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Dnia 9 czerwca 2017 r. odbyły się uroczystości związane z 70-leciem Przedszkola w Stróży. Obchody 

zapoczątkowała msza św. w intencji społeczności przedszkolnej. Po mszy zaproszeni goście, pracownicy 

przedszkola, rodzice oraz dzieci zgromadzili się na placu przedszkolnym, gdzie odbyła się część oficjalna 

i artystyczna imprezy. Swą obecnością uświetnili ją przedstawiciele władz oświatowych i samorządowych, 

dyrektorzy placówek oświatowych.

     Przedszkole w Stróży zostało powołane Tymczasowym orzeczeniem organizacyjnym z dnia 02.10.1946 r., 

wydanym przez Kuratorium Okręgu Szkolnego Lubelskiego. Zapewniało opiekę 35 dzieci i mieściło się w wynajętym 

lokalu, bez kuchni oraz w budynku po browarze w Stróży. Przez pierwsze lata funkcjonowania placówki kierownicze 

stanowisko zajmowały: Felicja Fruciuk, Stanisława Pyra, Barbara Golan. W tym okresie sala przedszkolna 

wyposażona była w 3 stoliki, 20 krzesełek przyniesionych przez dzieci, brak było pomocy dydaktycznych.

                                                                                                                                      

ciąg dalszy na  str. 2

70 lat Przedszkola w Stróży

Zakończył się rok szkolny,rozpoczeły się długo oczekiwane wakacje. Był to dobry rok dla naszych 

uczniów, którzy osiągneli bardzo dobre wyniki w nauce. Zarówno uczniowie jak i nauczyciele zasłużyli na 

solidny wypoczynek. Wszystkim życzymy udanych wakacji. 

Wójt Gminy Kraśnik

  Mirosław Chapski

Wakacje!
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a przedszkole wzbogaciło się o bibliotekę z 36 pozycjami książkowymi do dyspozycji. W roku 1957 przedszkole 
przeniesione zostało do tzw. „murowanki”, czyli dzisiejszej starej części budynku przedszkola, która posiadała 
dwie sale do zajęć. Od roku 1972/1973 dyrektorem przedszkola była Halina Lawenda. W związku z napływem 
chętnych do przedszkola – uczęszczało wówczas 64 dzieci – podjęto starania o rozbudowę budynku.  W roku 1989 
oddano do użytku nowy budynek z czterema salami do zajęć, jadalnią, odpowiednio wyposażoną kuchnią 
łazienkami i szatnią. W roku 1991/1992 dyrektorem przedszkola została Urszula Ożyp. Z biegiem lat zwiększała 
się liczba dzieci uczęszczających do przedszkola. Dyrektorem przedszkola od roku 2009/2010 jest Maria Wilk. 
Na dzień dzisiejszy przedszkole czynne jest w godzinach 6:00–16:30, liczy pięć oddziałów, do których uczęszcza 
110 dzieci w wieku 2,5–6 lat. 

    Przedszkole w Stróży zapewnia wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną otwartą na potrzeby 

dziecka i jego środowiska rodzinnego. Do dyspozycji dzieci i nauczycieli jest 5 sal do zajęć dydaktyczno- 

-wychowawczych. Pomieszczenia są na bieżąco wzbogacane i doposażone w nowe pomoce dydaktyczne, zabawki, 

meble i sprzęty. Obok budynku znajduje się duży, bezpieczny ogród. Przedszkolna kuchnia oferuje smaczne posiłki 

zgodne z zasadami zdrowego żywienia. 

   Organizowane są liczne imprezy, uroczystości przedszkolne z udziałem najbliższych członków rodzin 

podopiecznych. Dzieci biorą udział w konkursach, przeglądach, spotkaniach z ciekawymi ludźmi i uroczystościach 

organizowanych przez placówki i instytucje lokalne. Nauczyciele organizują spotkania integracyjne, ułatwiające 

proces adaptacji do warunków przedszkolnych dzieciom i ich rodzicom.  Przedszkole w Stróży ciągle się rozwija, 

jego ofertą zainteresowanych jest coraz więcej rodziców, którzy ufają, że oddając dzieci w dobre ręce 

wykwalifikowanych nauczycieli i specjalistów dają swoim dzieciom szansę na wszechstronny rozwój. Dlatego też 

wychodząc naprzeciw potrzebom od kolejnego roku szkolnego 2017/2018 planuje się otworzenie kolejnej 6 grupy. 

M. Wilk, M. Kwiatkowska

Od roku 1951/1952 kierownikiem przedszkola była Halina Dzikowska, dzieci otrzymywały dwa posiłki, 

... ciąg dalszy ze str. 1       

Dnia 23 maja 2017 r. społeczność Szkoły 

Podstawowej w Kowalinie gościła Grupę Artystyczną 

„Rekonstrukto” z pokazem historycznym pod hasłem 

„Staropolski  Sarmatyzm i  Rzeczpospol i ta 

Szlachecka”. 

Na salę gimnastyczną, gdzie zebrali się 

uczniowie klas 0–VI, dostojnym krokiem, w szla- 

checkich strojach, weszli aktorzy przedstawienia. 

Grupa „Rekonstrukto” przybliżyła widowni staro- 

polską kulturę, obyczaje epoki szlacheckiej oraz 

zaprezentowała tradycyjny strój sarmaty, uzbrojenie 

i metody walki. Uczniowie mogli dowiedzieć się jak 

przebiegał proces czarownic oraz jakie dawniej 

stosowano tortury. 

Niektórzy chłopcy mieli okazję uczestniczyć 

w  walce na miecze. Jedna z uczennic okazała się czarownicą, więc pozostali uczniowie odbyli nad nią sąd. W trakcie 

procesu szkolna czarownica posadzona została na krześle inkwizycyjnym wyposażonym z każdej strony w kolce (na 

pewno nie było jej wygodnie). Niestety, wyrok był skazujący i tylko dzięki pewnemu śmiałkowi dziewczyna uniknęła 

kary śmierci. Ów śmiałek wyzwolił piękne dziewczę, obiecując pojąć ją za żonę.  

W trakcie całego pokazu wszyscy uczniowie świetnie się bawili, a na koniec mogli osobiście zapoznać się 

z rekwizytami, dotknąć je, wziąć je do ręki. Największe zainteresowanie wzbudziło krzesło inkwizycyjne oraz żelazny 

pancerz, który przymierzony został chyba przez każdego ucznia.

 Ta lekcja historii na pewno zapadnie wszystkim długo w pamięci.                                                                            

           Katarzyna Leśniak

„Żywa lekcja historii”
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Święto 3 Maja
Obchody Święta Konstytucji 3 Maja 

rozpoczęto od mszy w intencji Ojczyzny, 
która miała miejsce w kościele parafialnym 
w Stróży. Wzięły w niej udział władze 
gminy, reprezentacje szkół i OSP 
z pocztami sztandarowymi, oraz miesz- 
kańcy. Mszy przewodniczył ksiądz 
proboszcz Grzegorz Stąsiek.  Homilia tego 
dnia dotyczyła  wydarzeń z historii Polski: 
obrony Jasnej Góry przed Szwedami 
w 1655 r., ślubów króla Jana Kazimierza  
powierzenia królestwa opiece Matki Bożej. 
Kościół katolicki w Polsce obchodzi 
3 Maja uroczystość Najświętszej Maryi 
Panny Królowej Polski. Podniosły nastrój 
z a a k c e n t o w a n o  o d ś p i e w a n i e m  
„Bogurodzicy” – najstarszej  utrwalonej  
polskiej pieśni religijnej. Na przestrzeni 
wieków XIV–XVIII „Bogurodzica” pełniła 
także rolę hymnu państwowego Wielkiego 
Księstwa Litewskiego, a według współ- 
czesnych pojęć  rolę naszego  hymnu państwowego

Następnie wszyscy przeszli w procesji na cmentarz parafialny, gdzie tradycyjnie oddano cześć  ofiarom walk 

w obronie Ojczyzny i złożono wiązanki kwiatów. Dalsza część obchodów odbyła się pod Pomnikiem 

Pomordowanych Mieszkańców Wsi Słodków Trzeci. W obecności licznie zebranych mieszkańców – rodzin 

upamiętnionych ofiar okupanta hitlerowskiego – dokonano poświęcenia pomnika odnowionego z inicjatywy 

mieszkańców wsi. Historię powstania pomnika oraz prac związanych z jego odnowieniem przedstawił wójt gminy 

Kraśnik pan Mirosław Chapski, a ksiądz proboszcz dokonał jego poświęcenia. Odczytano  apel pamięci poległych 

za Ojczyznę, a przedstawiciele delegacji złożyli kwiaty.

Przemówienia okolicznościowe wygłosili przedstawiciele lokalnych władz.  Na zakończenie spotkania głos 

zabrał sołtys wsi Słodków Trzeci, pan Ryszard Kowal, dziękując władzom gminy, radnym i mieszkańcom za 

zaangażowanie i wsparcie inicjatywy odnowienia pomnika, który od lat stanowi dowód pamięci o tragicznych 

wydarzeniach i tworzy ważny element historii naszej miejscowości.

 Trzeciomajowe uroczystości władze lokalne i mieszkańcy upamiętnili śpiewaniem pieśni patriotycznych, 

wspomnieniem ofiar walk za Ojczyznę oraz czynnym udziałem w obchodach święta narodowego.

                                                                                                                 

       Jolanta Rzepka

   

w XI Międzyprzedszkolnym Konkursie Piosenki Dziecięcej „Rozśpiewane 

Przedszkole” organizowanym przez Publiczne Przedszkole w Urzędowie. 

Nasze przedszkole reprezentowało 4 dzieci. Patrycja i Karolina w kategorii 

3–4-latków oraz Ola i Szymon z 5–6-latków. Wszystkie dzieci wspaniale 

zaprezentowały swoje talenty wokalne, o czym świadczyły gromkie brawa 

zgromadzonej publiczności. Oczywiście jak co roku udało się stanąć na podium 

naszym wychowankom. Ola zajęła 3 miejsce w kategorii 5–6-latków.

    Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki. Bardzo 

dziękujemy za wspaniałe występy oraz reprezentowanie naszego przedszkola 

i z niecierpliwością czekamy na kolejne edycje konkursu. 

                                                                                    Zofia Kość

W dniu 26 maja br. dzieci z Przedszkola w Stróży brały udział 

„Rozśpiewane przedszkole” konkurs w Urzędowie
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Ruch jest jedną z najważniejszych potrzeb 
rozwojowych dziecka. Jest nieodzownym 
elementem poprawy zdrowia, rozwijania 
sprawności, postaw i umiejętności, a także 
kształtowania nawyków potrzebnych w przy- 
szłości. Uczestnictwo w zabawach ruchowych, 
ćwiczeniach gimnastycznych oraz spacerach 
i wycieczkach kształtuje wśród uczniów 
świadomość dbania o zdrowie zarówno w sferze 
umysłowej, jak i fizycznej. Mając na uwadze 
powyższe stwierdzenia, w Szkole Podstawowej 
w Kowalinie już po raz kolejny odbyło się gminne 
spotkanie integracyjne klas trzecich. Tym razem 
na zaproszenie wychowawcy z dziećmi do naszej 
szkoły przybyli uczniowie ze szkoły w Stróży. 
Przewodnim hasłem spotkania było: 3XR (ruch– 
radość–relaks). Po zapoznaniu uczestników z 
porządkiem spotkania odbyły się zmagania 
sportowe. Dzieci podzielone zostały na trzy 
drużyny, każda z nich musiała wykazać się 

umiejętnością kozłowania piłki, biegu z woreczkiem na głowie, rzutem do celu oraz grą w „dwa ognie”. Nie było 
zwycięzców, wszyscy z ogromnym zaangażowaniem wykonywali poszczególne konkurencje. Następnie 
uczestnicy zjedli smaczny posiłek przygotowany przez rodziców. Kolejnym punktem spotkania były zmagania 
umysłowe, w których należało wykazać się znajomością ortografii. Zakończeniem imprezy było obejrzenie filmu oraz 
wspólne rozmowy na temat spotkania, które zaowocowało bliższym poznaniem siebie i wymianą wrażeń ze 
wspólnego pobytu w naszej szkole.

 Ewa Surowiec

Ruch, radość, relaks

Uczniowie z Kowalina na wycieczce w Krakowie
W dniach 11–12 maja 2017 r. 

odbyła się wycieczka do Krakowa 
i Wieliczki. W wycieczce uczestniczyli 
uczniowie Szkoły Podstawowej w 
Kowalinie oraz niektórzy rodzice. 
Pierwszego dnia zwiedzaliśmy 
Kopalnię Soli w Wieliczce oraz 
odbyliśmy spacer po tej miejscowości. 
Nas tępn ie  p rze jecha l i śmy do  
Krakowa, gdzie w AquaParku podczas 
kąpieli i zabaw wodnych uczestnicy 
spędzili miło czas. Po wyczerpującym 
dniu udaliśmy się na zasłużony 
odpoczynek. Następnego dnia czekał 
na wszystkich Kraków, zwiedziliśmy 
Wzgórze Wawelsk ie,  katedrę,  
Muzeum Katedralne, krypty, Dzwon 
Zygmunta,  dz iedzin iec zamku 
królewskiego oraz Stare Miasto,  
Rynek z sukiennicami, Kościół 
Ma r i a ck i ,  B ra mę  F l o r i a ń ską ,  
Barbakan. Oczywiście był też czas i na pamiątki. Miejsc do zwiedzania było dużo, więc wszyscy zmęczeni, ale 
szczęśliwi udaliśmy się w drogę powrotną. Opiekę nad dziećmi sprawowali p. Krzysztof Kowalski i p. Katarzyna 
Leśniak. Trzeba nadmienić, że wycieczka dla dzieci była częściowo dofinansowana z funduszów sołeckich 
miejscowości Kowalin i Spławy Drugie za co serdecznie wszystkie dzieci dziękują.

Kowalski Krzysztof 
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„Gdybyś ujrzeć chciał nadwiślański 
świt, już dziś wyruszaj ze mną tam.
Zobaczysz, jak przywita pięknie nas 
warszawski dzień…” (Czesław Niemen) 

Tak w swojej piosence śpiewał 
znany piosenkarz Czesław Niemen, a 
uczniowie ze Szkoły Podstawowej w 
Słodkowie Trzecim mogli na własne oczy 
przekonać się jak  piękna i interesująca jest 
nasza stolica. We wtorek 23 maja br. 
29-osobowa grupa uczniów i 6 rodziców, 
pod opieką nauczycieli p. Beaty Droździel, 
p. Doroty Kotuły, p. Agnieszki Surowiec oraz 
p. Marty Ciupak wybrała się na wycieczkę do 
Warszawy. Stolica przywitała nas piękną 
pogodą, a zwiedzanie rozpoczęliśmy od 
spaceru po Starym Mieście, które  wpisane 
jest na Listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO. Zgromadzeni pod Kolumną 
Zygmunta III Wazy  wysłuchaliśmy  historii rodów królewskich zamieszkujących Zamek Królewski. Następnie pośpieszyliśmy 
na Rynek Starego Miasta, gdzie na placu stoi pomnik Warszawskiej Syrenki, a niedaleko, nad wejściem do restauracji 
„Bazyliszek”,  wisi wszystkim znana podobizna potwora. Spacer  zakończyliśmy przy pomniku Małego Powstańca. 

Kolejnym punktem było zwiedzanie Pałacu Prezydenckiego, usytuowanego na Krakowskim Przedmieściu. Uczniowie 
z wielkim zainteresowaniem zwiedzali  miejsca, w których pracuje i przyjmuje gości Prezydent RP: Salę Obrazową, Salę Białą, 
Salę Niebieską, Salę Chorągwianą, którą zdobią repliki polskich chorągwi z różnych okresów historycznych od Grunwaldu po 
Solidarność, kaplicę pałacową, w której na ścianach wiszą podarunki od papieży Jana Pawła II i Benedykta XVI, a także krzyż 
wycięty z pozostałości zniszczonych w 2001 roku wież World Trade Center. Dzieci podziwiały przepiękne wnętrza w ciszy 
i skupieniu, a pani przewodnik przybliżała uczniom fakty z historii Polski.

Niezwykłym przeżyciem była też wizyta w Telewizji Polskiej, gdzie była możliwość obejrzenia studiów telewizyjnych 
i pomieszczeń reżyserskich m.in. studia, w którym nagrywane są programy „Jaka to melodia”, „Domisie”, „Dzień dobry Polsko” 
i „Pytanie na śniadanie”. Niektóre z pomieszczeń zrobiły na dzieciach ogromne wrażenie; kamery, mnóstwo świateł, 
odpowiednia scenografia i praca wielu ludzi sprawiają, że oglądane przez nas programy w telewizji w rzeczywistości wyglądają 
inaczej.

Ostatnim punktem naszej wycieczki było Centrum Nauki „Kopernik”. Tu każdy uczestnik wycieczki znalazł coś dla 
siebie. Znajdowały się tam stanowiska doświadczalne i narzędzia pozwalające na samodzielne poszerzanie wiedzy i wyjaśnienie 
wielu zjawisk. W „Koperniku” uczniowie mogli wziąć udział w eksperymentach przygotowanych przez pracowników centrum, 
a także samodzielnie zwiedzali pozostałą część wystawy. Dzięki temu dotychczas skomplikowane dla nich prawa przyrody stały 
się bardziej zrozumiałe i jasne. Uczniowie przekonali się, że nauka to wciągająca i fascynująca przygoda. Czas w tym 
niesamowitym miejscu minął nam nieubłaganie szybko. W drodze powrotnej opowieściom i wrażeniom nie było końca, a to 
dowód na to, że podziwianie świata na własne oczy buduje zainteresowanie i ciekawość nim. Do Warszawy na pewno wrócimy, 
bo pozostało jeszcze bardzo dużo do obejrzenia, a więcej szczegółów oraz galeria zdjęć z wycieczki dostępne są na stronie 
internetowej szkoły.

          Marta Ciupak

Uczniowie ze Słodkowa z wizytą w Warszawie 

Dzień Rodziny w Kowalinie 
Tradycją Naszej Szkoły stał się Dzień Rodziny 

organizowany rokrocznie przy współpracy z Radą Rodziców. Dnia 
2 czerwca 2017 r. uczniowie i ich rodzice przybyli, aby miło spędzić 
wspólnie czas na świeżym powietrzu. W trakcie imprezy uczniowie 
zaprezentowali przygotowane utwory muzyczne i krótkie 
inscenizacje teatralne. Dodatkowym miłym akcentem były 
różnorodne konkurencje sportowe, w których udział wzięli 
uczniowie, rodzice i nauczyciele. Wszyscy chętni mogli spróbować 
swoich sił skacząc w workach, przeciągając linę czy też strzelając do 
bramki. Czas umiliły dmuchane zamki oraz pożywny i pyszny 
poczęstunek.

Krzysztof Kowalski
   Ewelina Sieczka
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 Wspólna zabawa, najlepiej z 
rodziną,  jest doskonałym sposobem na 
spędzenie niedzielnego popołudnia. 
Dlatego też Gminna Biblioteka 
Publiczna w Stróży-Kolonii zaprosiła 
mieszkańców gminy Kraśnik na 
wspólną zabawę. W niedzielne 
popołudnie 7 maja w Świetlicy 
Wiejskiej w Słodkowie Pierwszym 
można było wysłuchać zarówno 
recytacji, piosenek, jak i muzyki 
klasycznej. Zgromadzonej publicz- 
ności zaprezentowała się grupa 
przedszkolna „Biedronki” oraz ucznio- 
wie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 
w Stróży. Oprócz piosenek i tańca 
przedszkolaków goście wysłuchali 
wesołych wierszy oraz kilku znanych 
przebojów jak np. „Polska Madonna” 
z repertuaru M. Rodowicz czy  
piosenki „Blanco inegro” wykonanej 
w języku hiszpańskim (obie w wyko- 

naniu  Emilii Rycerz). Na akordeonie zagrał Dawid Samolej, zaś na gitarze Wiktoria Krawczyk. Muzykę klasyczną, m.in. 
utwory Chopina przybliżyli słuchaczom absolwenci Szkoły Muzycznej w Kraśniku: Aleksandra Biegaj i Łukasz Stęga. Jako 
goście specjalni „Muzycznej Majówki” wystąpił również kabaret, czyli panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Łychowie. 

Po słodkim poczęstunku publiczność, zarówno młodsza, jak i starsza, ruszyła na parkiet. Zabawę dla wszystkich 
poprowadził zawodowy wodzirej Łukasz Szypulski. Impreza została zrealizowana przy wsparciu finansowym Starostwa 
Powiatowego, a poprowadziła ją dyrektor Gminnej Biblioteki pani Agnieszka Lidia Płatek. „Muzyczna Majówka” była okazją 
do integracji międzypokoleniowej oraz ciekawego sposobu spędzenia wolnego czasu dla całej rodziny. 
                                                                                    

Joanna Nowakowska 
                                                                                                    Agnieszka Płatek 

Rodzinna „Muzyczna Majówka” w Słodkowie Pierwszym  

 W dniu 30 maja br. po raz kolejny w Szkole 
Podstawowej w Kowalinie odbył się Gminny Konkurs 
Piosenki Angielskiej. Zgłosiło się 20 wykonawców. 
Uczestnicy mogli zaprezentować swoje umiejętności 
wokalne i językowe w kategorii klas I–III oraz IV–VI. 
Prezentacje zostały wysłuchane i ocenione przez jury. 
W skład jury wchodzili: pan Robert Różycki, pani 
Kamila Berdys oraz pan Rafał Czarnacki. Laureatami 
w konkursie zostali w kategorii klas I–III: I miejsce – 
Julia Barankiewicz, II miejsce – Dominik Rej i Iga 
Pyzik, III miejsce – Szczepan Adamczyk (Szkoła 
Podstawowa im. ks. Stanisława Zielińskiego w Stróży-
Kolonii). Zaś w kategorii klas IV–VI: I miejsce – 
Sandra Piekarz, II miejsce – Martyna Kowalczyk, III 
miejsce – Natalia Pyzik (Szkoła Podstawowa im. ks. 
Stanisława Zielińskiego w Stróży-Kolonii). Ponadto 
wyróżnieni zostali w kategorii klas I–III: Wiktoria 
Jachuła i Zuzanna Sulowska (Szkoła Podstawowa im. 
Marii Konopnickiej w Słodkowie Trzecim), a w 
kategorii IV–VI: Ernest Hajdas (Szkoła Podstawowa 
w Kowalinie). Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez wójta gminy Kraśnik, dyplomy oraz słodką 
niespodziankę – muffinki ozdobione symbolami Wielkiej Brytanii przygotowane przez uczniów Szkoły Podstawowej 
w Kowalinie.
                                                                                                                               Ewelina Sieczka, SP Kowalin

          Ewa Więckowska, SP Stróża

Gminny konkurs piosenki angielskiej 
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W dniu 28 lutego 2017 r. Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej 

Województwa Lubelskiego podpisał umowę z Zarządem Województwa Lubelskiego na realizację Projektu w ramach Osi 

Priorytetowej 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, z Działania 6.1 Bezpieczeństwo ekologiczne 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020 pn. „Zabezpieczenie przeciwpożarowe 

i przeciwpowodziowe województwa lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży 

Pożarnych”.

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Lubelskiego jest Partnerem 

Wiodącym. Partnerami Projektu są 43 gminy, a samochody ratowniczo-gaśnicze docelowo otrzymają 43 Ochotnicze Straże 

Pożarne biorące udział w projekcie.  

W dniu 7 kwietnia wójt gminy Kraśnik Mirosław Chapski i prezes OSP w Stróży otrzymali z rąk marszałka 

województwa Sławomira Sosnowskiego i prezesa ZOWZ OSP RP Mariana Starownika umowę na zakup samochodu 

ratowniczo-gaśniczego wraz z niezbędnym wyposażeniem do prowadzenia akcji ratunkowych dla jednostki Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Stróży. Samochód trafi do jednostki w czwartym kwartale 2017 roku.

Zgodnie z umową całkowita wartość Projektu wynosi 31 961 220,83 PLN. Całkowite wydatki kwalifikowane Projektu 

wynoszą 31 961 220,83 PLN. Kwota dofinansowania nie przekracza 60% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych 

Projektu, tj. 19 176 732,24 PLN. Wkład własny stanowiący nie mniej niż 40% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych 

Projektu zapewniły samorządy gminne.

Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu bezpieczeństwa ekologicznego województwa lubelskiego oraz 

zapobieganie degradacji środowiska naturalnego przez bardziej efektywne prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczych oraz 

szybsze i skuteczniejsze usuwanie skutków zagrożeń naturalnych i technicznych przez jednostki Ochotniczych Straży 

Pożarnych. Projekt jest zbieżny z główną misją funkcjonowania OSP, polegającą na zapewnieniu ochrony życia, zdrowia 

i mienia ludzkiego przed pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi zagrożeniami. Cel główny projektu zostanie osiągnięty 

przez zaopatrzenie jednostek OSP w 43 samochody ratowniczo-gaśnicze (średnie i ciężkie), dzięki czemu zwiększy się poziom 

bezpieczeństwa publicznego, środowiskowego i ekologicznego, a przede wszystkim bezpieczeństwa przeciwpożarowego 

i przeciwpowodziowego wsi, gminy, powiatu, województwa oraz kraju w obliczu klęsk, katastrof i zagrożeń. Projekt jest 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Strażacy otrzymają nowy samochód 
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W dniu 27.05. br. w hali sportowej Gimnazjum 
w Stróży odbyły się Mistrzostwa Województwa w zapasach 
kobiet. Zawodniczki szkolnego klubu sportowego LUKS Stróża 
zdobyły II miejsce w punktacji drużynowej na 11 startujących 
drużyn i 96 zawodniczek z naszego regionu. Po bardzo zaciętych 
walkach nasze zapaśniczki w swoich kategoriach wagowych 
zdobyły kolejno: I miejsca – Katarzyna , Paulina ,  
II miejsce – Weronika , III miejsce – 
Michalska, Małgorzata , Klaudia , Jagoda . 
Zmagania zapaśniczek oglądali i dopingowali wójt gminy 
Mirosław Chapski i dyrektor SP w Stróży Anna Myszak. 
Medale, dyplomy i puchary ufundował Urząd Marszałkowski 
w Lublinie i Urząd Gminy Kraśnik. Wszystkie nasze medalistki 
to uczennice II klasy sportowej Gimnazjum w Stróży. 
       Dzięki wsparciu Gminy Kraśnik i ciężkiej, systematycznej 
pracy  podczas treningów pod okiem trenerów Sylwestra Janika 
i Łukasza Kiełba zapaśniczki ze Stróży w sezonie startowym 

2016/2017  3 medale Mistrzostw Polski, 6 medali Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików i Młodziczek, 15 
medali Mistrzostw Województwa.

Dwie zawodniczki  klubu ze Stróży – K. Jargieła i P. Pelak zostały powołane kolejny raz na zgrupowanie Kadry 
Narodowej Juniorek mł. Tym razem w Poznaniu w dniach 4–11.06.2017 r. trenowały i doskonaliły swoje umiejętności 
zapaśnicze pod okiem Władysława Olejnika trenera kadry jun. mł. 
                                                                                  Sylwester Janik

 Jargieła  Pelak
 Chapska Klaudia 

 Małek  Wcisło  Kulesza

 zdobyły

Szanujmy wodę, bo kiedyś może jej zabraknąć  

Mistrzostwa Województwa w zapasach kobiet  

Wodę na co dzień traktujemy jako coś oczywistego. Tak przywykliśmy, że woda była, jest i będzie, że często korzystamy 
z niej bez zastanowienia, a przecież jej zasoby nie są nieograniczone. Hydrolodzy i ekolodzy już od dłuższego czasu alarmują, 
że zasoby wody pitnej niebezpiecznie kurczą się z powodu permanentnej i nieodpowiedzialnej degradacji wód 
powierzchniowych i podziemnych. Zatem oszczędzać trzeba. Szacuje się, że zużycie wody w ciągu jednego dnia, na jedną osobę 
wynosi około 160 litrów. Trudno uwierzyć, ale prawie 90% tej wody nie ma zastosowania spożywczego. 

Wykorzystywanie wody deszczowej ma kilka zalet. Przede wszystkim „deszczówka” spada nam z nieba, jest bezpłatna, 
zatem wykorzystując ją  oszczędzamy na opłatach za zużycie. Po drugie woda deszczowa jest „miękka”, nie ma w niej magnezu, 
potasu, a także chloru, który dominuje w wodzie z kranu, lepiej wpływa więc na pielęgnację roślin domowych, jak i ogrodowych, 
szczególnie iglaków. Odpowiednio przefiltrowana, sprawdza się również przy: sprzątaniu, ponieważ dzięki jej miękkości 
zużyjemy mniej detergentów (środki myjące lepiej się pienią) i myciu samochodu (nie pozostawia białych śladów). Czystą 
i darmową deszczówkę można również z powodzeniem stosować do napełniania oczek wodnych czy basenów kąpielowych. 

Czekając na deszcz postarajmy się unikać niepotrzebnych strat wody. Nie wylewajmy wody, którą można ponownie 
użyć, zakręcajmy kran i wymieniajmy uszczelki. Zakładając, że z nieszczelnego kranu kapie jedna kropla na sekundę, w ciągu 

3doby ucieka nam około 17 litrów wody. W skali roku jest to aż 6,3 m  wody. Niby niewiele, ale zastanówmy się, ile takich 
kapiących kranów znajduje się w domu, czy na terenie gospodarstwa i ile przez to tracimy pieniędzy. A koszt uszczelki to nie 
więcej niż 2 złote. Wykorzystujmy także programy oszczędnościowe w pralkach i zmywarkach oraz zamontujmy dodatkowe 
urządzenia ograniczające zużycie, jak np. perlatory i spłuczki w toalecie z funkcją spłukiwania 3/6 litrów. Pamiętajmy, że nie 
należy używać toalety jako popielniczki, czy kosza na śmieci – jednorazowe zużycie spłuczki na niedopałek papierosa czy 
chusteczkę higieniczną to wydatek 6 litrów wody.  

Oszczędzajmy i szanujmy wodę ponieważ to nie tylko sposób na obniżenie rachunków, ale też duży krok w stronę troski 
o środowisko. Ta zasada powinna być wpajana od dzieciństwa. Dlatego też podczas obchodów Dnia Ziemi, w placówkach 
oświatowych na terenie naszej gminy, pod czujnym okiem nauczycieli organizowane są apele, w trakcie których wśród dzieci 
i młodzieży skutecznie pobudzane są aktywne postawy, nie tylko wobec sprzątania i szanowania najbliższej okolicy, ale również 
upowszechniania wiedzy na temat znaczenia wody dla środowiska i życia człowieka, propagowania potrzeby oszczędnego 
gospodarowania wodą oraz uświadomienia jak wielkie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów. Woda to życie, dlatego tak 
ważne jest uzmysłowienie sobie ile wody marnujemy i jak możemy o nią zadbać.

Dominika Piątek


