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Tradycyjnie, z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczycieli. W każdej ze szkół dyrektorzy licznie nagradzali 
w naszych szkołach odbyły się uroczystości z udziałem nauczycieli i pracowników nagrodami. Podczas uroczystości 
uczniów, rodziców i zaproszonych gości. Uczniowie wręczone zostały również dyrektorom oraz nauczycielom 
w różnych formach uczcili to święto. W czwartek, szkół nagrody wójta za bardzo dobre wyniki w pracy 
13 października w Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Nagrody Wójta 
w Słodkowie Trzecim w obecności rodziców i nauczycieli Gminy Kraśnik w tym roku otrzymali: Anna Myszak – 
ślubowanie składali i zostali pasowani na przedszkolaka dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ks. St. Zielińskiego 
i pierwszaka najmłodsi uczniowie tej szkoły. Ci sami w Stróży, Marta Ciupak i Anna Rynkowska ze Szkoły 
uczniowie wykonali część artystyczną. W Publicznym Podstawowej im. M. Konopnickiej w Słodkowie Trzecim, 
Gimnazjum im. Jana Pawła II uroczystości odbyły się Jadwiga Trybuła z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II 
14 października. Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem w Stróży.  
p. Wojciechem Pomykalskim i przy wsparciu nauczyciela          Wszystkim nauczycielom składamy najlepsze życzenia, 
muzyki p. Renaty Szwast, w podzięce za cały trud włożony mamy nadzieję, że Wasza praca z młodym pokoleniem jest 
w naukę i wychowanie, przygotował  artystyczny upominek źródłem satysfakcji i spełnienia. Prosimy Was o cierpliwość, 
dla wszystkich nauczycieli, pracowników oraz osób empatię i zrozumienie dla uczniów, dla których możecie być 
zaprzyjaźnionych ze szkołą. wzorem do naśladowania. Natomiast nauczycielom emerytom 
     Podobnie w Szkole Podstawowej im. Ks. St. Zielińskiego z tej okazji życzymy dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności.
w Stróży oraz w Szkole Podstawowej w Kowalinie uczniowie                                                                          
przygotowali bogaty program artystyczny dla swoich                                                                                    (inf. wł.)

Dzień Edukacji Narodowej w gminie Kraśnik 
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Muzyka ludowa zawsze budzi wiele pozytywnych emocji, zwłaszcza w wykonaniu młodego pokolenia. Jest to lekcja 
zarówno języka polskiego, kultury, jak i historii. Z takiego założenia wyszli organizatorzy  Powiatowego  Konkursu  Piosenki  
Ludowej  dla  Dzieci „Jarzębinka”, który  odbył się 27.10.2016 r. w Świetlicy Wiejskiej w Słodkowie  Trzecim.  Trzecią edycję 
tej imprezy przygotowała Gmina Kraśnik i Gminna Biblioteka Publiczna w Stróży-Kolonii we współpracy 
ze Starostwem Powiatowym w Kraśniku. 

Prezentacjom młodych artystów przysłuchiwali się przedstawiciele władz samorządowych: starosta kraśnicki Andrzej 
Maj oraz wójt gminy Kraśnik Mirosław Chapski, sekretarz gminy Kraśnik Beata Kuśmierczyk-Kufel oraz skarbnik gminy 
Kraśnik Marzena Rozmus. Przybyli również dyrektor GDK w Zakrzówku p. Małgorzata Jamróz oraz dyrektor GOK 
w Gościeradowie p. Roman Biss oraz kierownik działu pedagogicznego biblioteki szkolnej Zespołu Szkół nr 2 im. M. Reja 
w Kraśniku p. Stanisława Wnuk. 
 Tegoroczne Jury w składzie  Andrzej Sar – instruktor ds. kultury ludowej Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie, 
Andrzej Gotner – inspektor wydziału promocji Starostwa Powiatowego w Kraśniku oraz Łukasz Zieliński – przedstawiciel  
„Music College” w Kraśniku z uwagą wysłuchało konkursowych prezentacji. Jury postanowiło przyznać następujące nagrody 
i wyróżnienia:

I miejsce w kategorii solistów zdobyła Emilia Rycerz (SP w Stróży), II miejsce – Kinga Skotnicka (ZPO Gościeradów), 
III miejsce – Ernest Hajdas (SP w Kowalinie). Wyróżnienia przyznano: Aleksandrze Biszczak (GDK Zakrzówek) i Natalii 
Klimek (PSP w Grabówce gm. Gościeradów). 

I miejsce w kategorii zespołów 
zajął zespół „Błękitne korale” 
z Gminnego Domu Kultury 
w Zakrzówku, II miejsce – zespół 
ze Szkoły Podstawowej w Stróży, 
III miejsce przypadło zespołowi 
„Dreams” z GOK Gościeradów. 
W tej kategorii  wyróżnień nie 
przyznano. 

Podczas obrad Jury na scenie 
wystąpiła grupa teatralno-
-wokalna „Ciąg Dalszy Nastąpi” 
działająca od 2 lat przy Bibliotece 
w Stróży. Grupa pod kierunkiem 
pani Moniki Karczmarczyk 
wykonała dwa utwory ludowe 
„Zachodzi słoneczko” oraz „Kare 
konie”.

Organizatorzy składają po-
dziękowanie wszystkim osobom 
i instytucjom za życzliwość 
oraz pomoc w organizacji tego- 
rocznego konkursu. 
                                                                                                                                                                                                                                               

             Agnieszka Płatek                                                                                             
          

III Powiatowy Konkurs Piosenki Ludowej dla Dzieci „Jarzębinka” 

W dniu 14 października br. w Kraśniku odbyło się IV Forum Gospodarczo-Samorządowe. To jedno z największych 
wydarzeń biznesowych w województwie lubelskim. Organizatorem spotkania było Starostwo Powiatowe w Kraśniku.

Forum adresowane jest przede wszystkim do lokalnych przedsiębiorców i samorządowców. Podczas tegorocznej 
edycji gremium ekspertów ze świata nauki, ekonomii i polityki skupiło się na wyzwaniach stojących przed lokalnymi 
przedsiębiorcami i samorządowcami. Rozmawiano m.in. o możliwościach konkurencji małego i średniego przedsiębiorcy 
z korporacjami, zasadach tworzenia i funkcjonowania Partnerstw Publiczno-Prywatnych, czy handlu jako kluczowym 
elemencie rozwoju i zwiększania konkurencyjności gospodarki powiatu kraśnickiego.

Z tej okazji odbyło się podsumowanie konkursu „Dobre bo Kraśnickie”. Najlepszym przedsiębiorcom przyznano 
statuetki i dyplomy. Z terenu gminy Kraśnik takie wyróżnienie otrzymała firma „Agropoli” ze Stróży oraz Kamil Koperski, 
przedsiębiorca w dziedzinie kowalstwo artystyczne, bramy, ogrodzenia ze Słodkowa Pierwszego.

Nagrodzonym składamy gratulacje. 
                                                                                                                                                                            Andrzej Wojtan

Nagrodzeni przedsiębiorcy 
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Pierwszaki w lesie… 
Wzorem lat ubiegłych we wrześniu, a dokładnie w czwartek 15 września, uczniowie klas pierwszych wraz 

z opiekunami uczestniczyli w wyjeździe integracyjnym do lasu „Mosty”. Wycieczka ta obok charakteru integracyjnego miała 
też na celu zachęcić najmłodszych  gimnazjalistów do pogłębiania wiedzy ekologicznej. Okazją do tego była wędrówka 
leśną ścieżką dydaktyczną pod przewodnictwem pana leśniczego Zdzisława Borka, który w bardzo ciekawy sposób 
przekazywał uczniom podstawowe informacje 
związane z funkcjonowaniem ekosystemu 
leśnego. Uczniowie spacerując, jednocześnie 
posprzątali ze śmieci pozostawionych przez 
anonimowych „miłośników lasu” bezpośrednie 
sąsiedztwo ścieżki. 

Po zakończeniu wędrówki pierwszaki 
zasiadły do wspólnego ogniska, aby upiec 
kiełbaski i spożyć drugie śniadanie. Jednocześnie 
była to dobra okazja do bliższego poznania się 
oraz porozmawiania z wychowawcami. Na koniec 
warto dodać, że jeśli będzie wdrożona kolejna 
reforma edukacji, to był to ostatni wyjazd 
edukacyjno-integracyjny  gimnazjalnych 
pierwszaków.
                                         Krzysztof  Kozłowski

Dnia 14 września w piękny, słoneczny dzień pojechaliśmy na wycieczkę do Bałtowa. Po odebraniu biletów i opasek 
ruszyliśmy zwiedzać Jura Park, gdzie pani przewodnik wprowadziła nas w świat dinozaurów. Wzdłuż ścieżki prowadzącej przez 
park znajduje się wiele modeli dinozaurów i innych prehistorycznych stworzeń. Wszystkie naturalnej wielkości.

W Muzeum Jurajskim obejrzeliśmy bogaty zbiór skamieniałości sprzed tysięcy lat. Gratką dla wszystkich było 
zwiedzanie Prehistorycznego Oceanarium. Po założeniu specjalnych okularów stanęliśmy oko w oko z mieszkańcami groźnych 
głębin, które mieszkały na Ziemi tysiące lat temu. Największe wrażenie zrobił na nas potężny, mierzący ponad 20 metrów 

długości Melagoden. Potem udaliśmy się 
do Kina Emocji 5D na projekcję filmu pt. 
,,Tajemnicza otchłań”.
 Kolejną przygodą była przejażdżka 
amerykańskim autobusem szkolnym 
po Górnym Zwierzyńcu Bałtowskim. Tu 
z okien busa podziwialiśmy zwierzęta 
z różnych stron świata, z odległości kilku 
metrów.
  Zaraz po obiedzie poszliśmy pieszo do 
Wioski Czarownic w Sabathówce. Tu 
trafiliśmy do świata wiedźm i czarownic. 
Weszliśmy do ,,Chatki na Kurzej Łapce”, 
a w Chacie Czarownic podziwialiśmy tresurę 
piesków i występy magików. Na koniec 
przechodziliśmy pajęczą siatką. Wystraszeni 
i wyedukowani przez lokalną wiedźmę 
udaliśmy się na plac zabaw. Przez długą 
chwilę korzystaliśmy z huśtawek, drabinek 
i  zjeżdżalni oraz zabawiliśmy się 
w paleontologa, samodzielnie odkopując 
kości dinozaura.
   Około godz. 17.00 musieliśmy pożegnać 
się z Bałtowem i wrócić do Kowalina.

Nikt nie przyjechał do domu z pustymi rękami. Każdy przywiózł wspaniałe zdjęcia i pamiątki. Wróciliśmy zadowoleni 
i bogatsi o nowe wiadomości. Według nas była to wspaniała wycieczka.
                                                                                                                                          Jolanta Smyl

Wycieczka do Bałtowa uczniów ze Szkoły Podstawowej w Kowalinie
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Tegoroczna akcja w Szkole Podstawowej w Kowalinie  „Sprzątanie Świata 2016” odbyła się w naszej szkole radośnie 
i wesoło. Wszyscy uczniowie z niecierpliwością  oczekiwali na ten dzień.

 TERENY SPRZĄTANE PRZEZ UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY

Przedszkole, wraz z wychowawcą sprzątało plac zabaw, boisko szkolne na terenie szkoły.
Klasy II–III wraz z opiekunami sprzątały Spławy Drugie, zaczynając od posesji pana Czerebaka, a kończąc przy budynkach 
pana Matysiaka.
Klasy IV–V z wychowawcą i nauczycielem przyrody sprzątały teren począwszy od  chodnika i pobocza w kierunku ,,Złotego 
Kurczaka”  w Kowalinie oraz pobocza w Spławach Drugich. Klasa VI wraz z wychowawcą sprzątała teren, rozpoczynając od 
szkoły przez Folwark, koło masarni MAX do świetlicy w Spławach Drugich. Tradycyjnie jak co roku włączamy się z dziećmi do 
akcji „Sprzątanie Świata”, by od najmłodszych lat uczyć zasad dbania o środowisko.
Przedszkole w składzie:  Brzyska,  Dziurda,  Dziurda,  Dziurda,  Hajdas,  Litwin, 

 Litwin,  Iracki,  Młynarski,  Krasowski,  Szewc,  Szabat,  Nowak, Karol
,  Kulina,  Chmura,  Błaszczyk,  Jarosz.

Wychowawca: Halina Maziarz-Mostrąg.
Uczniowie Szkoły Podstawowej w  Kowalinie: 
KLASA II W SKŁADZIE:  Drzewna,  Kowalski,  Krasowska,  Lisek, Bartek ,  
Wojtysiak.
Wychowawca: Jolanta Smyl.
KLASA III W SKŁADZIE: Natalia Brzyska, Julia Kasica, Julia Kowalska, Paweł Leśniak, Otylia Lisek, Kornelia Naurecka, 
Daria Wójcik, Łukasz Zięba.
Wychowawca: Ewa Surowiec.
KLASA IV W SKŁADZIE: Jakub Hajdas, Aleksandra Huber, Mateusz Machometa, Nikola Nowak, Albert Rados, Jeniffer 
Szymona.
KLASA V W SKŁADZIE: Klaudiusz Kowalski, Aleksandra Szewc, Magdalena Szymona.
Wychowawca: Krzysztof Kowalski.
KLASA VI W SKŁADZIE: Ernest Hajdas, Rafał Jach, Jan Litwin, Aleksandra Rados, Kacper Szewc, Klaudia Szewc, Mateusz 
Zięba.
Wychowawca: Katarzyna Leśniak.

Dzieci z przedszkola zebrały 1 worek śmieci, natomiast klasy II–VI łącznie zebrały 7 worków.

UCZNIOWIE NASZEJ SZKOŁY NIE MOGĄ DOCZEKAĆ SIĘ KOLEJNEJ TAKIEJ AKCJI.
                                                                                                                                                                             Iwona Ryszawa

Aneta  Magdalena  Julia  Paweł  Antonina  Amelia  
Zuzanna  Mikołaj  Wiktor  Artur  Wojciech  Hubert  Milena  
Grządka  Antoni  Patrycja  Oliwier  Sebastian

 Dagmara  Bartek  Wiktoria  Adrian  Szczepanik  Bartek

Uczniowie SP Kowalin sprzątali okolicę

Drugoklasiści ze SP w Stróży uczą się jazdy konnej

wraz z inicjatorem wyjazdu p. Ewą Kret i opiekunami p. Edytą Powęską, p. Ewą 
Więckowską oraz  p. Katarzyną Pytlak przebywali na zajęciach Zielonej Szkoły w Janowie 
Lubelskim. Tam pod okiem instruktorów nabywali umiejętności jazdy konnej oraz uczyli 
się jak dbać o te zwierzęta. Podczas ,,leśnego safari ”samochodami terenowymi odwiedzili 
miejsca żerowania bobrów. Dzieci zobaczyły jak wyglądają te zwierzęta oraz poznały 
ciekawostki związane z ich życiem. 
    W Łążku Garncarskim każdy uczeń miał możliwość wykonać przy użyciu 
profesjonalnego koła garncarskiego naczynie z gliny. Oprócz tych umiejętności dzieci 
uczyły się strzelać z łuku oraz zasad fair play podczas  współzawodnictwa w różnorodnych 
zabawach. Drugoklasiści odwiedzili też drewniany kościółek zbudowany z inicjatywy 
ks. Pińciurka  w Momotach oraz poznali historię Porytowego  Wzgórza. 

Dla uczniów klasy  IIa  ze Szkoły Podstawowej w Stróży wyjazd na Zieloną 
Szkołę to także ,,szkoła życia”. Był to dla nich pierwszy dwudniowy wyjazd poza miejsce 
zamieszkania bez rodziców. Dzieci uczyły się samodzielności, integracji, bezpiecznego 
zachowania się w różnych sytuacjach. Mamy nadzieję, że następne wyjazdy na Zieloną 
i Białą Szkołę będą jeszcze fajniejsze.

                                           
                             Ewa Kret

W dniach 17–18 września 2016 r. drugoklasiści ze Szkoły Podstawowej w  Stróży 
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W poniedziałek, 24 października 2016 r., 45-osobowa grupa uczniów Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Stróży pod 
opieką nauczycieli p. Renaty Szwast, p. Aldony Rybak, p. Magdaleny Iż oraz p. Wojciecha Pomykalskiego wybrała się na wycieczkę 
do gmachu Polskiego Radia w Warszawie, gdzie „od kuchni” mogliśmy zobaczyć pracę redaktorów, realizatorów oraz pracowników 
obsługi technicznej. Po zapoznaniu się z historią Radia i pracą Radia dzisiaj, odwiedziliśmy studio nagraniowe, w którym nasi 
uczniowie mieli możliwość poczuć się jak zawodowi prowadzący, siadając przed mikrofonami i tworząc własną audycję, którą 
realizował profesjonalny realizator radiowy. Na pamiątkę otrzymaliśmy cyfrowy zapis naszych nagrań. Następnie na żywo 
obserwowaliśmy „Cztery Pory Roku”  bardzo popularną audycję Programu 1 oraz przygotowania do audycji w Programie 2. Jednak 
największa niespodzianka, którą bez wątpienia zostanie zapamiętana na bardzo długo, czekała na uczniów w popularnej „Czwórce”, 
czyli Programie 4 Polskiego Radia. Właśnie tam spędziliśmy najwięcej czasu, bowiem zostaliśmy niezwykle ciepło i serdecznie 
przyjęci przez sekretarz Programu p. Małgorzatę Cebulę oraz redaktora Patryka Kuniszewicza, którzy zaprosili całą grupę do 
obserwacji oraz aktywnego uczestniczenia w 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. 
My zajmowaliśmy się bakteriami, a jak wypadła nasza młodzież „na żywo” można odsłuchać w załączonym pliku. Jedno trzeba 
uczciwie przyznać  nasi gimnazjaliści przed mikrofonem czują się jak ryba w wodzie! Szczególne podziękowania chcielibyśmy złożyć 
na ręce kierownik Redakcji – p. Renaty Żuchowskiej, która zapewniła naszym uczniom te niezapomniane atrakcje. Mamy nadzieję, że 
to dopiero początek naszej przygody z radiem.

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. Obowiązkowy punkt na mapie 
szkolnych wycieczek, ale także wyjazdów rodzinnych. 

                       Wojciech Pomykalski          

Gimnazjaliści ze Stróży w Polskim Radiu 

 W czwartek 27 października br. w świetlicy wiejskiej w Suchyni odbył się jubileusz 60-lecia państwa Walentego i Marii 
Dziedzic oraz 50-lecia pożycia małżeńskiego państwa Jerzego i Zofii Burdelskich, państwa Józefa i Marianny Kurczak, państwa 
Tadeusza i Janiny Plichta, państwa Kazimierza i Danuty Rak oraz państwa Mieczysława i Haliny Więckowskich. Złote Gody 
to jubileusz niezwykły, to wyjątkowa okazja do spojrzenia na minione lata i dokonania podsumowań. To symbol wierności i miłości 
rodzinnej, to dowód wzajemnego zrozumienia i istoty związku małżeńskiego, to wzór i piękny przykład do naśladowania dla młodych 

pokoleń.
 Za zgodność pożycia małżeńskiego, za trud pracy 
i wyrzeczeń dla dobra swych rodzin założonych 
przed pół wiekiem Jubilaci zostali odznaczeni przez 
Prezydenta RP Medalami za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie.  Słowa uznania pod adresem dostojnych 
Jubilatów, podziękowania za godne i długie pożycie 
małżeńskie, za piękny przykład dla młodego 
pokolenia oraz aktu dekoracji dokonał wójt gminy 
Kraśnik Mirosław Chapski.
   Miłym upominkiem muzycznym był występ 
dzieci ze Szkoły Podstawowej w Słodkowie 
Trzecim. Po części oficjalnej były życzenia, kwiaty 
oraz tradycyjna lampka szampana. 

Szanownym Jubilatom jeszcze raz życzymy 
kolejnych lat życia w zdrowiu, zgodzie, wzajemnej 
miłości i poszanowaniu oraz szacunku dzieci 
i wnuków.
                                             Małgorzata  Rejowska

Medale za długoletnie pożycie małżeńskie 

 Natalia Pomykała, uczennica klasy IIc Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Stróży odniosła kolejny wokalny sukces, 
zajmując I miejsce w VIII Diecezjalnym Konkursie o św. Janie Pawle II w kategorii „Konkurs muzyczny dla gimnazjum”. Konkurs 
odbył się 27 października 2016 r. w Sobieszczanach, a Natalia – przygotowywana przez nauczyciela muzyki p. Renatę Szwast – 
wyśpiewała zwycięstwo utworem „Strumień” Piotra Rubika. Jest to kolejny wokalny sukces Natalii, bowiem warto przypomnieć, iż 
w czerwcu br. zajęła I miejsce w I Powiatowym Konkursie Piosenki Obcojęzycznej zorganizowanym w Wólce Gościeradowskiej. 
Należy jeszcze zaznaczyć, że we wspomnianym VIII Diecezjalnym Konkursie o św. Janie Pawle II, lecz w kategorii „Konkurs wiedzy 
o życiu i nauczaniu św. Jana Pawła II dla gimnazjum” dwie inne uczennice naszego gimnazjum z klasy Ic  Amelia Jóźwicka oraz 
Wiktoria Kotuła zajęły III miejsce. Obydwie były przygotowywane przez nauczyciela religii p. Elżbietę Partykę. Gratulujemy i mamy 
nadzieję, że o takich sukcesach będziemy słyszeć jak najczęściej! 

        Wojciech Pomykalski

Kolejny sukces wokalny uczennicy Gimnazjum w Stróży!
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Szymon najlepszy na I WTK skrzatów!
Ponad 80 zawodników i zawodniczek rywalizowało podczas I Wojewódzkiego Turnieju Klasyfikacyjnego 

najmłodszych tenisistów stołowych, który został rozegrany 1 października w Stróży. Po dwóch latach przerwy na halę sportową 
w tej miejscowości przybyli m.in. zawodnicy z Włodawy, Lublina, Zamościa i wielu innych klubów. Uroczystego otwarcia 

zawodów dokonał wójt gminy Kraśnik pan 
Mirosław Chapski, a zawody poprowadził jako 
sędzia główny pan Lesław Bratkowski z Janowa 
Lubelskiego 

Wiele pojedynków stało na bardzo dobrym 
poziomie. Uwagę miejscowych kibiców 
przyciągały mecze w wykonaniu ucznia Szkoły 
Podstawowej w Stróży Szymona Kaźmieraka, 
który ostatecznie wygrał rywalizację wśród 
chłopców, przegrywając tylko jednego seta w 
pojedynku finałowym z zawodnikiem ze 
Zwierzyńca. Dobre, dziewiąte miejsce zajął jego 
kolega z drużyny Błażej Wielgus. Warto też 
podkreś l i ć  udany  deb iu t  w  zawodach  
wojewódzkich, które jednocześnie były też jej 
pierwszymi zawodami w życiu, Patrycji Król. 
Dwa wygrane pojedynki z dobrymi zawodnicz-
kami zapewne będą motywacją do dalszych, 
systematycznych treningów.

        Krzysztof Kozłowski 

Ochotnicza Straż Pożarna i Związek Ochotniczych Straży Pożarnej funkcjonują w oparciu o przepisy ustawy prawo 
o stowarzyszeniach. 

Jednostki OSP działają na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 2015 r. poz. 
1393) oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016 r poz. 191) oraz własnego statutu. 

Na terenie gminy funkcjonują 4 jednostki OSP, tj.: OSP KSRG Stróża, OSP Podlesie, OSP Słodków Trzeci, OSP  
Spławy Pierwsze. OSP KSGR Stróża posiada na wyposażeniu dwa samochody bojowe typu średniego. Zaopatrzona jest 
również w profesjonalny sprzęt hydrauliczny, aparaty powietrzne, sprzęt medyczny R-1, odpowiedni sprzęt ratowniczo-
-gaśniczy oraz umundurowanie i odzież ochronną. Pozostałe 3 jednostki OSP wyposażone są w podstawowy sprzęt 
umożliwiający im podjęcie działań ratowniczo-gaśniczych. Wszyscy członkowie OSP biorący udział w działaniach są 
ubezpieczeni, posiadają aktualne badania lekarskie oraz odpowiednie przeszkolenie. Stan wyposażenia w sprzęt bojowy, jego 
stan techniczny oraz wyposażenie w środki ochrony osobistej są przedmiotem corocznej inspekcji przeprowadzanej przez 
przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej. 
 Funkcjonowanie Straży i realizacja zadań statutowych  wymaga określonych nakładów finansowych. Zapewnienie tej 
sfery następuje z mocy prawa przez gminę, która ma obowiązek zapewnić ochronę przeciwpożarową oraz porządek 
i bezpieczeństwo publiczne. 
                                                                                                                                Tadeusz Wrzesień

Informacja na temat jednostek OSP gminy Kraśnik

W dniu 11 września 2016 r. w parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Kraśniku odbył się X  Festiwal  Piosenki 
Religijnej pod hasłem „Nie lękajcie się!”. Wzięli w nim udział członkowie grupy teatralno-wokalnej „Ciąg Dalszy Nastąpi…”, 
działającej przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Stróży-Kolonii. Zespół i solistów przygotowała pani Monika Karczmarczyk, 
stażystka w Gminnej Bibliotece. Zespół w składzie: Ola Biegaj, Ula Kosidło, Maja Gryta, Wiktoria Krawczyk, Oliwia 
Jurkowska (śpiew) oraz Klaudiusz Szumniak (gitara) zaprezentowali utwory „Ave Maryja Jasnogórska” oraz „Otwórz oczy 
swego serca i patrz”.  Zespół zdobył II miejsce w kategorii zespołów młodzieżowych. Solistki z grupy „Ciąg Dalszy Nastąpi…” 
to: Marta Biegaj, Ania Bańka oraz Emilia Rycerz. Marta Biegaj zaprezentowała 2 utwory: „Uwielbiam” oraz „Ofiaruję Tobie 
Panie mój”. Ania Bańka zaśpiewała 2 utwory z repertuaru zespołu „Arka Noego”: „A gu gu” oraz „Mama Królowa”.  Emilia 
Rycerz wykonała utwory: „Matka życia” oraz „Wiara czyni cuda”. Wyróżnienie w kategorii solistów dziecięcych otrzymała 
Marta Biegaj. 
     Gratulujemy serdecznie młodym artystom i życzymy dalszych sukcesów! 
                                                                 Agnieszka  Płatek 

Wyśpiewali nagrody 
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Początek roku szkolnego to nie tylko początek nauki dla naszych uczniów, ale również rozpoczęcie sezonu startowego 
dla naszych sportowców. Tradycyjnie starty rozpoczęli zapaśnicy klasy sportowej i Szkolnego Klubu Sportowego LUKS Stróża. 
Okres przygotowawczy nasze zawodniczki przepracowały solidnie podczas trzech obozów sportowych w czasie wakacji 
(Zakopane, Okuninka, Giżycko).                          

Już na początku września (03.09.2016 r.) zapaśniczki walczyły w Starych Kobyłkach k. Łukowa na turnieju 
wojewódzkim, zdobywając drużynowo trzecie miejsce, a Paulina Pelak została najlepszą zawodniczką turnieju. 
W poszczególnych kategoriach wagowych nasze uczennice zdobyły następujące miejsca:  44 kg – I miejsce – Katarzyna 
Jargięła, IX miejsce – Zuzanna Lipińska, 52 kg – I miejsce – Paulina Pelak, 57 kg – I miejsce – Weronika Chapska, II miejsce 
Klaudia Wcisło. 18.09.2016 r. w Krasnymstawie odbył się turniej wojewódzki dla chłopców, i w nim startowali nasi uczniowie: 
Michał Kasica klasa Ia  i Maciej Kania klasa Ib,  zajmując II miejsca w swoich kategoriach wagowych. 

Oba te starty były sprawdzianem przed zawodami rangi Makroregionu (Mistrzostwa Makroregionu Młodzików), 
w którym startują zawodniczki i zawodnicy z czterech województw (lubelskie, łódzkie, świętokrzyskie, podkarpackie).

Dziewczęta startowały 24.09.2016 r. w Gomulinie k. Piotrkowa Trybunalskiego; w turnieju startowało 90 zawodniczek 
z 21 klubów. W poszczególnych kategoriach zawodniczki Szkolnego Klubu Sportowego LUKS Stróża i uczennice klasy 
sportowej zajęły następujące miejsca:  I miejsce kat. wag. 40 kg – Katarzyna Jargięła, II miejsce kat. wag. 48 kg – Paulina Pelak, 
V miejsce kat. wag. 52 kg – Małgorzata Małek, II miejsce kat. wag. 57 kg – Weronika Chapska, IX miejsce – Klaudia Wcisło. 

Chłopcy startowali 01.10.2016 r. w Zgierzu; w turnieju startowało 110 zawodników z 17 klubów. Naszą szkołę i szkolny 
klub reprezentowali:  Kasica kat. wag. 38 kg i  Kania kat. wag. 85 kg. Obaj uczniowie zdobyli brązowe medale 
tego prestiżowego turnieju. W obu tych turniejach uczniowie zdobywają punkty do klasyfikacji klubowej sportu młodzieżowego 
prowadzonej przez Ministerstwo Sportu.  

Dotychczasowe  wyniki osiągnięte przez wychowanków i zawodników  Sylwestra Janika i Łukasza Kiełba napawają 
optymizmem  przed najważniejszymi startami, tj. Pucharem Polski (21–22.10.2016 r.) i Mistrzostwami Polski Młodzików 
(04–05.11.2016 r.) Systematyczne treningi podczas zajęć klasy sportowej oraz zaangażowanie uczniów i uczennic w trakcie 
treningów w sekcji zapaśniczej pozwalają optymistycznie patrzeć w przyszłość i dalszą część sezonu startowego.
                                                                                                                                     Sylwester Janik

 Michał  Maciej

W dniu 1 października 2016 r. tradycyjnie gmina Kraśnik została zaproszona na V Jagielloński Turniej Piłki Nożnej 
o Puchar Burmistrza Parczewa. W turnieju oprócz gminy Kraśnik wzięli udział oldboye z Parczewa, Zawady, Milanowa, 
Ostrowa Lubelskiego oraz z Ukrainy z miasta Lubońz.  Gmina Kraśnik wystąpiła w zawodach w składzie:  
– bramkarz Krzysztof ,

kapitan Wiesław
– zawodnicy z pola: Przemysław ,

  Koziarz, Andrzej ,
 Kotwica, Adam , 

Barankiewicz, Kornel ,  
Górski,  Banach.

Gmina Kraśnik w turnieju 
osiągnęła wyniki:
– z Milanowem  2:1, 
– z Ostrowem  1:0,
– z Parczewem 5:0,
– z Echem Zawada 3:1,
– z drużyną z Ukrainy 1:0.
Tym samym gmina Kraśnik zdobyła 
I miejsce w Turnieju oraz Puchar 
Burmistrza Parczewa.

Oprócz  t ego  na j l epszym 
bramkarzem turnieju został Krzysztof

, a królem strzelców zawodnik 
z gminy Kraśnik  Gałkowski, który zdobył 9 bramek. 

Zawodnicy w szczególności chcą podziękować panu wójtowi gminy Kraśnik Mirosławowi Chapskiemu za 
udostępnienie gminnego busa oraz  panu Wiesławowi Nowakowi. Pan Wiesław – emerytowany komendant Państwowej Straży 
Pożarnej, były samorządowiec, a kiedyś zawodnik LKS Stróża oraz działacz Tęczy Kraśnik,  
– .
                                                                                                                          

                       opr. Andrzej Wojtan

  Lawenda
–  Król,

  Mróz  
Łukasz  Piekarz  
Tomasz  Jacak  Romuald 

 Gałkowski  Artur 
 Rafał

 
Lawenda

 Kornel

obecnie mieszkający w Parczewie
 jest inicjatorem tych corocznie organizowanych spotkań

Nasi piłkarze w Parczewie 

Dobry początek sezonu
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PODARUJ KOMUŚ ŻYCIE - DZIEŃ DAWSTWA SZPIKU KOSTNEGO  
W Polsce co godzinę ktoś dowiaduje się, że ma białaczkę, czyli nowotwór krwi. Tę diagnozę słyszą rodzice małych 

dzieci, młodzież, dorośli. Bez względu na wiek każdy może zachorować. Na szczęście każdy może też pomóc. Szkoła 
Podstawowa w Słodkowie Trzecim  wpisując się w założenia Ministerstwa Edukacji Narodowej, które ogłosiło rok szkolny 
2016/2017 rokiem wolontariatu przystąpiła do projektu „#KOMÓRKOMANIA” realizowanego przez „Fundację DKMS 
pokonajmy nowotwory krwi”. 

Celem projektu jest przeprowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnej na temat idei dawstwa szpiku kostnego oraz 
umożliwienie rejestracji osobom, które podejmą świadomą decyzję o takiej rejestracji. Naszą intencją jest uwrażliwienie 
środowiska szkolnego na potrzeby drugiego człowieka, w tym konkretnym przypadku, każdej osoby dotkniętej nowotworem 
krwi. Zadania tego na terenie placówki podjęła się pani Marta Ciupak, nauczyciel przyrody, która 11 października 
zorganizowała prezentację edukacyjną pt. „#KOMÓRKOMANIA” skierowaną do uczniów i pracowników szkoły. Prezentacja 
poświęcona była nowotworom krwi, sposobom pomocy ludziom chorym, a głównie prezentowała cele i wagę przedsięwzięcia, 
promując ideę ratowania życia ludzkiego poprzez dawstwo szpiku kostnego. 

Akcję kierujemy jednak przede wszystkim do rodziców i pełnoletnich mieszkańców naszej gminy, dlatego  podjęliśmy 
się zadania organizacji Dnia Dawcy Szpiku oraz Komórek Macierzystych. Dzień rejestracji potencjalnych dawców planowany 
jest na 27 listopada 2016 r. w budynku Szkoły Podstawowej w Słodkowie Trzecim od godz. 10.00 do 16.00. Honorowy patronat 
nad projektem objął wójt gminy Kraśnik pan Mirosław Chapski, w pełni popierając inicjatywę i cel akcji. 

Dla wielu chorych jedyną szansą na życie jest przeszczepienie krwiotwórczych komórek macierzystych od 
niespokrewnionego dawcy. Jedynie 25% pacjentów znajduje „bliźniaka genetycznego” w rodzinie, pozostałe 75% zdanych jest 
na dawców niespokrewnionych. Cały czas są jednak w Polsce pacjenci, dla których nie znaleziono dawcy, a głównym 
powodem, dla którego wciąż tak dużo pacjentów nie znajduje pomocy jest niewiedza.  Poprzez akcję edukacyjną chcemy obalić 
krążące mity odbierające szansę na życie wielu chorym ludziom. Większość osób, które chcą pomóc innym, boi się, że ratując 
komuś życie, narażają swoje. Tymczasem zostanie dawcą szpiku nie wiąże się z oddaniem czegoś kosztem nas samych. Istnieją 
dwie metody pobrania krwiotwórczych komórek macierzystych. Pierwsza stosowana w 80% przypadków to pobranie komórek 
z krwi obwodowej polegająca na pobraniu krwi od dawcy i odwirowaniu z niej części cennych komórek krwiotwórczych. 
Zabieg nie wymaga hospitalizacji i trwa 3–4 godziny. Druga zaś stosowana tylko w 20% przypadków polega na pobraniu szpiku 
z talerza kości biodrowej (nie z kręgosłupa, ani rdzenia kręgowego !!!) i wymaga 2–3-dniowego pobytu w szpitalu. 

Kto pokrywa koszty badań i pobrania komórek macierzystych? Na etapie pobrania komórek macierzystych z krwi 
obwodowej lub szpiku z talerza kości biodrowej dawca nie ponosi żadnych kosztów.  Dawca otrzymuje zwrot wszystkich  
kosztów dojazdu do kliniki, ewentualnego pobytu w hotelu, kosztów nieobecności w pracy, które pokrywa fundacja DKMS.  

Więcej informacji na temat projektu oraz samej rejestracji, która odbędzie się 27 listopada, można uzyskać u pani Marty 
Ciupak koordynatora akcji z ramienia Szkoły Podstawowej w Słodkowie Trzecim lub na stronach internetowych: www.dkms.pl 
i www.sp.slodkow.szkolnastrona.pl. Mamy nadzieję, że udostępnione przez nas materiały oraz słowa „Tyle sensu w moim 
życiu, ile jestem potrzebny”, pomogą wielu w podjęciu świadomej decyzji, która może uratować komuś życie i przyczynią się 
do  obalenia mitów na temat leczenia nowotworów krwi.

          Organizator akcji: Szkoła Podstawowa w Słodkowie Trzecim


