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Zabytkowa kaplica  
w Stróży odzyska pierwotny 

 blask 
 

Trwają prace remontowe kaplicy pod 
wezwaniem Św. Trójcy w Stróży. Kaplica 
wzniesiona w latach 1766-1767 jest obiektem 
szczególnym. Została założona na planie trójkąta  
i należy do nielicznych tego typu budowli 
sakralnych w Europie. Fachowcy twierdzą, że są 
tylko trzy takie budowle. Oprócz tej, w Stróży, są 
jeszcze w Niemczech i Słowacji. 

Kaplica, po wyświęceniu nowego kościoła 
w 1991 roku została opuszczona i zaniedbana. 
Przedtem przez lata pełniła rolę kościoła. W 1766 
roku ufundowała ją Teresa Aniela  
z Michałowskich Zamoyska wraz z synem 
ordynatem Klemensem Zamoyskim jako kaplicę 
wotywną. Powstała w obrębie folwarku,  
w pobliżu dworu, gdzie w 1739 roku urodził się 
Klemens Zamoyski. Ważnym wydarzeniem 
upamiętnionym malowidłami na elewacji 
frontowej kaplicy, była wizyta króla Stanisława 
Augusta Poniatowskiego. Król wracając ze 
spotkania z Katarzyną II w Kaniowie nad 
Dnieprem, zatrzymał się we dworze ordynackim 
w Stróży. Uczestniczył we mszy świętej w kaplicy 
w roku 1787 w dniu Bożego Ciała. 

Pierwszy etap remontu zabytkowej kaplicy 
potrwa około czterech miesięcy. Prace wykonuje 
Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalistycznego 
i Konserwacji Zabytków „ARCUS” w Lublinie. 
Wykonywane są obecnie prace polegające na 
odwodnieniu budynku. Fundamenty trzeba było 
odkopać do głębokości 3 metrów. Zostały 

uzupełnione ubytki w ścianie fundamentów, 
wyprofilowano powierzchnię, otynkowano 
zaprawą wapienno- cementową. Izolacja 
doskonale zabezpieczy obiekt przez 
zawilgoceniem. Kolejnym etapem będzie 
wykonanie nowej konstrukcji dachu. Dach będzie 
przebudowany i uzyska dawną formę, pierwotny 
swój wygląd- mówi Wiesław Hałabiś - kierownik 
robót. Ponadto będzie wykonana nowa elewacja 
zewnętrzna kaplicy i odnowienie polichromii. 

W przyszłości planowane są prace 
remontowe wewnątrz kaplicy i uporządkowanie 
terenu wokół cennego zabytku. Inwestorem 
zadania jest ks. Grzegorz Stąsiek - proboszcz 
parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem 
Trójcy Świętej i M. B. Częstochowskiej w Stróży. 
Prace są finansowane z dotacji Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz budżetu 
gminy Kraśnik. 

Andrzej Wojtan 
 

Z prac Rady Gminy 
 

W dniu 30 czerwca odbyła się XXXII 
sesja Rady Gminy Kraśnik. W trakcie obrad 
podjęto między innymi uchwały w następujących 
sprawach: 
1. Wyodrębnienia w budżecie gminy środków 
stanowiących fundusz sołecki na 2010 rok. 
Przyjęta uchwała umożliwi wprowadzenie 
funduszu sołeckiego.  Rada sołecka może wydać 
pieniądze zgodnie z własnymi potrzebami. Ma to 
być metoda na trwałe ożywienie lokalnej 
społeczności osiąganej dzięki oddolnym 
inicjatywom mieszkańców, angażujących się  
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w przejmowanie odpowiedzialności za siebie, 
swoje otoczenie i swoją przyszłość. 
O wyodrębnieniu funduszu sołeckiego z budżetu 
gminy decydować będzie każdego roku rada 
gminy. Będzie musiała podjąć uchwałę do  
31 marca. Przy czym w tym roku ten termin 
przedłużono do 30 czerwca. 

Gminy, które zdecydują się przeznaczyć 
środki będą musiały podzielić kwoty na 
poszczególne sołectwa. Podział tych kwot będzie 
się odbywał w oparciu o specjalny algorytm 
uwzględniający liczbę mieszkańców sołectwa 
oraz wskaźnik dochodów bieżących gminy.  
Sołectwa będą mogły wydać te pieniądze na 
drobne przedsięwzięcia, mieszczące się w ramach 
zadań własnych gminy i będą służyć poprawie 
warunków życia mieszkańców jednocześnie 
muszą być zgodne ze strategią rozwoju gminy. Te 
pieniądze będzie można również przeznaczyć na 
usuwanie klęsk żywiołowych. 
2. Przystąpienia Gminy Kraśnik do związku 
Partnerskiego Jednostek Samorządu 
Terytorialnego Województwa Lubelskiego,  
w celu wspólnej realizacji działań zmierzających 
do pozyskania środków unijnych w zakresie 
zmiany sposobu oświetlenia z tradycyjnego na 
diodowe LED. 
Przyjęta uchwała wprowadza możliwości 
wymiany oświetlenia tradycyjnego na diodowe, 
co znacznie zmniejsza koszty zuzycia energii. 
Obejmuje ona wymianę oświetlenia ulicznego, 
budynków użyteczności publicznej oraz wspólny 
monitoring działania oświetlenia.  
Informacje dalsze: 
- Pani Anna Wronka Kierownik GOPS  
w Kraśniku zapoznała radnych ze sprawozdaniem 
z działalności ośrodka; 
- Pani Agnieszka Płatek – Dyr. Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Stróży – Kolonii 
przedstawiła informację o działalności swojej 
placówki za rok 2008; 
- Marcin Kozub przedstawił sprawozdanie  
z działalności Klubu Sportowego LKS Kowalin; 
- Stanisław Mróz przedstawił sprawozdanie  
z działalności Klubu Sportowego LKS Stróża; 
- Aneta Pierzyniak przedstawiła sprawozdanie  
z działalności uczniowskiego klubu sportowego 
„Pisklaki” ze Słodkowa Trzeciego; 
- Krzysztof Kozłowski przedstawił sprawozdanie 
z działalności Ludowego Uczniowskiego Klubu 
Sportowego ze Stróży. 

Paweł Kozakowski. 
 
 

Rozgraniczenie nieruchomości 
 

   Gdy granice nieruchomości nie są jasno 
określone, bo z upływem czasu nastąpiło ich 
zatarcie   lub gdy powstał spór co do przebiegu 
linii granicznej między właścicielami sąsiednich 
nieruchomości, często konieczne jest 
przeprowadzenie tzw. Postępowania 
rozgraniczającego. Rozgraniczenie nieruchomości 
ma na celu ustalenie przebiegu granic poprzez: 
określenie położenia punktów i linii granicznych, 
utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na 
gruncie oraz sporządzenie odpowiedniej 
dokumentacji. Postępowanie rozgraniczające 
rozpoczyna się od złożenia wniosku o jego 
wszczęcie do Wójta Gminy. Wniosek może 
złożyć każdy, kto wykaże interes prawny  
w dokonaniu rozgraniczenia. Postępowanie 
rozgraniczające przeprowadza upoważniony przez 
organ administracji geodeta uprawniony, 
wskazany przez wnioskodawcę, który zbiera 
materiał dowodowy, ocenia go i wzywa strony na 
rozprawę graniczną. W trakcie rozprawy na 
miejscu geodeta okazuje stronom granice, które 
wynikają z zebranego przez niego materiału 
dowodowego oraz znaków granicznych na 
gruncie. Jeżeli w toku rozprawy wyniknie między 
stronami spór, a z dokumentów nie wynika 
przebieg granic, geodeta powinien namawiać 
strony do ugody. Ugoda zawarta przed geodetą 
ma moc ugody sądowej. W wyniku 
przeprowadzenia postępowania rozgraniczającego 
wójt może na podstawie zebranego przez geodetę 
materiału dowodowego wydać decyzję  
o rozgraniczeniu nieruchomości. Może też 
wydać decyzję o umorzeniu postępowania  
w dwóch przypadkach: 

1. jeżeli w toku czynności dojdzie do 
zawarcia ugody granicznej przed geodetą 
oraz  

2. w przypadku zaistnienia sporu, przy 
jednoczesnej niemożności doprowadzenia 
do ugody granicznej oraz przy braku 
wystarczających materiałów dowodowych. 
W tym przypadku sprawa zostaje 
przekazana do rozpatrzenia właściwemu 
sądowi rejonowemu. 

Stosownie do art. 262 § 1 kpa, koszty 
postępowania rozgraniczeniowego ponosi 
wnioskodawca, ponieważ takie postępowanie 
prowadzone jest na jego żądanie i w jego 
interesie. 
Podstawa prawna 
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� Prawo geodezyjne i kartograficzne  
z 17 maja 1989 roku (t. j. Dz. U. z 2000 r. 
Nr 100, poz. 1086 z późn. Zm.), 

� Kodeks postępowania administracyjnego  
z dnia 14 czerwca 1960 roku (Dz. U.  
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. Zm.). 

Marzena Pielaszkiewicz 

 
Pożyteczne wakacje 2009 

 
 Gmina Kraśnik wraz z Sołectwem 
Karpiówka otrzymała dofinansowanie  
w wysokości prawie 3 000 zł na realizację 
projektu edukacyjnego pt. „Odnawiamy miejsca 
pamięci naszej wsi”. Projekt został złożony  
w odpowiedzi na konkurs „Pożyteczne wakacje 
2009” organizowany przez Fundację 
Wspomagania Wsi. W ramach programu 
piętnaścioro dzieci będzie odnawiać miejsca 
pamięci w swojej miejscowości (cmentarz  
i przydrożne krzyże) poprzez nasadzenie 
ozdobnych drzewek oraz kwiatków  
i pomalowanie ogrodzenia cmentarza. Na 
zakończenie dzieci pojadą na wycieczkę do 
Bałtowa i będą miały zorganizowane ognisko.  
 Do fundacji wpłynęło 760 wniosków  
i tylko 203 zostało pozytywnie zatwierdzonych,  
w tym wniosek złożony przez Sołectwo 
Karpiówka. Zachęcamy sołtysów, Koła Gospodyń 
Wiejskich, OSP z sołectw z terenu naszej gminy 
do udziału w konkursie w roku 2010. 

Beata Kuśmierczyk-Kufel 
 

WYPRAWKA SZKOLNA  
W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 

 

W tym roku również istnieje możliwość ubiegania 
się o dofinansowanie do zakupu podręczników dla 
uczniów rozpoczynających naukę w klasach I-III 
szkoły podstawowej oraz w klasie I gimnazjum  
w roku szkolnym 2009/2010. Przyznanie pomocy 
w formie dofinansowania zakupu podręczników 
szkolnych następuje na wniosek rodziców ucznia 
/prawnych opiekunów Wnioski należy składać  do 
dyrektora szkoły do dnia 31 sierpnia 2009 r, do 
której uczeń będzie uczęszczał.  
Program skierowany jest do: 
1. uczniów pochodzących z rodzin spełniających 
kryterium dochodowe, tj. 351 zł na osobę  
w rodzinie.  
2. uczniów pochodzących z rodzin 
niespełniających kryterium dochodowego,  
w następujących przypadkach: ubóstwa, 
sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, długotrwałej 

lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, 
bezradności w sprawach opiekuńczo - 
wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach 
niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu lub 
narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji 
kryzysowej - na podstawie decyzji dyrektora 
szkoły, do której uczęszcza uczeń. 
Wartość pomocy nie może przekroczyć kwoty: 
- 150 zł dla ucznia klasy I i II szkoły 
podstawowej, 
- 170 zł dla ucznia klasy III szkoły podstawowej, 
- 280 zł dla ucznia klasy I gimnazjum. 
Do wniosku należy dołączyć: 
- zaświadczenie o wysokości dochodów lub 
zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń 
pieniężnych z pomocy społecznej,  
- faktura lub rachunek potwierdzający dokonanie 
zakupu podręczników na nowy rok szkolny 
wystawiony na nazwisko i imię rodzica, ucznia 
lub opiekuna prawnego, 
- inne załącznik potwierdzające sytuację 
materialną np. potwierdzenie Powiatowego 
Urzędu Pracy o rejestracji jako osoba bezrobotna  
i o wysokości pobieranego zasiłku (decyzja lub 
zaświadczenie), w przypadku pobierania 
emerytury lub renty – odcinek świadczenia  
z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia 
wniosku itd. 
Uwaga: Szczegółowych informacji o Rządowym 
Programie „Wyprawka Szkolna na 2009/2010 rok” 
udzielają dyrektorzy szkół. 
Podstawa prawna: 
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2009 r. 
w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy 
finansowej  uczniom na zakup podręczników (Dz. U. z 2009 
r. Nr 76 poz. 642). 
- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. 
U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728, z późn. zm.). 

Janik Łukasz 
 

ENGLISH? – NO PROBLEM ☺☺☺☺ 
 

W ciągu dwóch ostatnich miesięcy 
uczniowie Publicznego Gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Stróży mogli przekonać się, że nauka 
języka angielskiego wcale nie musi być procesem 
żmudnym i wymagającym niebywałych zdolności 
językowych. A co bardziej istotne, w potocznej 
komunikacji zmora niejednego gimnazjalisty, 
czyli gramatyka angielska okazuje się znacznie 
mniej ważna, niż zwroty i wyrażenia, które wciąż 
przewijają się w anglojęzycznych filmach, czy 
muzyce. Młodzi ludzie często nie zdają sobie 
sprawy z tego, jak dużo już umieją, i, że 
wiadomości te wcale nie muszą być gromadzone 
podczas siedzenia w szkolnej ławie, czy 
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bezmyślnego wkuwania. Często nabywamy je 
nieświadomie, tylko nie zawsze umiemy i, co 
ważniejsze, jeszcze rzadziej mamy odwagę 
wykorzystać je w praktyce. 

Ucząca języka angielskiego, Kamila 
Berdys postanowiła pokazać gimnazjalistom  
w Stróży, że praktyczne zastosowanie języka, jest 
znacznie bardziej motywujące, niż planowe 
zajęcia lekcyjne. Sposobem na bliższy kontakt 
młodzieży z „żywym” językiem  okazał się 
projekt: PHOTO STORY? – IT CAN’T BE 
DIFFICULT, EVEN IN ENGLISH! realizowany w 
ramach Programu Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności ENGLISH TEACHING, 
którego krajowym operatorem jest Nidzicka 
Fundacja Rozwoju NIDA. Nabywanie zwrotów  
i wyrażeń angielskich w oparciu o własne 
przeżycia i doświadczenia oraz połączenie ich  
z modnym wśród młodzieży trendem związanych 
z fotografiką okazało się ciekawym pomysłem na 
promocję i popularyzacjię języka obcego oraz 
doskonałą zachętę i motywację dla uczniów do 
poszerzania swojej wiedzy w tym obszarze.  

Efekt końcowy mogliśmy podziwiać na 13 
pracach, zgłoszonych przez 36 uczniów 
Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II  
w Stróży oraz Gimnazjum w Wólce 
Gościeradowskiej. Jury złożone z trzech 
nauczycieli języka angielskiego (pań: Janiny 
Chmielowiec i Olgi Smarzyńskiej, oraz pana 
Wojciecha Pomykalskiego) przyznało 1 pierwszą 
nagrodę w kategorii „Nasze życie” , 2 pierwsze 
nagrody w kategorii „Historie nierealne, ale 
niemniej ciekawe” oraz 5 wyróżnień. W pierwszej 
kategorii najwyżej oceniono foto-story 
przygotowane przez gimnazjalistki z Wólki: 
Marlenę Resztak, Aleksandrę Wojtysiak, Kingę 
Dęgę, Izabelę Szczepanik i Dominikę 
Wojciechowską. W kategorii drugiej najlepsze 
okazały się prace Martyny Sitarczyk z Gimnazjum 
w Wólce Gościeradowskiej oraz Izabela Szai  
i Natalii Strawy z Gimnazjum w Stróży. 
Wyróżnienia przyznano Marlenie Bryk, Magdzie 
Balwickiej, Paulinie Czajce, Mateuszowi 
Rzetelskiemu, Michałowi Mańkowskiemu, Edycie 
Śledzik, Karolinie Piekarz, Klaudii Rycerz, 
Magdalenie Zioło, Marice Berdys, Karolinie 
Sobaszek, Żanecie Zamorskiej, Kamilowi 
Cichoniowi i Łukaszowi Kozakowi. Wszyscy 
uczestnicy konkursu otrzymali nagrody książkowe 
związane z nauką języka angielskiego oraz 
pamiątkowe dyplomy.  

Realizacja projektu, który trwał od 
początku kwietnia do początku czerwca,  

w większości sfinansowana została z funduszy 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności  
w ramach programu ENGLISH TEACHING. 
Celem tego Programu jest wspieranie działań na 
rzecz poprawy poziomu nauczania języka 
angielskiego i jego promocja wśród dzieci  
i młodzieży z małych miast i wsi oraz wspieranie 
rozwoju zawodowego nauczycieli języka 
angielskiego spoza dużych aglomeracji miejskich. 
Krajowym operatorem Programu jest Nidzicka 
Fundacja Rozwoju NIDA. 

Kamila Berdys 
 

Czerwiec miesiącem imprez 
 

 Czerwiec b.r. obfitował w naszej gminie  
w imprezy o charakterze ponadgminnym. 
Zorganizowany został Powiatowy Przegląd 
Piosenki Religijnej i patriotycznej „Cecylion 
2009”, festyn sportowo – rekreacyjny gmin 
powiatu kraśnickiego oraz Wojewódzki Przegląd 
Orkiestr Dętych OSP. 
Organizacja wszystkich tych uroczystości  
w opinii współorganizatorów spoza gminy była na 
wysokim poziomie. Także podziękowania  
i gratulacje wpłynęły do Urzędu Gminy po ich 
zakończeniu. Przy tej okazji składam wszystkim 
mieszkańcom gminy, którzy wzięli udział  
w organizacji tych uroczystości podziękowanie za 
wszelkie prace. 
Dziękuję dyrektorom: biblioteki, szkoły 
podstawowej i gimnazjum w Stróży, 
nauczycielom pracownikom administracyjnym 
szkół, pracownikom Urzędu Gminy i strażakom  
z OSP w Stróży za ogromny wkład pracy i za 
zapewnienie wysokiego poziomu organizacyjnego 
uroczystości i imprez. 

Mirosław Chapski 
                                                                    Wójt Gminy  

 

Orkiestr d ętych czar 
 

Siedem orkiestr ochotniczych straży 
pożarnych wzięło udział w XXIV Wojewódzkim 
Przeglądzie Orkiestr Dętych OSP, który  
w niedzielę 21 czerwca b.r. odbył się w Stróży. 
Pierwsze miejsce zajęła orkiestra z Lubartowa, 
miejsca kolejne orkiestry z Kiełczewic Górnych  
i Mełgwi. Jury pod przewodnictwem Jerzego 
Andrzejewskiego wyróżniło kapelmistrza 
Stanisława Szymaniaka z lubartowskiej orkiestry. 
Najlepsze orkiestry będą reprezentować woj. 
lubelskie na przeglądzie regionalnym. Jury 
podkreśliło dużą ilość młodzieży w składach 
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poszczególnych orkiestr, co zapewnia dalszy ich 
rozwój i doskonalenie repertuaru tych orkiestr. 

A.W. 
 

Powiatowy Przegląd  
Piosenki Religijnej i Patriotycznej 

„Cecylion 2009” 
 

 15 czerwca b.r. w Szkole Podstawowej  
w Stróży odbył się Powiatowy Przegląd Piosenki 
Religijnej i Patriotycznej „Cecylion 2009”. Celem 
imprezy było upowszechnienie piosenki religijnej 
i patriotycznej wśród dzieci i młodzieży, 
„rozśpiewanie” uczestników, kształtowanie 
kultury religijnej i muzycznej, a także 
uwrażliwienie młodzieży na piękno tradycji  
i wychowanie w szacunku do niej. Po 
wysłuchaniu 11 wykonawców komisja 
konkursowa postanowiła przyznać następujące 
wyróżnienia: 
I. W kategorii solistów szkół podstawowych 
nagrody otrzymali: 

1. nagroda – Klaudia Zdolska ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Kraśniku pod opieką 
księdza Grzegorza Majkuta oraz pani 
Anny Bartnik. 

2. nagroda – Kinga Machulska ze Szkoły 
Podstawowej w Ostrowie 

3. nagroda – Katarzyna Pierzyniak ze Szkoły 
Podstawowej w Stróży pod opieką pani 
Kingi Samolej 

Wyróżnienie dla Anety Matysiak ze Szkoły 
Podstawowej w Kowalinie pod opieką pani 
Ewy Banaś 

II. W kategorii solistów gimnazjum: 
1. nagroda dla Patrycji Skorupy ze Szkoły 

Podstawowej w Wólce Gościeradowskiej 
pod opieką księdza Michała Łukasika 

III. W kategorii zespołów szkół podstawowych: 
1. nagroda – dla zespołu „Stokrotki” ze 

Szkoły Podstawowej w Ostrowie pod 
kierownictwem siostry Elżbiety 

2. nagroda – dla zespołu ze Szkoły 
Podstawowej w Kowalinie pod opieką 
pani Ewy Banaś 

3. nagroda  
 – dla zespołu „Świetlikowa Gromada” ze 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Kraśniku pod 
kierownictwem księdza Grzegorza Majkuta 
oraz pani Anny Bartnik. 

   - dla zespołu „Alle Gretto” ze Szkoły 
Podstawowej w Stróży pod kierownictwem 
pana Dariusza Bochniaka 

IV.  W kategorii zespołów gimnazjalnych: 

1. nagroda dla Publicznego Gimnazjum  
w Stróży pod opieką pani Renaty Szwast. 

Gratulujemy Nagrodzonym Red. 
 

Święto Plonów 
 

 Tradycyjnie po zakończeniu żniw 
organizowane są dożynki, czyli Święto Plonów 
będące uhonorowaniem całorocznego  trudu  
rolników i dziękczynieniem za plony. Uroczystość 
ta odbędzie się w niedzielę 30 sierpnia 2009   
w Spławach Pierwszych. 

Nieodłącznym elementem tego Święta są 
wieńce dożynkowe. Serdecznie zachęcamy 
sołtysów, radnych, Koła Gospodyń Wiejskich, 
członków Ochotniczych Straży Pożarnych oraz 
lokalną społeczność, aby wzorem  lat ubiegłych 
wykonali wieńce i przybyli z nimi na dożynkowe 
uroczystości. Pragniemy by delegacja każdego 
sołectwa z terenu Gminy Kraśnik miała swój 
dożynkowy wieniec, jest to bardzo dobra forma 
promocji talentów i pomysłowości mieszkańców 
sołectw i gminy. 

Uroczystości dożynkowe są także okazją 
do podsumowania konkursu na najładniejszy 
ogródek przydomowy i najbardziej zadbane 
gospodarstwo rolne. 
 Wszystkich mieszkańców gminy 
serdecznie zapraszamy do udziału w tych 
uroczystościach.    

Marzena Pielaszkiewicz 
 

Zaproszenie na Święto Malin  
 

 W niedzielę, 12 lipca w kraśnickim 
amfiteatrze odbędą się coroczne obchody „Święta 
Malin”. Gości zapraszamy na występy zespołów  
z terenu powiatu kraśnickiego. Wysłuchamy także 
coverów Abby (koncert o godz. 19). Gwiazdą 
wieczoru będzie młodzieżowy zespół Happysad, 
godz. 20 30. Jednocześnie odbywać się będą 
imprezy towarzyszące, takie jak: Targi 
Gospodarcze, Wojewódzki Kiermasz Rękodzieła 
Artystycznego oraz konkurs na potrawę 
regionalną z malin. Wiele pań z naszej gminy 
wykonuje przepyszne potrawy z użyciem tych 
owoców. Warto jednak pokazać je szerszej 
publiczności, pochwalić się kulinarnymi 
umiejętnościami a nawet zdobyć nagrodę. 
Komisja konkursowa oceniać będzie walory 
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smakowe, oryginalność i pomysłowość potraw, 
estetykę podania napoi, wypieków, deserów  
i przetworów. Konkurs ma formułę otwartą. 
Obejmuje kategorie: napoje, wypieki, desery oraz 
przetwory. Jeden uczestnik może zgłosić 
maksymalnie dwie potrawy. Warunkiem 
przystąpienia będzie zgłoszenie telefoniczne, 
listowne lub osobiste potwierdzenie udziału  
w konkursie do dnia 9 lipca br. do Wydziału 
Kultury, Promocji i Turystyki Starostwa 
Powiatowego w Kraśniku, Al. Niepodległości 20, 
23-210 Kraśnik, pokój 312, tel. 081 826 17 92;  
e-mail promocja@powiatkrasnicki.pl. Potrawy 
należy składać do godziny 16 00 przy stoisku  
z napisem „Konkurs na potrawę z owoców” 
znajdującym się obok sceny amfiteatru. 
Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się podczas 
„Święta Malin” w amfiteatrze w Kraśniku (około 
godz. 17 30). 

Serdecznie zapraszamy Red. 
 

Zaproszenie do Chełma 
 

Starosta Kraśnicki zachęca mieszkańców 
naszego powiatu do wzięcia udziału  
w uroczystościach odsłonięcia „Krzyża 
Wołyńskiego” i wmurowania kamienia 
węgielnego pod budowę „Pomnika ku czci 
Polaków-ofiar zbrodni dokonanych na Kresach 
Wschodnich II Rzeczypospolitej przez 
ukraińskich nacjonalistów”. Uroczystość odbędzie 
się 11 lipca br. o godzinie 10 u zbiegu ulicy 
Wołyńskiej i Alei Marszałka Piłsudskiego  
w Chełmie. Inicjatorem jest Stowarzyszenie 
„Pamięć i nadzieja” a honorowy patronat nad 
uroczystością objęli: Wojewoda Lubelski, 
Marszałek Województwa Lubelskiego, Prezydent 
Miasta Chełm i Starosta Chełmski. 

Serdecznie zapraszamy Red. 
 

Mali Ratownicy ze Stróży 
 

 W dniu 8 czerwca 2009 roku,  
w Przedszkolu w Stróży – Kolonii odbyło się 
spotkanie z Ratownikiem Medycznym, panem 
Piotrem Kapicą. Spotkanie zorganizowały 
wspólnie Pani Agnieszka Płatek, Dyr. Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Stróży – Kolonii oraz 
Pani Urszula Ożyp Dyr. Przedszkola Publicznego  
w Stróży. W spotkaniu wzięły udział dzieci 5-6 
letnie z grupy Biedronki oraz grupy Słoneczka.  

Głównym celem spotkania było 
uświadomienie dzieciom znaczenia 
odpowiedniego zachowania się w sytuacjach 
niebezpiecznych, utrwalenie numerów 

alarmowych i przypomnienie prawidłowego 
sposobu wzywania Pogotowia Ratunkowego oraz 
nauka układania poszkodowanego w pozycji 
bocznej bezpiecznej. 
                 Dzięki ciekawym metodom nauki, 
którym towarzyszyły różnego rodzaju zagadki, 
konkursy i ćwiczenia, dzieci bardzo szybko 
zapamiętały jak należy postępować w sytuacji, 
gdy ktoś potrzebuje pomocy. 
                 Spotkanie przebiegało w niezwykle 
miłej atmosferze, dzieci były bardzo aktywne, 
chętnie ćwiczyły oraz zadawały wiele pytań. 
                 Na koniec spotkania Ratownik wręczył 
obu grupom dzieci, pamiątkowe dyplomy oraz 
wykonano pamiątkowe zdjęcie z Ratownikiem  
i Misiem Dziewiątkiem. 

Agnieszka Płatek 
 

Dla ekologii i zdrowia 
 

W Osiedlowym Domu Kultury Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Pomoc” w Kraśniku odbyło się 
podsumowanie XXI edycji Alertu Ekologiczno- 
Zdrowotnego. Głównym celem alertu 
realizowanego przez Powiatową Stację Sanitarno- 
Epidemiologiczną i Starostwo Powiatowe  
w Kraśniku, jest pobudzanie aktywności 
społecznej dla działań na rzecz własnego zdrowia, 
udzielanie porad i informacji w zakresie 
zapobiegania i eliminowania negatywnego 
wpływu czynników i zjawisk fizycznych, 
chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi. 
Alert ma też rozwijać wrażliwość dzieci  
i młodzieży na piękno przyrody i konieczność jej 
ochrony. Drugie nagrody w alercie zdobyli 
uczniowie: szkół podstawowych w Stróży  
i Słodkowie Trzecim. 

A.W.                                                                                                                                   
 
 

Zawody małych wędkarzy w Stróży 
 

 1 czerwca br. z okazji „Dnia Dziecka”  
w Stróży od godziny 9 00 do 12 15 odbywały się 
zawody wędkarskie szkół podstawowych  
i gimnazjalnych Kraśnika i Gminy Kraśnik pod 
patronatem Starostwa Kraśnickiego, Gminy 
Kraśnik i Miasta Kraśnik organizowane przez 
Kraśnickie Towarzystwo Wędkarskie.  
W zawodach uczestniczyło 47 uczniów ze szkół 
Kraśnika i Gminy Kraśnik. Dwudziestu, którzy 
złowili najwięcej ryb otrzymało dyplomy i cenne 
nagrody. Nagrodę przyznano także za złowienie 
największej ryby. Wszyscy uczestnicy zawodów 
otrzymali nagrody pocieszenia. Po rozdaniu 
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nagród rozpoczęło się wspólne grillowanie. 
Dzieci, opiekunowie i osoby towarzyszące dostali 
potrawy z grilla, napoje i słodycze. Dzieciom 
biorącym udział w zawodach, opiekunom oraz 
osobom towarzyszącym czas nad wodą upłynął  
w miłej atmosferze i przy słonecznej pogodzie. 

Izabela Krawczyk 
 

Rekreacyjnie i sportowo w Stróży 
 

Prawie 300 zawodników z siedmiu gmin 
wzięło udział w Festynie Sportowo- 
Rekreacyjnym Gmin Powiatu Kraśnickiego, który 
odbył się w niedzielę, 14 czerwca na stadionie 
sportowym w Stróży. W klasyfikacji generalnej 
zwyciężyła gmina Trzydnik Duży, kolejne 
miejsca przypadły reprezentacjom gmin Annopol 
i Dzierzkowice. 

Celem tej imprezy jest popularyzacja 
sportu i rekreacji w środowisku wiejskim  
i małomiasteczkowym, zapewnienie młodzieży 
czynnego wypoczynku i współzawodnictwa 
sportowego, wyłonienie najlepszych gmin  
w powiecie w poszczególnych konkurencjach 
oraz uaktywnienie samorządów lokalnych. 

Młodzież i dorośli brali udział  
w kilkunastu konkurencjach sportowo- 
rekreacyjnych. Konkurencje drużynowe to: piłka 
nożna pań i panów, siatkówka, koszykówka, 
przeciąganie liny. Indywidualnie trzeba było być 
najlepszym w biegach, skoku w dal, przetaczaniu 
opony, wyciskaniu ciężarka. 

Zwycięskie drużyny będą reprezentować 
powiat kraśnicki na X Igrzyskach Wojewódzkich 
LZS w Wierzbicy w końcu lipca br.  

Ciekawostką tego festynu jest to, że wzięło 
w nim udział 7 gmin. We wcześniejszych 
imprezach nie uczestniczyło nigdy tyle drużyn.  

A.W.    
                                                                                                                                  

Rowerem po Lubelszczyźnie 
Pod koniec maja młodzież z Publicznego 

Gimnazjum w Stróży uczestniczyła  
w trzydniowym rajdzie rowerowym do 
Kazimierza – Janowca, którego organizatorem był 
nauczyciel geografii pan Krzysztof Kozłowski.  
W ciągu trzech dni nasi gimnazjaliści pokonali 
prawie trzysta kilometrów uczestnicząc m.in. po 
drodze w pikniku archeologicznym w Chodliku. 
Ponadto zwiedzili Kazimierz oraz zamek  
w Janowcu. Odwiedzili też byłego wikariusza ze 
Stróży, a obecnie proboszcza parafii Wilków 
księdza Krzysztofa Szcześniaka. Ksiądz Krzysztof 
nie tylko zapoznał młodzież z historią okolic, ale 
także zafundował wszystkim kolacje. Dwie noce 

młodzi cykliści spędzili w schronisku 
młodzieżowym położonym w malowniczej 
miejscowości Rogów.  

Inf. Wł. 

Tenisiści stołowi na 5! 
 

Podsumowanie sezonu 2008/09 
W czerwcu w Dzwoli miało miejsce 

podsumowanie sezonu tenisistów stołowych  
z województwa lubelskiego. Wśród 59 klubów  
z naszego województwa na bardzo dobrym piątym 
miejscu znalazł się Ludowy Uczniowski Klub 
Sportowy ze Stróży. Nasi pingpongiści  
w minionym sezonie zdobyli 9 medali na 
mistrzostwach województwa, co jest najlepszym 
osiągnięciem w historii klubu. Najwięcej medali 
na tym szczeblu rozgrywek zdobyli: Adrian 
Plichta(3 srebrne), Marcin Kozłowski(2 srebrne  
i jeden brązowy), Rafał Błaszczyk (3 srebrne), 
Anna Krawiec i Agata Rozmuszcz (po 2 brązowe) 
oraz Kacper Piekarz (1 srebrny). Na szczególną 
uwagę zasługuje postawa najmłodszego  
z wymienionych Rafała Błaszczyka, który na 
koniec sezonu został sklasyfikowany na 
pierwszym miejscu w województwie wśród 
skrzatów. Jest to niewątpliwie obok Tomka 
Lawendy, Adriana Plichty i Marcina 
Kozłowskiego największy talent z terenu naszej 
gminy w tej dyscyplinie sportu.  

Ponadto warto podkreślić, że Adrian 
Plichta i Marcin Kozłowski na stałe zadomowili 
się w kadrze województwa młodzików i są objęci 
dodatkowym szkoleniem. Było to możliwe dzięki 
temu, że obaj trzykrotnie zakwalifikowali się  
w tym sezonie do zawodów rangi ogólnopolskiej, 
startując dopiero pierwszy sezon wśród 
młodzików.  

Jeśli chodzi o zawody rangi powiatowej to 
nasi zawodnicy zdobyli 15 medali co sprawiło, że 
nie mieli sobie równych na tym szczeblu 
rozgrywek. Potwierdzeniem tego było jedyne 
zwycięstwo, jako zespołu z terenu naszej gminy, 
w festynie rekreacyjno-sportowym, który odbył 
się w Stróży. 

Inf. Wł. 
 

Piłkarskie rozgrywki w Kowalinie 
 

 W niedzielę 28 czerwca 2009 r. na boisku 
Szkoły Podstawowej w Kowalinie odbył się 
turniej piłki nożnej o puchar Wójta Gminy 
Kraśnik. W rozgrywkach uczestniczyło 8 drużyn 
reprezentujących sołectwa: Suchynia, Spławy, 
Kowalin, Słodków Drugi, Podlesie, Karpiówka, 
Stróża Kolonia i Mikulin. 
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 Pogoda dopisywała, rozegrano 14 meczy. 
Pierwsze miejsce zajął Kowalin, następne miejsca 
kolejno: Podlesie, Karpiówka, Słodków Drugi, 
Spławy, Stróża Kolonia, Mikulin, Suchynia. 
Zwycięzca został wyłoniony w rzutach karnych 
między Podlesiem a Kowalinem. Lepsi okazali się 
reprezentanci Kowalina. Każda z drużyn 
otrzymała puchar ufundowany przez Wójta. 
Najlepszy strzelec – Puzoń Krystian z Karpiówki 
dostał puchar ufundowany przez dyrektor szkoły 
w Kowalinie, Panią Marzennę Berdys – Pęzioł.  
Mił ą niespodzianką było ufundowanie przez 
gościnnie występującego pana Janusza Wojtaka, 
koszulki dla najlepszego bramkarza, którym był 
Krzysztof Kowalski z Kowalina. Po zakończeniu 
rozgrywek wszyscy uczestnicy spotkali się przy 
gorących kiełbaskach i chłodnych napojach  
w  Świetlicy w Spławach Drugich. Organizatorzy 
dziękują wszystkim zawodnikom oraz licznie 
zgromadzonym kibicom za gorący doping. 
Impreza zgromadziła około 200 osób. Szczególne 
podziękowania należą się: Wójtowi Gminy – 
Mirosławowi Chapskiemu i Radnym: Marcinowi 
Kozubowi (zawodnik), Krzysztofowi 
Kozłowskiemu (zawodnik), Dariuszowi Wcisło, 
Jerzemu Bańce (zawodnik), Leszkowi Bańce, 
Jerzemu Kępie (zawodnik). 

Andrzej Hanaj 
Radny sołectwa Kowalin 
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OGŁOSZENIE!!! 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 

Marcin Patyniak 
Ul. Podleska 50 
23-200 Kraśnik 

Tel.: (081) 884 49 62 
Wykonujemy usługi w zakresie 

� Przyłącza i sieci wodno – kanalizacyjne 
� Przyłącza gazowe 
� Instalacje sanitarne 
� Instalacje centralnego ogrzewania 

Sprzedaż i montaż: 
� Kotły c.o. 
� Przydomowe oczyszczanie ścieków 
� Systemy solarne 
� Oraz wszelkie artykuły hydrauliczne 

Terminowe wykonywanie prac!!! 
Możliwość negocjacji cen!!! 

Tel. Kom. 0607 820 930 
 

 
WYWÓZ NIECZYSTO ŚCI PŁYNNYCH 

Anna Kowalik 
Ul. Suchyńska 20 
23-200 Kraśnik 

Tel.: 081 884 55 99, 081 884 36 39 
Tel. kom. 0 604 15 10 15 

 
 

 
„AS” 

WYWÓZ NIECZYSTO ŚCI PŁYNNYCH   
I STAŁYCH 
Artur Kowalik 

Ul. Suchyńska 20 
23-200 Kraśnik 

Tel.: 081 884 36 39 
Tel. kom. 0 603 323 977 

 

 
Gabinet lekarski 

 
Dr n. med. Krystyna Kłosowska -Kapica 
Porady z zakresu chorób wewnętrznych 

oraz gastroenterologii. 
 

Kraśnik 
ul. Narutowicza 1/13u 

gabinet czynny : środa od 16.30 do 17.30 
sobota od 9.30 do 10.30 

 


