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Dzięki wsparciu Gminy Kraśnik Sylwester Janik 

i Tomasz Kamiński w dniach 18–21.01.2018 r. 

zorganizowali wycieczkę narciarską do Muszyny. Wzięli 

w niej udział uczniowie Gimnazjum i Szkoły 

Podstawowej w Stróży.  W trakcie wycieczki uczniowie 

uczyli się i doskonalili jazdę na nartach. Pierwszego 

dnia przez cztery godziny  szusowali na stoku w Tylicz 

Ski, drugiego dnia sześć godzin spędzili na Wierchomli 

przy pięknej słonecznej pogodzie, a w przerwie mogli 

odpocząć w restauracji na stoku i rozgrzać się gorącą 

herbatą lub czekoladą. Trzeciego dnia była jazda na 

sztucznym torze saneczkowym (długość 700 m) 

i spacer po Krynicy. Kolejną stacją narciarską, którą odwiedzili młodzi adepci narciarstwa zjazdowego ze Stróży, była 

Jaworzyna Krynicka. Na jej stokach jest wytyczonych 7 tras zjazdowych o łącznej długości ponad 8,3 km, z czego 

cztery posiadają homologacje FIS. Na najdłuższej oświetlonej trasie narciarskiej w Polsce spędzili cztery godziny. 

Ostatniego dnia w godzinach przedpołudniowych grupa jeździła w stacji narciarskiej Tylicz Masters. Trochę 

zmęczeni ale zadowoleni po obiedzie udali się w drogę powrotną do Stróży.

                                                                                                                        Sylwester Janik

Uczniowie ze Stróży w górach 

Mimo, że w tym roku zima nie rozpieszcza 

narciarzy, to jednak uczniowie Szkoły Podstawowej 

w Stróży wyjechali na Białą Szkołę. Gdy wyjeżdżaliśmy 

ze Stróży, 16 stycznia br. w naszej okolicy nie było śniegu. 

Jednak gdy  dojechaliśmy do Jacni zobaczyliśmy „Białą 

Wyspę”. Tam właśnie czekał na nas wspaniale 

przygotowany stok narciarski. To właśnie w Jacni 

uczniowie naszej szkoły przez trzy dni  mieli możliwość 

nauki oraz doskonalenia jazdy na nartach oraz na desce 

snowboardowej. W tym roku na Białą Szkołę wyjechali 

uczniowie z klas III–VII, łącznie 30 uczniów. Dla 

niektórych był to już czwarty wyjazd. W Jacni pod opieką 

instruktorów narciarskich oraz nauczycieli: Ewy Kret, Ewy 

Więckowskiej, Katarzyny Pytlak  mieli możliwość udziału 

w zajęciach Białej Szkoły. Oprócz zajęć na stoku 

narciarskim uczniowie zwiedzili najpiękniejsze zakątki Krasnobrodu, poznali nowe gry planszowe, brali udział 

w konkursie plastycznym, samodzielnym przygotowaniu kolacji podczas zajęć kulinarnych „Kuchcikowo”. Wyjazd 

ten uczył uczniów integracji, samodzielności, bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach. Szkoda tylko, że 

czas tak szybko minął i po trzech dniach musieliśmy wracać do domu.

     Ewa Kret

Z wizytą na ,,Białej Wyspie”
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Styczniowe święto zwane 
Dniem Babci i Dziadka obchodzone 
jest nie tylko w domach, szkołach 
i przedszkolach, ale od lat młodzież 
Szkolnego Koła Caritas powstałego 
przy Szkole Podstawowej im. ks. 
Stanisława Zielińskiego w Stróży 
wyjeżdża do DPS w Kraśniku. Tam 
starsi przyjaciele tej młodzieży 
oczekują na to spotkanie, aby 
wspólnie spędzić miłe chwile. Były 
to jeszcze jedne odwiedziny, które 
trwają od roku 1997, odkąd 
patronem szkoły został ksiądz 
Stanisław Zieliński. To jedno 
z wyznaczonych zadań:  „ Idziemy 
drogą naszego Patrona”  W dniu 
22 stycznia br. o godzinie 10.00 

uczniowie SKC w Stróży stawili się w świetlicy, gdzie już czekali na nich pensjonariusze. Oczywiście przybyli tylko ci, 
którym pozwolił na to stan zdrowia. Spotkanie rozpoczęło się miłym akcentem, gdyż mieszkańcy otrzymali od 
wolontariuszy słodkie upominki. Zawsze bardzo się cieszą, kiedy otrzymują indywidualne prezenciki. W tym też 
czasie zostały złożone życzenia z okazji Dnia Babci i Dziadka i odśpiewane „Sto lat”. Główną część spotkania 
wypełnił występ teatralny przy użyciu scenek z życia starszych ludzi. Były to fragmenty z wybranych utworów 
literackich, które podkreślały rolę starszych ludzi w życiu społecznym i odpowiedzialność młodego pokolenia za nich. 
Mieszkańcy z dużym zaangażowaniem przeżywali oglądane scenki. Wzruszające dla nich były te, gdzie o swoich 
babciach i dziadkach opowiadali młodzi ludzie. Artyści zadbali o odpowiednie kostiumy i rekwizyty. Poziom gry 
aktorskiej młodych wykonawców był bardzo wysoki, a liczne próby przyniosły zamierzony efekt. Po przedstawieniu 
mieszkańcy DPS-u dzielili się swoimi wrażeniami, jednogłośnie stwierdzili, że spotkanie z młodymi artystami jest 
o wiele przyjemniejsze niż oglądanie telewizji. Nie zapomniano także o tych, którzy z powodu choroby lub 
niedyspozycji fizycznej zostali w swoich pokojach. Przygotowano dla nich ciasto i słodycze. Dyrektor DPS 
podziękowała uczniom za przybycie, za spektakl teatralny i przywiezione upominki, jednocześnie zapraszając na 
kolejne odwiedziny pensjonariuszy. Młodzi odjechali do swoich domów, pozostawiając po sobie uczynione dobro dla 
tych, których tu zaprowadził los. 
                                                                                                            Agnieszka Adamczyk

U przyjaciół w Domu Pomocy Społecznej 

Społeczna akcja w Kowalinie    
   W dniu 22.01.2018 r. w Szkole Podstawowej 

w Kowalinie odbyła się akcja rejestracji potencjalnych 

Dawców szp iku  i  komórek  mac ie rzys tych  –  

#KOMÓRKOMANIA. Udało się zarejestrować 39 osób, 

chętnych było jeszcze więcej, jednak po wstępnym 

wywiadzie z różnych powodów niektórzy nie mogli zostać 

zgłoszeni do bazy dawców. Dziękujemy wszystkim, którzy 

zdecydowali się przyjść do naszej szkoły. Jako Dawcy 

komórek macierzystych dajemy choremu najcenniejszy dar 

– szansę by żyć. Mimo to, że do rejestracji mogły zgłosić się 

tylko  pełnoletnie, to uczniowie również uczestniczyli 

w tym wydarzeniu. Przedszkolaki i uczniowie klas I–III czytali bardzo ciekawe bajki pt. „Biedroneczka Klara” i „Bajka 

o Krwinku”, a następnie omówili je z wychowawcami i pokolorowali zaproszenia z biedroneczką na dzisiejszy dzień. 

Natomiast uczniowie klas IV–VII mieli  lekcje przyrody i biologii poświęcone tej tematyce.  Dziękujemy również 

wolontariuszom, bez pomocy których nie udałoby się zorganizować i sprawnie przeprowadzić dzisiejszej akcji. Ten 

dzień pokazał, że niesienie pomocy innym ludziom nie jest nam obce.

 Krzysztof Kowalski

 osoby
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Pomagamy zwierzętom ze schroniska
Chcemy uczyć dzieci odpowiedzialności, 

prawości i wrażliwości na los innych, aby los 
pokrzywdzonych nie był im obojętny. Dlatego 
Przedszkole w Stróży wspólnie ze Szkołą Podstawową 
w Stróży przyłączyło się do zbierania karmy dla 
zwierzaków z Przytuliska w Rachowie Starym koło 
Annopola. Dzięki temu dzieciaki mogą mieć 
satysfakcję i poczucie, że coś zależy od nich, że choć 
przez chwilę mogły pomóc bezbronnym zwierzętom. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim dzieciom oraz ich 
rodzicom, którzy włączyli się do akcji i pokazali 
dzieciom, że dzielenie się tym co mamy to zawsze 
dobry nawyk. 

Z. Kość, K. Kasperek, E. Więckowska

W trosce o psy
W dniu 26 stycznia br.  uczniowie 

Szkoły Podstawowej w Kowalinie udali się 
z darami do Przytuliska dla psów w Rachowie 
Starym. Przez ostatnie tygodnie Szkolny Klub 
Wolontariatu gromadził karmę, makarony oraz 
koce dla potrzebujących czworonogów 
w ramach akcji „Pomóż psiakom przetrwać 
zimę”. Dodatkowo przeprowadzono zbiórkę 
pieniędzy wśród pracowników szkoły, za które 
zakupiono ponad 100 kg karmy. Łącznie udało 
nam się zebrać ponad 200 kg pożywienia dla 
84 psów, które przebywają w Przytulisku. 
Kolejna podobna akcja na wiosnę Już dzisiaj 
gorąco zachęcamy do jej wsparcia wszystkich, 
którym los psiaków nie jest obojętny.

                                                                                                                                              Michał Chmura

W dniu 3 stycznia 2018 roku wójt gminy Kraśnik 
Mirosław Chapski wraz ze skarbnikiem Marzeną Rozmus 
podpisali  umowę o dofinansowanie z Urzędem 
Marszałkowskim Województwa Lubelskiego projektu pn. 
„Budowa siłowni zewnętrznych w gminie Kraśnik” w ramach 
poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014–2020. W ramach projektu na terenie gminy Kraśnik 
zostanie wybudowanych sześć siłowni zewnętrznych 
w sołectwach: Stróża-Kolonia, Karpiówka, Słodków Drugi, 
Spławy Pierwsze, Spławy Drugie i Suchynia. Siłownie 
zostaną wyposażone w cztery urządzenia do ćwiczeń oraz 
ławki, kosze na śmieci. Koszt realizacji projektu wynosi 
212 801,99 zł w tym dofinansowanie z Urzędu Marszałkow-

skiego to kwota 135 405,00 zł. W chwili obecnej przygotowywana jest procedura przetargowa, następnie po 
wyłonieniu wykonawcy zostaną rozpoczęte prace budowlane.

Daniel Kasperek

Będą siłownie 
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W środę, 10 stycznia 2018 r. uczniowie 
z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Stróży po 
raz drugi odkrywali „Sekrety Radia” oraz odwiedzili 
Muzeum Powstania Warszawskiego (poprzednio 
w październiku 2016 r.). Wycieczkę zorganizował 
p. Wojciech Pomykalski, a wraz z nim opiekę nad 
grupą sprawowała p. Dominika Niekra. Po dojechaniu 
pod okazały gmach Polskiego Radia przy Alei 
Niepodległości 77/85 w Warszawie najpierw udaliśmy 
się do słynnego Studia Nagraniowego im. Władysława 
Szpilmana na spotkanie z naszymi przewodnikami, 
którymi okazali się bardzo znani radiowcy. Byli nimi 
p. Agnieszka Rogińska – jeden z najbardziej znanych 
i rozpoznawalnych polskich lektorów, współpracująca 
z niemal wszystkimi redakcjami Radia oraz p. Artur 
Wolski, który w Programie 1 PR prowadzi niezwykle 
ciekawą audycję popularnonaukową „Eureka” oraz 
konkurs naukowy „Eureka Extra”, natomiast w stacji 
Polskie Radio Dzieciom – audycję „Mini Eureka”. Warto 
nadmienić, iż red. Wolski jest dwukrotnym laureatem konkursu „Dziennikarz Medyczny Roku” oraz laureatem 
ogólnopolskiego konkursu dla dziennikarzy „Kryształowe Pióra”, a nasi uczniowie stwierdzili, że red. Wolski jest 
najbardziej uśmiechniętą postacią Polskiego Radia.  Zatem lepszych przewodników nie mogliśmy sobie wymarzyć!
     Po kilkunastominutowej prelekcji dotyczącej historii i współczesności Polskiego Radia udaliśmy się do 
podpatrzenia pracy redaktorów, realizatorów oraz pracowników obsługi technicznej „od kuchni”. Pierwszym etapem 
było studio emisyjne Polskiego Radia Dzieciom, w którym p. Artur Wolski opowiadał o wymaganiach 
i predyspozycjach niezbędnych w zawodzie radiowca oraz mieliśmy okazję nagrać krótki film z pozdrowieniami. 
Trzeba przyznać, że zawód dziennikarza radiowego wymaga naprawdę profesjonalnego przygotowania, ale przede 
wszystkim pasji, cierpliwości, poświęcenia i zamiłowania… Następnie uczniowie przez niemal 30 minut mogli 
z reżyserki oglądać nagrywanie audycji „Mini Eureka”, w której nasz przewodnik przeprowadził rozmowę z jednym 
z naszych nauczycieli. Po nagraniu odwiedziliśmy Radiową Jedynkę, gdzie na żywo obserwowaliśmy „Cztery Pory 
Roku” – bardzo popularną audycję Programu 1 i mieliśmy przyjemność osobistego poznania części zespołu 
realizatorskiego. 

Po kilkunastu minutach czekała na nas kolejna niespodzianka, tym razem w Radiowej Czwórce, którą 
mieliśmy poznać bliżej w ciągu najbliższych 2 godzin. Zatem podziękowaliśmy naszym przewodnikom, lecz zanim 
pożegnaliśmy red. Artura Wolskiego, to wręczył on uroczyście jednemu z naszych opiekunów nagrodę za wygraną 
w konkursie popularnonaukowym „Eureka Extra”, który odbył się na antenie Programu 1 Polskiego Radia dwa dni 
wcześniej. Była to bardzo miła i zaskakująca niespodzianka, przede wszystkim dla samego laureata.
      W Czwórce czekał już na nas redaktor Patryk Kuniszewicz, który najpierw przeprowadził z całą grupą 
profesjonalne warsztaty dziennikarskie będące doskonałą podpowiedzią w wyborze przyszłego zawodu dla uczniów 
klas III gimnazjum. Następnie red. Kuniszewicz zaprosił wszystkich uczestników wycieczki do udziału w swojej 
bardzo popularnej i lubianej audycji „Stacja Nauka”. Jest to audycja popularnonaukowa z ciekawostkami naukowymi 
wyjaśniającymi w bardzo przystępny sposób zjawiska, z którymi spotykamy się w codziennym życiu. Zapis całej 
audycji dostępny jest na stronie www.czworka.online. 
      W czasie wycieczki odkryliśmy wiele niezwykle interesujących sekretów radia, a cała wizyta była 
niezapomnianym przeżyciem i kto wie, czy w niedalekiej przyszłości któryś ze zwiedzających nie zasiądzie przed 
radiowym mikrofonem lub za stołem realizatorskim? Na zakończenie wizyty wszyscy otrzymaliśmy sympatyczne 
pamiątki, a z tego miejsca pragniemy podziękować całemu zespołowi Czwórki za ciepłe i niezwykle miłe przyjęcie.
      Po wizycie w Polskim Radiu udaliśmy się Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie mogliśmy przeżyć 
niezapomnianą i zmuszającą do głębokiej refleksji lekcję historii zaprezentowaną w najnowocześniejszy sposób. 
Muzeum Powstania Warszawskiego powinno być obowiązkowym punktem na mapie wszystkich szkolnych 
wycieczek, ale także wyjazdów rodzinnych. Można nie tylko posłuchać niezwykle ciekawych opowieści 
przewodników, zobaczyć tysiące autentycznych eksponatów, ale również częściowo wczuć się w powstańców 
przechodząc repliką kanałów, usłyszeć huk nadlatujących samolotów czy wybuchy bomb, ale także wyobrazić sobie, 
że jesteśmy pilotami samolotu Liberator i lecimy nad niemal zrównaną z ziemią Warszawą. To właśnie pokazuje 
przejmujący film „Miasto ruin”, który można zobaczyć w trakcie zwiedzania. Niejednemu uczestnikowi zakręciła się 
w oku łza, gdy usłyszeliśmy przejmujące i smutne historie powstańców. Po zwiedzaniu muzeum, bezpiecznie i z 
głową pełną wrażeń oraz refleksji powróciliśmy do Stróży.
                                                                                                         Wojciech Pomykalski

Gimnazjaliści odkrywali „Sekrety Radia”
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Ogólnopolski Turniej Tenisa Stołowego w Kraśniku

W sobotę i niedzielę, tj. 16 i 17 grudnia 2017 r.,  w Kraśniku odbył się 

II Ogólnopolski Świąteczny Turniej w tenisie stołowym. Nasi zawodnicy mieli więc 

okazję zagrać z najlepszymi w swoich kategoriach wiekowych z dziewięciu 

województw oraz z Ukrainy niemalże w „domu”. Bardzo dobry wynik osiągnął 

Szymon Kaźmierak, uczeń Szkoły Podstawowej w Stróży, który w kategorii żaków 

zajął piąte miejsce, ulegając tylko późniejszemu zwycięzcy z Jarosławia. Sam 

awans do najlepszej ósemki turnieju był najlepszym osiągnięciem Szymona 

w dotychczasowych startach na zawodach rangi ogólnopolskiej. Szesnaste 

miejsce w tej samej kategorii zajął jego kolega z drużyny Błażej Wielgus. Nagrody 

najlepszej ósemce turnieju w każdej kategorii wręczył osobiście wiceminister 

sportu, poseł ziemi kraśnickiej, Jarosław Stawiarski. Same zawody mogły się 

odbyć dzięki finansowemu wsparciu ministerstwa sportu.

 Krzysztof Kozłowski

     W dniach 11–14 stycznia w Będzinie 

w woj. śląskim odbył się XXIV Międzynarodowy 

Festiwal Kolęd i Pastorałek im. ks. Kazimierza 

Szwarlika. Co jednak ma to wspólnego z naszą 

gminą? Otóż śmiało można stwierdzić, że „nasi” 

też tam byli i odnieśli wielki sukces. Pisząc „nasi” 

mamy na myśli Chór Kameralny „Canticum 

Canticorum” z kościoła rektoralnego pw. 

Świętego Ducha w Kraśniku. Chór ten, jak 

żaden inny, łączy mieszkańców naszej gminy 

z różnych miejscowości, od Stróży-Kolonia po 

Kowalin, Suchynię i Dąbrowę Bór, którzy wraz 

z innymi jego członkami od czternastu lat pod 

kierunkiem pani dyrygent Izabeli Zdyb swoim 

śpiewem uświetniają ważne wydarzenia nie tylko na terenie powiatu kraśnickiego. Wracając do samego festiwalu to 

miło nam poinformować, że chór „Canticum Canticorum” zajął drugie miejsce w kategorii „Chórów kameralnych”. 

Przez eliminacje, na które do 37 ośrodków w Polsce, Ukrainie, Białorusi i Litwie zgłosiło się ponad 1600 wykonawców, 

przebrnęło tylko 130 najlepszych solistów, zespołów i chórów, które zaprezentowały we wspomnianych wyżej dniach 

w Będzinie.

Ciekawostką jest, że jury festiwalu nie przyznało pierwszego miejsca w kategorii „Chórów kameralnych”, 

a kraśnicki „Canticum Canticorum” podzielił drugie miejsce z Chórem „Cantantens Domino” z kościoła 

pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jastrzębiu Zdroju. Oba chóry otrzymały nagrody pieniężne w wysokości 

1500 zł ufundowane przez Fundację PKO Banku Polskiego. Uroczysty koncert laureatów odbył się tradycyjnie 

w Sanktuarium Polskiej Golgoty Wschodu w Będzinie.

Przypomnijmy, że początek działalności Chóru Kameralnego „Canticum Canticorum” (nazwa pochodzi od 

starotestamentowej „Pieśni nad Pieśniami”), który na stałe wpisał się w nurt życia muzycznego miasta Kraśnik 

i powiatu kraśnickiego, to Wielkanoc 2004 roku. Wtedy to po raz pierwszy chór wystąpił w kościele pw. Świętego 

Ducha. W repertuarze chóru znajduje się głównie muzyka sakralna śpiewana a capella, bowiem podstawowym 

celem działalności jest posługa liturgiczna w kościele pw. Świętego Ducha, który poprzez osobę ks. Stanisława 

Zielińskiego jest ściśle związany ze Szkołą Podstawową w Stróży.

                                                                                                                        Krzysztof Kozłowski

Sukces chóru „Canticum Canticorum”
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W dniach 22–24 listopada odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne w ramach projektu ERASMUS+ 
finansowanego z Unii Europejskiej akcja K2 Partnerstwa Strategiczne. Tytuł projektu realizowanego przez Szkołę 
Podstawową im. M. Konopnickiej w Słodkowie Trzecim to „READY, STEADY, START! Better living through old 
games” –  Tradycyjne gry łączą pokolenia. 

W projekcie biorą udział szkoły z Litwy, Łotwy, Bułgarii, Rumunii i Turcji. Miejscem spotkania była szkoła 
głównego koordynatora: Halime Demirel Ortaokulu w Ereğli/ KONYA  w Turcji.

Tytułowym założeniem projektu jest zbadanie różnorodności tradycyjnych gier i zabawek z udziałem 
dziadków, wymiana tradycyjnych gier pomiędzy krajami partnerskimi oraz zwiększanie świadomości korzyści 
płynących z gier dla dzieci na rzecz zdrowia, nauki i kształtowania pozytywnych wartości społecznych,  co przyczyni 
się do rozwoju emocjonalnego i społecznego dzieci. Opracowanie  „Programu na rzecz lepszego życia”, ma na celu 
poprawę interakcji między najstarszymi i najmłodszymi pokoleniami w środowisku szkolnym, aby uczenie się 
poprzez gry było przyjemne i interesujące. Gry i zabawy, czyli obok nauki szkolnej druga podstawowa aktywność 
dziecka w wieku szkolnym, korzystnie oddziałują na rozwój w prawie wszystkich możliwych domenach:  
motorycznej, intelektualnej, społecznej i emocjonalnej. Dlatego tak ważne jest zachowanie proporcji między 
uczeniem się a zabawą i zachęcanie dzieci do spędzania jak największej ilości czasu na wspólnych zabawach.

Szkołę w Słodkowie Trzecim reprezentowała dyrektor Jolanta Rzepka i koordynator projektu, nauczyciel 
języka angielskiego – Natalia Pietraś. Koordynatorami z poszczególnych krajów są: Kamil Kocatas – Turcja, Minka 
Mincheva – Bułgaria, Jurgita Kragiene – Litwa, Natalija Jesehina – Łotwa i Deleanu Mariana – Rumunia. 
Odwiedziliśmy wspólnie szkołę, przedszkole, gminę, urząd burmistrza Ereğli oraz sekcje edukacyjną i sportową 
miasta. Burmistrz powitał gości i przedstawił z dumą osiągnięcia miasta Ere li. Przygotowano nam niezwykle miłe 
przyjęcie. Poczęstowano wyrobami marki miasta Ere li – sok z czarnej marchwi, konfitura z żółtych czereśni i ręcznie 
wyrabiane wafle. Obecni przedstawiciele szkół z krajów partnerskich przedstawiali swoje kraje, prezentowali raporty 
z pracy zespołów oraz wybrane logo projektu. Wybrane prace uczestniczyły w finałowym etapie eliminacji 
konkursowych na logo naszego projektu. Najlepsza okazała się praca ucznia drużyny gospodarzy – Turcji. 
24 listopada obchodzony jest w Turcji Dzień Nauczyciela. Uczestnicy projektu wzięli udział w uroczystości z udziałem 
uczniów i nauczycieli Szkoły Halimi Demirel. Uczniowie przygotowali występ artystyczny z tradycyjnymi tureckimi 

tańcami.
Po części oficjalnej uczestnicy grali 
w jedną z tradycyjnych gier mobil-
nych „Dodgeball” i  spotkali się 
z władzami i nauczycielami Ere li. 
Wizytę roboczą gospodarze urozmaicili 
przedstawicielom szkól partnerskich 
wycieczkami do pięknych i słynnych 
zabytków architektury w stolicy prowincji 
Konya, Ivriz Village – miejscowości 
atrakcyjnej w górskie krajobrazy, czyste 
powietrze i wodę oraz zabytkami 
dziedzictwa kulturowego – płaskorzeźby 
na skałach, Aya Eleni Kilisesi Sille – 
historycznej wsi z zabytkami kultury.
Uczestnicy wyjazdu mogli obcować 
z tysiącami lat kultury i obyczajów 
oraz doświadczyć tureckiej gościnności. 
W trakcie spotkania zaplanowano 
kolejne działania projektowe, sposoby 
rozpowszechniania projektu za po-
średnictwem sieci społecznościowych, 
mediów, stron internetowych szkół 

i projektów. Spotkanie zakończyła dyskusja nad oceną dotychczasowych działań i planowanie kolejnego spotkania 
z udziałem uczniów w Rumunii.

Dzięki partnerstwom realizatorzy projektów, zwłaszcza uczniowie i nauczyciele, będą mieli szansę 
wypracowania wspólnych rozwiązań dotyczących priorytetów programu: zwiększania osiągnięć młodych ludzi, 
podnoszenia jakości wczesnej edukacji i opieki oraz rozwijania i wzmacniania kompetencji zawodowych nauczycieli. 
Przedsięwzięcia realizowane w ramach akcji 2 mogą obejmować wypracowywanie nowych rozwiązań 
i wdrożenia rezultatów przy wykorzystaniu spotkań projektowych oraz współpracy wirtualnej z zastosowaniem 
technologii informacyjno-komunikacyjnych.
                                                                  Natalia Pietraś

ğ
ğ

ğ

Pierwsze spotkanie w ramach projektu Erasmus+ w Turcji
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Międzynarodowa Konferencja Sadownicza w Kraśniku
W dniach 7–8 lutego br. w Kraśniku 

miała miejsce XIV Międzynarodowa 
Konferencja Sadownicza „Jagodowe Trendy 
2018”. Organizatorami konferencji byli: 
Związek Sadowników Rzeczpospolitej 
Polskiej oraz Uniwersytet Przyrodniczy 
w Lublinie – Katedra Sadownictwa, 
a  wspó ło rgan i za to rem S ta ros two  
Powiatowe. Historia tych konferencji 
w Kraśniku związana jest z momentem 
utworzenia oddziału Związku Sadowników 
w woj. lubelskim. Pomysł zorganizowania 
konferencji był jednym z elementów 
rozmowy o owocach miękkich, aktualnej 
sytuacji w ogrodnictwie i wskazywania 
kierunków, w jakich powinna zmierzać ich 
produkcja. Miejsce jej organizowania też 
nie jest przypadkowe, gdyż historycznie 
wiąże się z powiatem kraśnickim, na którego 
terenie w 1974 roku założone zostały 
pierwsze plantacje malin na rusztowaniach.
Każdego roku w konferencji uczestniczy 
około 1500 producentów owoców oraz przedstawicieli biznesu.  W hali Centrum Sportu i Rekreacji w Kraśniku, 
gdzie odbywa się konferencja co roku organizowanych jest ponad 70 stoisk promocyjnych firm i instytucji 
rolniczo-ogrodniczych. Tak też było w tym roku. Podczas konferencji naukowcy z Instytutu Ogrodnictwa 
w Skierniewicach, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz we 
Wrocławiu, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, specjaliści Instytutu Ogrodnictwa z Kijowa na Ukrainie, 
instytutów hodowli roślin, firm produkujących środki ochrony roślin, Lubelskiego Stowarzyszenia Miłośników Cydru 
oraz innych wygłosili około 40 referatów. Mówiono między innymi o konkurencyjności polskich malin w porównaniu 
do serbskich i ukraińskich, perspektywach produkcji owoców porzeczki czarnej, promocji owoców jagodowych na 
przykładzie borówki, ochronie jagodników przed szarą pleśnią i innymi chorobami pochodzenia grzybowego, 
uprawie derenia, mrozowytrzymałości malin, produkcji malin w Serbii – stan obecny i trendy na przyszłość. 
Uczestnicy konferencji zostali też zapoznani z możliwościami zagospodarowania owoców jagodowych w produkcji 
alkoholi w świetle aktualnie obowiązujących regulacji prawnych.

                                                                                                                      Andrzej Wojtan

Coroczna lekcja historii
Jak co roku, tak też 31.12.2017 r. uczniowie z klasy 7b ( Róża Świąder, Angelika Wcisło, Konrad Chapski) 

ze Szkoły Podstawowej im. ks. Stanisława Zielińskiego na czele z p. dyrektor Anną Myszak, wychowawcą klasy 
p. Agnieszką Adamczyk, opiekunem Samorządu Uczniowskiego Agnieszką Chodarą, ze sztandarem szkoły, wzięli 
udział we mszy świętej upamiętniającej tragiczną śmierć mieszkańców Karpiówki. Była to już 74. rocznica pacyfikacji 
miejscowości, w której zostali bestialsko zamordowani mieszkańcy podczas II wojny światowej. Tradycyjnie msza 
św. odbyła się w kościele parafialnym w Stróży, którą odprawili proboszcz parafii ks. kan. Grzegorz Stąsiek oraz 
ks. Krzysztof Chruścicki. Na koniec wszyscy zebrani zostali wezwani do uczestnictwa w apelu poległych. Po mszy 
św. przedstawiciele naszej szkoły wraz z innymi delegacjami m.in. wójtem gminy Kraśnik Mirosławem Chapskim 
oraz starostą kraśnickim Andrzejem Majem, udali się na cmentarz wojenny w Karpiówce. Tam pod pomnikiem 
pomordowanych uczniowie naszej szkoły oraz przedstawiciele Gminy, Starostwa i innych stowarzyszeń złożyli 
hołd, kwiaty, a także zapalili znicze. Wśród zebranych byli również jak co roku mieszkańcy Karpiówki oraz 
przedstawiciele stowarzyszenia „Dziedzictwo”, Klub Żołnierzy Rezerwy, Związek Kombatantów i Osób 
Represjonowanych Rzeczypospolitej Polskiej, Związek Piłsudczyków oraz Narodowe Siły Zbrojne. Po wspólnej 
modlitwie, na zakończenie wszyscy odśpiewali hymn „Boże coś Polskę”. Dla uczniów naszej szkoły była to kolejna 
lekcja historii oraz nauka szacunku dla poległych rodaków.

Agnieszka Chodara
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Dnia 29 grudnia 2017 r. została opublikowana Uchwała Nr XXXVI/491/2017 Sejmiku Województwa 
Lubelskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie Kraśnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urzęd. Woj. 
Lub. z dn. 29.12.2017 r., poz. 5605). Kraśnicki Obszar Chronionego Krajobrazu (zwany dalej KOCK) został 
utworzony Uchwałą Nr XI/56/90 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 26 lutego 1990 r. w sprawie 
utworzenia sytemu parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu na terenie woj. lubelskiego (Dz. Urz. 
Woj. Lub. Nr 13, poz. 14). Ostatnio obowiązujące rozporządzenie Nr 39 z dnia 17 lutego 2006 r. w sprawie 
Kraśnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 65, poz. 1224) utraciło moc z mocy ustawy. 

W obecnie obowiązującej uchwale uszczegółowiono przebieg granicy KOCK poprzez podanie 
współrzędnych punktów załamania granic oraz uszczegółowiono opis tekstowy przebiegu granic. Przebieg granic 
został zmieniony na terenie miejscowości: Suchynia, Spławy Pierwsze, Słodków Pierwszy i Spławy Drugie. 
Z granicy KOCK wyłączono cztery fragmenty terenów o łącznej powierzchni 51,87 ha. Wobec tego powierzchnia 
całkowita KOCK po uszczegółowieniu i zmianie przebiegu jego granicy wynosi 29 207,64 ha.
1) Pierwszy teren wyłączony, położony przy ul. Podmiejskiej w Suchyni, obejmuje powierzchnię 5,39 ha.
2) Drugi teren obejmujący powierzchnię 15,19 ha leży przy ul. Ludmiłowskiej i ul. Poleśnej w Spławach Pierwszych, 

w niedalekiej odległości od Suchyni.
3) Trzeci wyłączony teren leży we wsi Słodków Pierwszy i obejmuje 14,42 ha powierzchni.
4) Czwarty teren jest położony w miejscowości Spławy Drugie i obejmuje 16,87 ha powierzchni. 

Zmiana granicy Obszaru poprzez wyłączenie czterech terenów, o których mowa powyżej, nie będzie 
oddziaływała negatywnie na stan środowiska naturalnego i migrację zwierząt.

Kolejne zmiany dotyczą katalogu obowiązujących zakazów (w poprzednim dokumencie obowiązywało 
osiem zakazów), obecnie obowiązują cztery zakazy, a więc na terenie KOCK zakazuje się:
1) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych 

z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, 
budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych;

2) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub zrównoważone 
wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka;

3) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych;
4) budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od:
a) linii brzegów rzek, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych,
b) zasięgu lustra wody w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach płynących przy normalnym 

poziomie piętrzenia określonym w pozwoleniu wodnoprawnym, o którym mowa w art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy 
z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121); z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów 
służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej.

 W porównaniu z rozporządzeniem Nr 39 Wojewody Lubelskiego w sprawie Kraśnickiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu w nowej uchwale nie wprowadzono zakazów:
1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz 

tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną 
gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;

2) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko;

3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one 
z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub 
budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;

4) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin 
i zwierząt, a także minerałów i bursztynu.

Jednocześnie, mając na uwadze, że zachowanie i popularyzacja wartości objętych ochroną prawną powinna 
odbywać się w warunkach zrównoważonego rozwoju, uwzględniającego potrzeby środowiskowe, gospodarcze 
i społeczne, niniejsza uchwała wprowadza odstępstwo od zakazu: wykonywania prac ziemnych trwale 
zniekształcających rzeźbę terenu, który nie dotyczy terenów, na których wykonywanie prac ziemnych związane jest 
z koncesją na wydobywanie kopalin ze złóż. To odstępstwo umieszczono w celu jednoznacznego dopuszczenia na 
terenie Kraśnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu możliwości wydobywania kopalin na warunkach 
określonych  w koncesji właściwego organu i zgodnie z zasadami ochrony środowiska.

ciąg dalszy na str. 9...

KRAŚNICKI OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU  
nowa uchwała Sejmiku już obowiązuje

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane w materiałach reklamowych                                             sekretariat@gminakrasnik.pl
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...dalszy ciąg ze str. 8
Ponadto wprowadzono odstępstwo od zakazu wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających 

rzeźbę terenu oraz zakazu dokonywania zmian stosunków wodnych, w przypadku wykonywania prac związanych 
z robotami budowlanymi dopuszczonymi do realizacji przez właściwe organy na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r.  Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332) na terenach:
1) przeznaczonych pod zabudowę w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, albo
2) co do których wydano ostateczne decyzje o warunkach zabudowy.

 Jednocześnie wprowadzono odstępstwo od zakazu: budowania nowych obiektów budowlanych w pasie 
szerokości 100 m od:
1) linii brzegów rzek, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych,
2) zasięgu lustra wody w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach płynących przy normalnym 

poziomie piętrzenia określonym w pozwoleniu wodnoprawnym, o którym mowa w art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy 
z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121),

którego brzmienie doprecyzowano w następujący sposób: nie dotyczy budowy nowych obiektów budowlanych, 
które będą uzupełniać lub przylegać do terenów położonych w obrębie jednostek osadniczych w rozumieniu ustawy 
z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. Nr 166, poz. 1612, 
z późn. zm.) pod warunkiem uwzględnienia ich lokalizacji w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego lub wydania ostatecznych decyzji o warunkach zabudowy.

Nadzór nad Kraśnickim Obszarem Chronionego Krajobrazu powierzono dyrektorowi Zespołu Lubelskich 
Parków Krajobrazowych.

Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego w dniu 10 sierpnia 2017 r. pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Kraśnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Przedmiotowa uchwała została uzgodniona z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Lublinie, 
Radą Gminy Dzierzkowice, Radą Gminy Kraśnik, Radą Miejską w Urzędowie, Radą Gminy Wilkołaz, Radą Gminy 
Zakrzówek, Radą Miasta Kraśnik, Radą Gminy Zakrzew oraz Radą Gminy Józefów nad Wisłą zgodnie z art. 23 ust. 3 
ustawy o ochronie przyrody.
                                                                                                                            Marzena Pielaszkiewicz

Odblaski dla najmłodszych 
Działa jąc na rzecz 

poprawy bezpieczeństwa 
mieszkańców gminy Kraśnik, 
Urząd Gminy zakupił opaski 
odblaskowe w ilości 350 sztuk, 
które wójt gminy Kraśnik pan 
Miros ław Chapsk i  wraz 
z policjantami z Komendy 
Powiatowej Policji w Kraśniku 
przekazał uczniom klas: 0, I, II, 
III ze Szkół Podstawowych 
z terenu gminy: Kowalin, 
Stróża, Słodków Trzeci.
    Przypominamy, że zgodnie 
z przepisami każdy pieszy, 
który porusza się po zmierzchu 
po drodze poza obszarem 
zabudowanym, musi mieć 
o d b l a s k  u m i e s z c z o n y  
w sposób widoczny dla 

kierujących. Elementami odblaskowymi mogą być przedmioty doczepiane do ubrania, opaski, kamizelki oraz 
smycze. Ważne jest ich umieszczenie: odblaski zaleca się umieszczać na wysokości kolan, dłoni, w okolicy środka 
klatki piersiowej i pleców wówczas będziemy mieli pewność, że są dobrze widoczne dla innych uczestników ruchu 
drogowego. Warto przypomnieć, że po zmroku pieszy ubrany w ciemny strój jest widziany przez kierującego 
pojazdem z odległości około 40 metrów. Natomiast osoba piesza, mająca na sobie elementy odblaskowe, staje się 
widoczna nawet z odległości 150 metrów. Te dodatkowe metry pozwalają kierowcy wyhamować i bezpiecznie 
ominąć pieszego.
                                                                                                                          Andrzej Wojtan

Szkoła w Kowalinie
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Fundusz sołecki na rok 2018, zadania zaplanowane 
przez mieszkańców sołectw

ciąg dalszy na str. 11...
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Nowoczesne roboty w działaniu
W dniu 13.01.2018 r. w Centrum 

Spotkania Kultur w Lublinie odbyły się 
eliminacje regionalne FIRST LEGO 
LEAGUE. Po kilku miesiącach ciężkiej 
pracy przy budowie i programowaniu 
robota oraz tworzeniu projektu badaw- 
czego dotyczącego oszczędzania wody,  
nadszedł czas by sprawdzić swoje 
umiejętności i zmierzyć się  z innymi 
drużynami naszego regionu. Zaraz po 
oficjalnym rozpoczęciu turnieju nasza 
drużyna jako pierwsza zaprezentowała 
przygotowany pokaz innowacyjnego 
rozwiązania dotyczącego odzyskiwania 
energii z wody. Następnie z nie- 
cierpliwością czekaliśmy na drugi, 
a zarazem bardziej emocjonujący etap 
zawodów czyli przejazd zbudowanych 
robotów. Z wielkimi emocjami oglądaliśmy 
pierwsze przejazdy przeciwników, aż 
w końcu nadszedł czas na nas. Przy stole 
konkursowym znaleźli się nasi technicy 

Jakub Cerdo (kl. VIIa) – kapitan oraz Adrian Rupeć (kl. VIIa). Doskonale poradzili sobie ze swoim zadaniem i nasz 
robot po pierwszej turze zajmował czwarte miejsce. Podobnie było w kolejnych dwóch przejazdach, dzięki czemu 
awansowaliśmy do półfinału. Tam zaś pokonaliśmy naszych przeciwników, co otworzyło nam drogę do finału. 
Podczas tego etapu ciężko było poradzić sobie z emocjami lecz nasi technicy nie dali za wygraną i robili co mogli, by 
nasza drużyna wygrała. Niestety, w tej bardzo wyrównanej walce, zabrakło nam 5 punktów do zajęcia pierwszego 
miejsca. Po przerwie sędziowie wręczyli nagrody w następujących 4 kategoriach: przejazd robota, współpraca 
drużyny, projekt badawczy, wygląd robota oraz za ostateczny wynik w klasyfikacji łącznej. Po chwili wszelkie 
wątpliwości zostały rozwiane, drużyna Scorpions ze Szkoły Podstawowej im. ks. Stanisława Zielińskiego 
w Stróży zajęła 2. miejsce w eliminacjach regionalnych FIRST LEGO LEGUE oraz nagrodę sędziów za całokształt. 
Było to dla nas wielkim, a zarazem bardzo miłym zaskoczeniem, gdyż nie spodziewaliśmy się zajęcia tak wysokiej 
pozycji. Po chwili przerwy wracamy do pracy i przygotowań do kolejnego turnieju, by osiągnąć  jeszcze lepsze wyniki 
w następnym roku. Jesteśmy dumni ze zdobytych wyników, które osiągnęliśmy w dużej mierze dzięki naszym 
sponsorom: Urzędowi Gminy Kraśnik, Szkole Podstawowej w Stróży, Firmie Letrans Henryk Lenart, Firmie Nabor 
Grażyna i Władysław Naborczykowie, Firmie Agro-Poli  Sp. z o.o. 

Bardzo dziękujemy za okazane wsparcie, życzliwość i pomoc. 
Maciej Chapski – Mentor drużyny Scorpions 
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Młodzi miłosierni
Szkolne Koło Caritas przy Szkole Podstawowej 

im. ks. Stanisława Zielińskiego w Stróży pełni społeczną 
i charytatywną działalność od 15 lat. Hasło programowe 
zrzeszonej młodzieży w kole brzmi: „Niesienie pomocy 
jest potrzebą naszych serc” i jest ciągle realizowane. 
Praca ta trwa cały rok, ale jest wzmożona w okresie 
przedświątecznym. Przed świętami Bożego Narodzenia 
realizowane były następujące akcje: „Pomóż Dzieciom 
Przetrwać Zimę” i „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”. 
Świece przywiezione z Caritas Archidiecezji Lubelskiej 
szybko znalazły nabywców wśród uczniów, nauczycieli 
i rodziców. W tym roku akcja ta jest pod szczególnym 
hasłem: „Miłosierdzie jest jedno”. Wigilijna świeca tak 
bardzo łączy zebranych przy wieczerzy wigilijnej, 
wzbudza refleksje o tych, którzy są gdzieś samotni i nie 
są w stanie jej zapalić.

Druga z przedświątecznych akcji „Pomóż 
Dzieciom Przetrwać Zimę" również cieszyła się wielkim 
powodzeniem wśród wolontariuszy i darczyńców. 
Mieszkańcy Stróży mają wielkie serca i akcję traktują 
jako zaszczytny obowiązek. Do przygotowanych koszy 
wkładają produkty dla potrzebujących. Na uznanie 
zasługują sklepy spożywcze, które zaangażowały się 
w to przedsięwzięcie: „Groszek” M. i P. Szempruchów,  
„Lewiatan” W. Piętala i T. Juszkiewicza, „Aro” 
W. Michałowskiego. Dzięki życzliwości właścicieli 
i sprzedawców, w miejscowych sklepach prowadzono 
zbiórkę artykułów spożywczych. Koordynatorzy akcji to 
opiekun SKC – Agnieszka Adamczyk oraz nauczyciel 
wychowania fizycznego – Konrad Kasperek, który 
dokonał wszelkich formalności, rejestrując akcję, jak 
również angażując się w jej przebieg. Ze zgroma- 
dzonych darów przygotowano 30 dużych paczek, które 
rozdano potrzebującym dzieciom naszej szkoły.

Do 15 stycznia realizowana była akcja 
„Opatrunek na Ratunek” dla Fundacji Pomocy 
Humanitarnej z Poznania dla Afryki. Zbierane są 
różnego rodzaju środki opatrunkowe: gazy, kompresy, 
plastry, bandaże, strzykawki, które trafią do polskich 
ośrodków misyjnych, szczególnie do krajów trzeciego 
świata. Uczniowie wraz z członkami Koła wspierają 
ubogich rówieśników. W ramach „Adopcji Serca” dla dzieci z Peru i Wybrzeża Kości Słoniowej przekazywana 
jest określona suma pieniędzy poprzez Zakon Pallotynów i Salezjanów. Fundusze te pochodzą z wpłat na cele Koła 
oraz z pracy wolontariuszy przy organizowaniu kawiarenek, gdzie aktywnie włączają się rodzice, przygotowując 
domowe ciasto, co zasila budżet Koła. Szkolne Koło wspiera również wiele Fundacji: Fundację Polską Raoula 
Folleraeu – Pomoc Trędowatym, Polską Fundację dla Afryki, Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo, SOS Wioski 
Dziecięce w Polsce, Fundację Małych Stópek, Projekt – Rozbudowa Centrum Młodzieżowego im. św. Jana Pawła II 
w Bangladeszu.

Poprzez działania wspierające akcje, dzieci i młodzież uczą się praktycznego służenia drugiemu 
człowiekowi, solidarności, odpowiedzialności i gospodarności, a przede wszystkim czynienia dobra przez miłość.

         Agnieszka Adamczyk i Konrad Kasperek


