
je do rozliczenia się miasta z powia-
tem za budowę drogi dojazdowej do 
strefy ekonomicznej, gdzie Starostwo 
było głównym inwestorem.

budżet Powiatu 2016

 Rada powiatu w Kraśni-
ku uchwaliła w grudniu ub.r. bu-
dżet na 2016 r. wydatki zaplano-
wano na poziomie 92 680 321 zł, 
a dochody w wysokości 92 797 
737 zł. w trakcie roku budżetowe-
go, podobnie jak w innych samo-
rządach, do planu finansowego 
powiatu wprowadzane są zmia-
ny i korekty. - z punktu widzenia 
mieszkańców najważniejsze są 
oczywiście wydatki inwestycyjne 
-podkreśla starosta andrzej Maj. - 
to głównie modernizacja dróg po-
wiatowych i prowadzone wspól-
nie z gminami oraz miastami re-
monty nawierzchni oraz inwesty-
cje w oświatę i służbę zdrowia. 
 Władze powiatu chcą  
w przyszłym roku przebudować 
między innymi drogi powiatowe: 
Słodków II -Szastarka Stacja, Goście-
radów -Kosin, Zaklików -Borów, Jó-
zefów -Dzierzkowice, korzystając ze 
środków Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich (rozstrzygnięcie na-
boru w maju). Na pewno przebudo-
wanych zostanie 6 km drogi łączącej 
gm. Zakrzówek i Szastarka. Kontynu-
owana będzie współpraca z miastem 
Kraśnik (więcej w tekście o drogach). 
Powiat złoży również wniosek na do-

finansowanie modernizacji ul. Nad-
stawnej z Programu Rozwoju Gmin-
nej i Powiatowej Infrastruktury Dro-
gowej. Będzie to wspólna inwestycja 
powiatu, miasta i gm. Kraśnik. Roz-
pocznie się też budowa nowego bo-
iska przy ZS nr 2 („Rej”). Poza tym po-
wiat wystąpi o dofinansowanie z mi-
nisterstwa sportu do budowy bieżni 
przy boisku na „Górce”, gdzie w ubie-
głym roku oddano do użytku nowe 
boisko ze sztuczną nawierzchnią. 
 Największy niepokój wśród 
opozycji, sygnalizowany w dyskusji 
m.in. przez radnych eugeniusza pe-
laka, Romana Bijaka i Jerzego Mi-
siaka, budzi sytuacja w powiatowej 
oświacie oraz służbie zdrowia. Ich 
zdaniem konieczne jest opracowa-
nie długofalowej strategii zarządza-
nia tymi dziedzinami życia społecz-
nego w powiecie, z uwzględnieniem 
zagrożeń. - Wspólna troska o na-
sze finanse publiczne wymaga tak-
że krytycznego spojrzenia na spra-
wy budzące wątpliwości -podkreślał 
podczas posiedzenia Rady Powiatu 
starosta andrzej Maj. - Najważniej-
sze jest to, że powiat kraśnicki, mimo 
braku własnych dochodów, ma za-
dłużenie o wiele mniejsze niż niektó-
re miasta czy gminy. 
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 w dniach 21- 24 stycz-
nia br. odbył się XVii powiatowy 
przegląd Kolęd, pastorałek i ze-
społów Kolędniczych, którego 
gospodarzem był gminny ośro-
dek Kultury w trzydniku Dużym, 
a współorganizatorem kraśnic-
kie Starostwo powiatowe. to jed-
na z największych imprez arty-
stycznych i kulturalnych organi-
zowanych w powiecie.
 Pielęgnacja tradycji śpiewa-
nia kolęd i pastorałek oraz ochrona 
przed zanikaniem zwyczaju kolędo-
wania, prezentacja twórczości ko-

trzydnickie kolędowanie
lędniczej, promocja twórców i wy-
konawców oraz pobudzanie twór-
czych zainteresowań młodego po-
kolenia to główne cele tegorocznej 
edycji przeglądu. 
 Wzięło w nim udział ok. 720 
uczestników, tj. solistów, zespołów 
wokalnych, wokalno-instrumental-
nych, chórów, zespołów śpiewa-
czych oraz grup kolędniczych.
 W pierwszym dniu przeglą-
du na scenie trzydnickiego GOK po-
jawili się młodzi artyści przedsta-
wiający herody, jasełka i widowi-
ska. Po występach 8 grup kolędni-
czych wyróżnienia I stopnia otrzy-

mali: Zespół Jasełkowy CHEASTER 
ze Szkoły Podstawowej w Ludmi-
łówce (opiekun artystyczny Mar-
ta Łuszczak), Teatr Młodzieżowy  
z Centrum Kultury w Annopo-
lu (opiekun artystyczny Lucyna Ja-
skowska) oraz Koło Teatralne AL-
TER EGO z Miejskiego Zespołu Szkół  
w Annopolu (opiekun artystyczny 
Justyna Wolszczakowska).
 W drugim dniu zaprezen-
towali się soliści, zespoły wokalne, 
wokalno-instrumentalne oraz chó-
ry w kategorii dziecięcej i młodzie-
żowej. W kategorii SOLISTA jury 

przyznało nagrodę główną dla Lucii 
Luperto i Sandry Cichoń. W katego-
rii DUET wyróżnienie otrzymał Duet 
„Sekret” z PSP nr 6 w Kraśniku. W ka-
tegorii ZESPÓŁ WOKALNY i ZESPÓŁ 
WOKALNO-INSTRUMENTALNY jury 
przyznało nagrodę główną dla 
Chóru „Sekret” z PSP nr 6 w Kraśni-
ku, Zespołowi „Kolędnicy I” z CKiP  
w Kraśniku oraz Zespołowi Wo-
kalno-Instrumentalnemu „Sekret”  
z PSP nr 6 w Kraśniku. 
 Trzeci dzień przeglądu to 
występy dorosłych solistów, zespo-
łów wokalnych, zespołów śpiewa-
czych, chórów i grup kolędniczych.

W kategorii zespołów wokalnych, 
wokalnych z akompaniamentem 
i wokalno-instrumentalnych na-
grody otrzymali: Zespół Śpiewa-
czy z Sosnowej Woli, Koło Gospo-
dyń Wiejskich w Trzydniku Du-
żym, Koło Gospodyń Wiejskich  
w Woli Trzydnickiej, Zespół Śpiewa-
czy z Dzierzkowic Zastawia, Koło 
Gospodyń Wiejskich w Rzeczy-
cy Księżej, Męski Zespół Śpiewa-
czy „Majdaniacy”, Koło Gospodyń 
Wiejskich w Węglinie, Zespół Lu-
dowy z Księżomierzy, Kapela „Swo-
jacy”, Klub Nowoczesnych Kobiet  
z Olbięcina, Kapela „Kalina Folk”, Ze-
spół „Sulowiacy”, Zespół Śpiewaczy 
z Dzierzkowic Woli, Koło Gospodyń 
Wiejskich w Łychowie, Zespół „Ko-
walanki”, Gminny Klub Aktywnego 
Seniora w Annopolu, Teatr Wiejski 
w Marynopolu, Zespół Artystyczny 
„Borowiacy”, Zespół „Kolorowa Je-
sień” z ODK SM „Pomoc” w Kraśni-

ku, Kapela „Czerwona Róża” z Sza-
starki, Zespół „Pogodna Jesień”  
z ODK SM „Pomoc” w Kraśniku, Ze-
spół „Young and full of energy” oraz 
Klub Seniora z Gościeradowa.
 W kategorii kapel nagro-
dami wyróżniono: Kapelę Ludową  
z Trzydnika Dużego i Kapelę Lu-
dową z Gościeradowa, w kategorii 
solistów: Julitę Szewczyk i Leszka 
Sitarczyka, w kategorii duetów na-
tomiast nagrodę za udział otrzy-
mał Duet „Małe Bajoro”. Ponadto 
Wójt Gminy Trzydnik Duży Fran-
ciszek Kwiecień przyznał nagrodę 
Zespołowi „Świteź” z Węglina. 
 Serdecznie gratulujemy 
laureatom oraz dziękujemy arty-
stom, ich nauczycielom i instruk-
torom za przygotowanie prezen-
tacji. Zachęcamy do dalszej pracy 
i doskonalenia warsztatu oraz kul-
tywowania tradycji bożonarodze-
niowych.

KULTURA
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 14 lutego br. w galerii 
„trójka” CKip wystąpiła Beata 
osytek i agnieszka Szczepaniak. 
Był to pierwszy - po dwóch latach 
przerwy - koncert z cyklu „Bardo-
grajka”. występowi towarzyszyło 
duże zainteresowanie publiczno-
ści.
 W tym roku, po dłuższej 
przerwie, reaktywowany został cykl 
koncertów promujących muzykę 
określaną mianem poezji śpiewanej 
i piosenki literackiej. To najczęściej 
akustyczne lub semi-akustyczne 
występy utrzymane w lirycznym, 
kontemplacyjnym lub satyrycznym 
nastroju. Wśród artystów specjali-
zujących się w tej muzyce są między 
innymi członkowie Lubelskiej Fe-
deracji Bardów. Lutowy recital Be-
aty Osytek i Agnieszki Szczepaniak  
pt. „NOcny TRamwaj” został po-
przedzony występem Jakuba tar-

nocny tramwaj w ckiP
nawskiego i Jacka Kadisa, który 
był jednym z pomysłodawców po-
wołania do życia „Bardograjki”.
 Beata Osytek to laureat-
ka wielu festiwali piosenki autor-
skiej w Polsce. Wśród nich mię-
dzy innymi były: Ogólnopol-
skie Spotkania Młodych Autorów 
i Kompozytorów Piosenki „Smak” 
w Myśliborzu (Dębowy Szczebel 
oraz Nagroda Specjalna Radia Za-
chód), Festiwal Piosenki Literackiej  
w Świdniku (Grand Prix), Ogólno-
polski Przegląd Piosenki Autorskiej 
„Oppa” (Złota Piątka), Ogólnopolski 
Turniej Śpiewających Poezję „Łaźnia” 
(Grand Prix), Studencki Festiwal Pio-
senki w Krakowie (4. nagroda i 3. na-
groda oraz nagroda dziennikarzy). 
 W poprzednich edycjach 
„Bardograjki” wystąpiło wielu zna-
nych artystów tego gatunku, m.in.:  
Dominika Barabas, Jan Kondrak, 

Jacek Kadis, Łukasz Jemioła, Ma-
rek Andrzejewski, Łukasz Majewski, 
Piotr Selim, Paweł Orkisz, Grzegorz 
Szymański. 
 Z udanego startu po prze-
rwie cieszy się grzegorz Marcin-
kowski, kierownik wydziału pro-
mocji Starostwa Powiatowego, były 
dyrektor CKiP i inicjator powrotu 
„Bardograjki” w 2016 r.: - Inaugura-
cyjny koncert nowej-starej „Bardo-
grajki” cieszył się dużym zaintere-

sowaniem. Miejmy nadzieję, 
że kolejnym występom rów-
nież towarzyszyć będzie peł-
na sala. A już w marcu wystąpi  
w Kraśniku tomek Krzymiń-
ski, który ma w repertuarze 
m.in. piosenki Kabaretu Star-
szych Panów. 
 Organizatorami „Bar-
dograjki” byli: Starostwo Po-
wiatowe w Kraśniku, Miasto 
Kraśnik i CKiP.

 Drużyna Spice gears spo-
tkała się 28 stycznia br. ze spon-
sorami i partnerami inicjatywy 
First Robotics Competition.
 Młodzi kraśniczanie z dru-
żyny nr 5883, o nazwie Spice Gears, 
to uczniowie kraśnickich szkół śred-
nich, głównie Zespołu Szkół nr 3.  
Z inicjatywy Darka głuchowskiego 
i grzegorza Michałowskiego oraz 

ryszard i Powalczy w kanadzie
Fundacji „Wschodni Klaster Innowa-
cji”, biorą oni udział w wyjątkowym 
przedsięwzięciu jakim są międzyna-
rodowe zawody w budowie robo-
ta, czyli First Robotics Competition. 
Jeden z regionalnych finałów odbę-
dzie się w kwietniu w Kanadzie i tam 
właśnie kraśniczanie będą rywalizo-
wać ze swoimi rówieśnikami - jako 
jedyni zawodnicy z Polski.

  W połowie stycznia, po 
otrzymaniu części potrzebnych 
do zbudowania tego precyzyjne-
go urządzenia, drużyna Spice Ge-
ars rozpoczęła prace konstrukcyjne 
nad robotem o nazwie Ryszard I.
 FRC jest szansą dla młodych 
ludzi na zaangażowanie się w no-
woczesne projekty, które inspiru-
ją innowację, rozwijają talent, kre-
atywność i pewność siebie, uczą 
pracy w zespole i umacniają pa-
sję tworzenia. Międzynarodowy 
konkurs łączy naukowe podejście  
w dziedzinie robotyki z nowocze-
snymi technologiami i etyką pra-
cy w zespole ukierunkowaną na 
współpracę, a nie rywalizację.
- Ta zdolna młodzież wkrótce bę-
dzie aktywna na rynku pracy, a zdo-
byte umiejętności oraz doświad-
czenie przeniesie na pole aktywno-

ści zawodowej - podkreśla starosta 
kraśnicki andrzej Maj.
 Głównym organizatorem 
kraśnickiego przedsięwzięcia w ra-
mach FRC jest Fundacja „Wschod-
ni Klaster Innowacji”, wspierają go 
liczni partnerzy (m.in. Starostwo 
Powiatowe w Kraśniku) oraz spon-
sorzy. To dzięki nim udział kraśni-
czan w FRC stał się realny. Niebaga-
telną rolę w tej niezwykłej przygo-
dzie odgrywa Richard Kuśmier-
czyk z Kanady, jeden z mento-
rów drużyny Spice Gears. To dzięki 
jego zabiegom reprezentacja po-
wiatu kraśnickiego i Polski otrzy-
ma wsparcie od “Canadian Friends 
of the Catholic University of Poland 
Inc.”, które umożliwi młodzieży po-
byt w Kanadzie. Honorowy patro-
nat nad drużyną objął Marszałek 
Województwa Lubelskiego.

 od 1 stycznia br. urzędów, 
po 146 latach, odzyskał ponow-
nie prawa miejskie. obok same-
go urzędowa, w skład nowego 
miasta wchodzą: Dębniak, Kajeta-
nówka i zakościelne. Jest to trze-
cie miasto w powiecie kraśnickim 
i u progu swojego rozwoju liczy 
1687 mieszkańców.
 Inicjatorem powrotu do 
dawnego statusu administracyjne-
go było Towarzystwo Ziemi Urzę-
dowskiej współpracujące w tej spra-
wie z władzami gminy. W połowie 
ub. roku, po wcześniejszych konsul-
tacjach społecznych i na mocy de-
cyzji Ministerstwa Administracji i Cy-
fryzacji, Urzędów uzyskał ponownie 
prawa miejskie, które obowiązują od 
1 stycznia 2016 r. Wójt stał się burmi-

strzem, a rada gminy - radą miejską.
 Zmiana ta wzbudziła wie-
le dyskusji zainteresowanych miesz-
kańców, odmiennych opinii - pozy-
tywnych i negatywnych - zawsze 
jednak odwołujących się do troski  
o dalszy rozwój miasta.
- Biorąc pod uwagę obecny stan 
prawny i patrząc w aspekcie korzy-
ści czy przywilejów, nadanie pra-
wa miejskiego ma charakter neu-

tralny - mówi Stanisław tompolski 
(na zdj.), radny powiatu kraśnickiego 
i kierownik Referatu Rolnictwa, Go-
spodarki Nieruchomościami i Ochro-
ny Środowiska Urzędu Miejskiego  
w Urzędowie. - Także w zakresie po-
zyskiwania środków zewnętrznych, 
bo małe miasta do 5 tys. mieszkań-
ców traktowane są jako obszary 
wiejskie i mogą korzystać z pomocy 

na rozwój. Poza tym opłaty za usłu-
gi i obciążenia podatkowe mieszkań-
ców zależą od zakresu świadczeń  
i woli Rady Gminy i nie mają związku 
ze statusem miejscowości.
 Mieszkańcy będą zobowią-
zani do dostosowania aktualnych 
adresów zamieszkania z dokumen-
tami, jednak będą to czynności bez-
płatne. Również Rada Powiatu, wy-
chodząc naprzeciw oczekiwaniom 
mieszkańców Urzędowa, zwolniła  
z opłat administracyjnych wymianę 
prawa jazdy.
 Radny Tompolski jest przeko-
nany, że sam status administracyjny 
poza prestiżem i oczekiwaniami wie-
lu pokoleń mieszkańców nie spowo-
duje lepszego życia, ale otwartość, 
zaradność mieszkańców Urzędowa 
i ciężka praca przyniosą rozwój go-
spodarczy i społeczny oraz utrzyma-
nie tożsamości nowego miasta.
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 po koniec ubiegłego roku 
zakończył się remont nowego od-
działu Dziecięcego w Sp zoz przy 
ul. Chopina. Koszt tej inwestycji to 
prawie 1,2 mln zł. oddział został 
przeniesiony z dzielnicy fabrycz-
nej Kraśnika na początku lutego.
 Kilkanaście lat temu oddział 
dla najmłodszych pacjentów przenie-
siono z głównej siedziby na ul. Cho-
pina do dzielnicy fabrycznej. Jed-
nak warunki lokalowe panujące tam 
w ostatnich latach nie odpowiadały 
standardom opieki medycznej. Ko-
nieczne okazały się nowe rozwiąza-
nia. Dyrekcja SP ZOZ i władze powia-
tu zdecydowały o przeniesieniu od-
działu do głównego budynku szpi-
tala na II piętro. Jedno z jego skrzy-
deł stało puste i tam właśnie wyko-
nano remont dostosowujący warun-
ki leczenia i opieki nad najmłodszymi 
pacjentami do obowiązujących wy-
mogów. Umowę z wykonawcą inwe-
stycji podpisano 21 lipca ub.r. Moder-

koMfortowe warunki
dla Małych PacJentów

nizacja pomieszczeń zakończyła się  
w październiku. Po uzyskania ko-
niecznych pozwoleń i przeprowadz-
ce do starego Kraśnika nowy oddział 
oddano do użytku 4 lutego, a dziecię-
ca izba przyjęć (nocne, weekendowe 
i świąteczne dyżury lekarza pediatry) 
jest w szpitalu przy al. Niepodległości 
25 (dzielnica fabryczna).
- Przeniesienie Oddziału Dziecięce-
go to dobre rozwiązanie nie tylko dla 
szpitala, ale przede wszystkim pa-
cjentów i ich rodzin -wyjaśnia dyrek-
tor SP ZOZ Marek Kos. - Wszystkie 
badania, konsultacje i diagnostykę 
będziemy mogli wykonać na miejscu 
w głównym budynku szpitala. Unik-
niemy wożenia małych pacjentów  
z dzielnicy do dzielnicy. To wygodne 
rozwiązanie nie tylko dla lekarzy. Poza 
tym pozwoli na pewne oszczędności. 
 Na oddziale wydzielona zo-
stała część dla najmłodszych pacjen-
tów do lat 3 i starszych. - W 2014 roku 
naszym priorytetem był nowy blok 

operacyjny, którego budowa i wy-
posażenie kosztowały 6 milionów zł. 
Jednak nie mogliśmy już dłużej cze-
kać ze sprawą Oddziału Dziecięcego, 
bo najmłodsi pacjenci muszą mieć 
zapewnioną opiekę medyczną w jak 
najlepszych warunkach - podkre-
śla starosta kraśnicki andrzej Maj. - 

Mam oczywiście nadzieję, że dzieci z 
naszego powiatu będą chorować jak 
najmniej i nie będą musiały odwie-
dzać kraśnickiego szpitala. Jeśli już 
jednak zajdzie taka konieczność, to 
na nowym oddziale trafią pod opie-
kę dobrze przygotowanego i odda-
nego personelu. 

Otwarcie oddziału dziecięcego SP ZOZ  
w Kraśniku. Na zdjęciu dyrektor Marek 
Kos, starosta Andrzej Maj i ordynator  
oddziału Barbara Zboch

 23 stycznia br. w Kraśniku 
odbyła się akcja „udarom moż-
na zapobiegać!”. w badaniach  
i konsultacjach wzięło udział 80 
mieszkańców. 
 W punkcie profilaktycznym, 
zorganizowanym w siedzibie Starostwa 
Powiatowego przez Stowarzyszenie 
„Udarowcy - Liczy się wsparcie”, skon-
sultowano i wykonano badanie krwi  
u 80 osób, a 35 mieszkańcom wykona-
no badanie EKG wraz z konsultacją kar-
diologiczną. Uczestnicy otrzymywa-
li także dzienniczki pomiaru ciśnienia, 
materiały informacyjne dotyczące ob-
jawów udaru, czynników ryzyka oraz 
profilaktyki i prewencji, a także zapo-
znawali się z planszami informacyjnymi 
dotyczącymi migotania przedsionków 
oraz interaktywną mapą mózgu. 

skutecznie zaPobiegać 
udaroM

 Akcja miała na celu zwiększe-
nie świadomości, wciąż niestety ba-
gatelizowanych, przyczyn udaru mó-
zgu, w tym tych kluczowych, związa-
nych z układem krążenia. Udar jest 
statystycznie trzecią przyczyną zgo-
nu i głównym powodem niespraw-
ności u osób powyżej 40. roku życia. 
W Polsce co roku udar dotyka 70 000 
osób (dochodzi do niego średnio co 
osiem minut), a 30 000 z jego powo-
du umiera. Choroba najczęściej do-
tyczy osób starszych, ale wiek nie za-
wsze jest najważniejszym czynnikiem 
ryzyka. Wiele schorzeń może mieć na 
to wpływ, w tym dysfunkcje ukła-
du sercowo-naczyniowego, takie jak 
nadciśnienie tętnicze, choroba nie-
dokrwienna serca i migotanie przed-
sionków.

 Za nami już karnawał i Tłu-
sty Czwartek, w czasie którego więk-
szość z nas zjadła przynajmniej jed-
nego pączka, by kultywować stare 
tradycje. Jesteśmy w trakcie Wielkie-
go Postu, poprzedzającego obchody 
Wielkanocy, zaczynającego się Śro-
dą Popielcową i trwającego 40 dni. 
Wielki Post, zgodnie z nauką Kościo-
ła, powinien być czasem umartwień 
i oczyszczenia, by przygotować wier-
nych do godnego przeżywania Świąt 
Zmartwychwstania Pańskiego. 
 Jeszcze do niedawna nasi 
przodkowie bardzo gorliwie wypeł-
niali zalecenia Kościoła na Wielki Post, 
przypisując poszczeniu nie tylko wy-
miar duchowy, ale i zdrowotny. Ak-
tualnie coraz rzadziej mamy bezmię-
sne piątki a adwentowe wyrzeczenia 
co do alkoholu i słodyczy trafiły do la-
musa. Nawet na wigilijnych stołach 
pojawiają się obok tradycyjnych dań 
także mięsne. A szkoda! 
 Rozsądne poszczenie może 
przynieść organizmowi wiele korzy-
ści, przy czym post jest polecany tyl-
ko dla zdrowych, dorosłych osób. Uni-
kać go powinny dzieci, kobiety w cią-
ży, karmiące piersią, młodzież oraz re-
konwalescenci i osoby starsze, obcią-
żone schorzeniami, jak np. cukrzyca. 
 Lecznicza forma postu zapo-
biega chorobom, odmładza, rege-
neruje i wydłuża zdrowie. Okresowe, 
rozsądne głodówki mogą zwiększać 
długość życia, chronią przed wielo-
ma schorzeniami, np.: otyłością, cu-
krzycą, chorobą Parkinsona, demen-
cją a nawet nowotworami. Odpo-
wiednio przeprowadzona kuracja po-
stna ma działanie oczyszczające i re-
witalizujące, prowadzące do uwalnia-
nia i usuwania nagromadzonych tok-

syn, zmniejszania masy ciała, reduko-
wania miażdżycy. 
 Wracając do tytułowego py-
tania jak zdrowo pościć, starajmy się 
przestrzegać pewnych wypracowa-
nych zasad:
l nie stosujmy zbyt rygorystycznych 
głodówek, zwłaszcza przy obciąże-
niach schorzeniami przewlekłymi;
l spożywajmy 5 małych posiłków 
dziennie, najlepiej w 3-godzinnych 
odstępach, co zapobiegnie osłabie-
niu i napadom głodu;
l pijmy 2-3 l płynów dziennie, najle-
piej wodę, herbaty ziołowe i owoco-
we, soki z owoców i warzyw;
l zamiast słodyczy jedzmy owoce, 
a posiłki komponujmy głównie z go-
towanych i surowych warzyw, co re-
guluje pracę jelit i oczyszcza orga-
nizm; błonnik wspomaga trawienie  
i zapobiega niestrawności, zaparciom 
i stanom zapalnym żołądka oraz jelit;
l spożywajmy ciemne pieczywo, ka-
sze, ryż, makaron i warzywa strączko-
we ze względu na zawarte w nich wę-
glowodany będące źródłem energii  
i inne składniki odżywcze, które służą 
poprawieniu wyglądu skóry, włosów 
i paznokci; 
l wprowadzajmy do menu raz dzien-
nie jajka i biały ser, a 2 -3 razy w tygo-
dniu ryby. Ryby to ważne źródło zdro-
wych, nienasyconych kwasów tłusz-
czowych omega -3, obniżających po-
ziom cholesterolu i zapobiegających 
chorobom układu krążenia;
l chociaż raz w tygodniu powstrzy-
mujmy się od pokarmów mięsnych, 
co wzmocni organizm, odciąży nerki 
i wątrobę, ograniczy ilość przyswaja-
nej soli;
l zrezygnujmy z alkoholu i słodyczy, 
a dzięki utraconym kaloriom orga-
nizm odwdzięczy się spadkiem masy 
ciała.

Bożena Wilkołek - lekarz rodzinny  
w gm. Trzydnik Duży i przewodnicząca

 komisji zdrowia Rady Powiatu w Kraśniku

Jak zdrowo 
Pościć?

ZDROWIE

Ponad 80 osób uczestniczyło w akcji
 „Udarom można zapobiegać!”
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 30 stycznia br. na pływal-
ni aqua Lublin rozpoczęła się 40. 
edycja zawodów o Laur Lubel-
skiego Koziołka. w sezonie 2016 
zaplanowano Vi rund i zmienio-
no ich formułę. w pierwszych za-
wodach wystąpiło 456 zawodni-
ków. Kraśnicka FaLa zajęła wyso-
kie miejsce w kwalifikacji druży-
nowej. Kolejna runda zawodów 
odbędzie się 16 kwietnia.
 Do tej pory rywalizowano  
w jednej konkurencji indywidual-
nej. Obecnie rywalizacja odbywa się  
w 7 kategoriach wiekowych i każdy 
ma prawo startu w 2 konkurencjach 
indywidualnych oraz w sztafecie.
 W zawodach I rundy wystar-
towało 456 zawodników reprezen-
tujących 18 klubów. W tym gronie 
wystąpiło 23 najmłodszych pływa-
ków UKP „FALA” Kraśnik, rywalizu-
jących w trzech najmłodszych kate-
goriach wiekowych - 8 lat i młodsi,  
9 lat oraz 10 lat. 
 Dla kraśniczan zawody te 
były niezwykle udane. Mimo, iż za-

wodnicy stratowali tylko w trzech 
kategoriach wiekowych, UKP 
„FALA” zajęła 3. miejsce w klasyfika-
cji drużynowej.
 W pierwszej kategorii wieko-
wej (8 lat i młodsi) - na podium sta-
nął Gabriel Świca (dekorowano do  
X miejsca), który na dystansie 25m 
st. dowolnym zajął 9. miejsce.
 W kolejnej kategorii wie-
kowej (9 lat) rywalizowano na dy-
stansie 25m st. dowolnym i 25m st. 
grzbietowym. Podczas obu wyści-
gów bezkonkurencyjni okazali się 
Amelia Wysocka oraz Paweł Bucoń. 
Ponadto Milena Sosnówka zajęła  
4. miejsce na dystansie 25m st. 
grzbietowym oraz 6. miejsce na 25m 
st. dowolnym, zaś wśród chłopców 
Wojciech Siekaczyński zajął 2. miej-
sce na 25m st. grzbietowym oraz  
3. miejsce na 25m st. dowolnym, zaś 
Jan Szymula zajął 4. miejsce na 25m 
st. grzbietowym oraz 6. miejsce na 
25m st. dowolnym.
 W najstarszej kategorii wie-
kowej, w której wystąpili kraśni-

o laur lubelskiego 
koziołka

czanie (10 lat) - Anna Wilk dwukrot-
nie zwyciężała na dystansie 50m 
st. grzbietowym oraz 25m st. mo-
tylkowym. Z kolei Błażej Paszkow-
ski zajął 3. miejsce na dystansie 50m  
st. grzbietowym oraz 4. miejsce na 
dystansie 25m st. motylkowym.
 Bardzo dobrze zaprezen-
towały się również zespoły sztafe-
towe 4x50m st. dowolnym, które 
w rywalizacji z zawodnikami o rok, 
a dla niektórych nawet o dwa lata 
starszymi, zajęły miejsca na podium 
-chłopcy w składzie: Błażej Pasz-
kowski, Wojciech Siekaczyński, Bar-

tosz Chmiel oraz Paweł Bucoń zaję-
li pierwsze miejsce. Z kolei dziew-
częta (Anna Wilk, Amelia Wysocka, 
Maja Ryfka, Lena Grabczak) zajęły  
3. miejsce.
 Pozostali zawodnicy: Izabe-
la Bis, Jolanta Kwietniewska, Nata-
lia Rosińska, Julia Skibniewska, Ga-
briela Surowiec, Klara Włodarczyk, 
Anna Wąsik, Dawid Dzięgielewski, 
Oliwier Janiec, Patryk Mączka, Bar-
tosz Rybak, Piotr Todys również za-
liczyli bardzo dobre starty, wielo-
krotnie poprawiając swoje rekordy 
życiowe.

 Styczniowe występy mło-
dych siatkarzy i siatkarek MKS 
napawają optymizmem. w ostat-
nich dniach stycznia w Chełmie 
odbył się iii turniej nadziei olim-
pijskich o Mistrzostwo woje-
wództwa Lubelskiego - „Młodzi-
ków” w piłce siatkowej. zespół 
MKS Kraśnik zajął w tym turnie-
ju ii miejsce. Dwie drużyny mło-
dych siatkarek w tym samym cza-
sie walczyły w turnieju w Białej 
podlaskiej.

wysoka lokata Młodych siatkarzy
 W Chełmie - w trzech gru-
pach - rywalizowało 15 drużyn. Na-
sza drużyna grająca w najsilniejszej 
z nich wygrała z Annopolem 2:0,  
z Białą Podlaską 2:0, z Nałęczowem 
2:0, z Chełmem 2:0 i przegrała 0:2 
ze Świdnikiem. Po trzech turnie-
jach chłopcy zajmują drugą lokatę  
w województwie, co dobrze roku-
je na awans do Ćwierć Finału Mi-
strzostw Polski. Wyróżnionym za-
wodnikiem tego turnieju został Oli-
wier Pastuszka.

Dziewczęta robią postępy
 W tych samych dniach  
w Białej Podlaskiej odbył się III Tur-
niej Nadziei Olimpijskich Dziew-
cząt. W zawodach brały udział dwie 
dziewczęce drużyny MKS Kraśnik. 
Pierwsza drużyna (rocznik 2001) ry-
walizowała w tzw. pierwszej lidze  
(8 najlepszych drużyn po II tur-
niejach), natomiast MKS II Kraśnik 
(rocznik 2002-03) w tzw. II lidze (od 
9 miejsca).
 MKS I w pierwszym dniu tur-
nieju rywalizował z dwoma druży-
nami Szóstki Białej Podlaskiej i dru-
żyną Tomasovii Tomaszów Lubel-
ski. Rywalki okazały się lepsze od  
MKS I. Natomiast MKS II Kraśnik uległ 
Jagiellończykowi Biała Podlaska  
i pokonał siatkarki ze Skałki Anno-
pol. W drugim dniu turnieju star-
sze kraśniczanki walczyły z Mię-
dzyrzecką Trójką o utrzymanie 
się w pierwszej lidze - niestety ry-
walki okazały się lepsze. W meczu  
o 7. miejsce drużyna MKS-u I po-
nownie grała z Szóstką Biała Podla-
ska II i ponownie rywalki były górą, 
zajmując ostatecznie 8. miejsce  
w zawodach. Siatkarki MKS-u II w 
drugim dniu zwodów pokonały 
drużynę Salosu Lublin i przegrały 

z Jagiellończykiem Biała Podlaska, 
zajmując ostatecznie 10. miejsce. 
Miejsce to dało awans do pierwszej 
ligi. Po trzech turniejach MKS I zaj-
muje 9. miejsce z dorobkiem 42 pkt, 
a MKS II - 12. miejsce z dorobkiem 
33 pkt. Reasumując, dziewczęta po-
czyniły duży krok do przodu, jed-
nak czeka je jeszcze dużo pracy. 
 Zawodnicy MKS to ucznio-
wie Siatkarskiego Ośrodka Szkolne-
go /SOS/ przy Publicznym Gimna-
zjum Nr 1 w Kraśniku.
 Barwy zespołu MKS Kraśnik, 
którego trenerem jest Mieczysław 
Biernacki, reprezentowali: Krystian 
Grabowski, Sebastian Wnuk, Jakub 
Bieniek, Oliwier Pastuszka, Piotr To-
mas, Adam Geneja, Bartłomiej Dą-
browski, Patryk Kołtun oraz Krzysz-
tof Kufel.
Składy dziewcząt (trenerami zespo-
łów są Andrzej Zdenicki i Iwona Ku-
łaga):
MKS I - Wiktoria Grecka, Aleksandra Bie-
niek, Kamila Kamirska, Maja Okulus, Do-
minika Kapica, Kinga Furgał, Aleksan-
dra Góras.
MKS II - Wiktoria Ciepła, Weronika Cie-
pła, Monika Dudek, Karina Gil, Aleksan-
dra Obydź, Gabriela Stęgierska, Emilia 
Albin, Anna Krakowiak, Wiktoria Kudła.

SPORT

Klara, Jola i Natalia przed startem

Młodzi siatkarze z MKS
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 utKS Dzierzkowice był 
bezkonkurencyjny podczas Ha-
lowych Mistrzostw Lubelszczy-
zny Krasnali (do 10 lat), które od-
były się 16 stycznia 2016 r. w po-
wiatowym Centrum Sportu i Re-
kreacji w Kraśniku.
 Na mistrzostwa do Kraśni-
ka przyjechali najlepsi zawodnicy  
z Łęcznej, Puław i Zamościa. Zawod-
nicy fazę wstępną rozgrywali w gru-
pach, następnie pierwszych dwóch 
zawodników awansowało do fazy 
pucharowej, która zapewniała im 
już w najgorszym przypadku zdo-
bycie brązowego medalu.
 Rywalizacja była zacięta. 
Tym bardziej cieszą występy mło-
dych tenisistów z Dzierzkowic, któ-
rzy zdominowali te mistrzostwa  
i wywieźli z nich siedem na osiem 
medali. Tym ósmym zawodnikiem 
był Szymon Chmielewski z Returnu 
Zamość, który zdobył brązowy me-
dal ex aequo z Mateuszem Oszu-
stem.
 W finale chłopców spotkali 
się dwaj najlepsi zawodnicy, tj. Karol 
Zarzycki i Dawid Nowak - obydwaj 

 początek roku to w spo-
rcie czas na podsumowanie mi-
nionego sezonu. Lubelskie ga-
zety ogłaszają wówczas wyni-
ki organizowanych przez siebie 
plebiscytów na najlepszego lub 
najpopularniejszego sportowca 
2015. tym razem wśród wyróż-
nionych znalazła się Dominika 
Szynkowska z Suples Kraśnik. 
 W 54. plebiscycie „Kuriera 
Lubelskiego” nasza brązowa me-
dalistka Mistrzostw Europy Junio-
rów w kat. do 48 kg, które były 
rozgrywane w tureckim Stambule, 
wygrała kategorię Młodzieżowiec 

SPORT
doMinika wśród 
naJlePszych

Roku. Dominika jest także aktu-
alną Mistrzynią Polski Juniorek  
w zapasach i nadzieją Lubelszczy-
zny na igrzyska olimpijskie w Rio 
de Janeiro. Jej trener to Sebastian 
Pawlak.
 Z kolei w 11. plebiscycie 
„Dziennika Wschodniego” na naj-
popularniejszego sportowca wo-
jewództwa lubelskiego 2015 roku 
Dominika była jedną z 25 nomino-
wanych. Zwycięzcą został Paweł 
Fajdek z Agrosu Zamość (rzut mło-
tem), a nagroda specjalna Mło-
dzieżowy Sukces Roku przypadła 
w udziale zapaśniczce z Kraśnika. 

krasnale z dzierzkowic górą
reprezentanci UTKS. Chłopcy dali  
z siebie wszystko, walka była zacię-
ta i wyrównana. Ostatecznie wy-
grał Karol 4:2 0:4 12:10 i tym samym 
zdobył upragniony tytuł Mistrza Lu-
belszczyzny Krasnali na 2016 rok.
Klasyfikacja medalowa chłopców:
1. Karol Zarzycki
     - UTKS Dzierzkowice
2. Dawid Nowak 
     - UTKS Dzierzkowice
3. Szymon Chmielewski
     - Return Zamość
3. Mateusz Oszust 
     - UTKS Dzierzkowice
 Po chłopcach na korty wkro-
czyły dziewczynki, które dostarczy-
ły widzom nie mniejszych emocji. 
Wiktoria Małys z UTKS Dzierzkowi-
ce pokonała Natalkę Kowal z SKT 
Smecz Puławy, a później swoją ko-
leżankę klubową Angelikę Soból.
 W drugim półfinale spotka-
ły się koleżanki klubowe z UTKS 
Dzierzkowice, tj. Wiktoria Stefań-
czak i Kinga Frankiewicz. Walka była 
wyrównana, dwa pierwsze sety za-
kończyły się wynikiem 1:1. Kinga  
w końcówce trzeciego seta prze-

chyliła szalę zwycięstwa na swo-
ją stronę i wygrała tego seta i cały 
mecz 2:1.
 W finale wystąpiły Kinga  
i Wiktoria. Kinga mocno zmęczona, 
bo kiedy Wiktoria zakończyła swój 
półfinał, to Kinga jeszcze przez po-
nad dobrą godzinę prowadziła za-
cięty bój o wejście do tego finału. 
Widowiskowa walka zakończyła się 
zwycięstwem Wiktorii Małys, która 
tym samym uzyskała tytuł Mistrzy-
ni Lubelszczyzny 2016.

Klasyfikacja medalowa dziewcząt:
1. Wiktoria Małys
     - UTKS Dzierzkowice
2. Kinga Frankiewicz
     - UTKS Dzierzkowice
3. Angelika Soból
     - UTKS Dzierzkowice
3. Wiktoria Stefańczak
     - UTKS Dzierzkowice

 Bardzo dobre wyniki mło-
dych tenisistów z Dzierzkowic to 
także efekt ciężkiej pracy i sukces 
trenera UTKS Dzierzkowice Krzysz-
tofa Zdyba, któremu należą się 
ogromne gratulacje.

Dominika to brązowa medalistka Mistrzostw Europy Juniorów

Dziecięce talenty na tenisowym podium


