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Informacja o podjętych uchwałach przez Radę Gminy Strzyżewice
W dniu 19 lutego 2016 r. odbyła się XVII 

sesja Rady Gminy podczas, której podjęto 
uchwały w niżej wymienionych sprawach:
1.  Nadano Publicznej Szkole Podstawowej w 

Osmolicach imię Zofii i Juliusza Stadnickich. 
2.  Zaakceptowano przystąpienie do opracowa-

nia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gmi-
ny Strzyżewice na lata 2016-2020. 

3.  Uchwalono Gminny Program Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
na 2016 rok oraz Gminny Program Przeciw-
działania Narkomanii na lata 2016-2019.

4.  Ustalano kryteria rekrutacji dla klas pierw-
szych publicznych szkół podstawowych i klas 
pierwszych publicznego gimnazjum, dla któ-
rych Gmina Strzyżewice jest organem pro-
wadzącym.

5.  Określono kryteria drugiego etapu postępo-
wania rekrutacyjnego do publicznego przed-
szkola i do oddziałów przedszkolnych w szko-
łach podstawowych, dla których Gmina Strzy-
żewice jest organem prowadzącym.  

W dniu 18 marca 2016 r. odbyła się XVIII 
sesja Rady Gminy podczas, której podjęto 
uchwały w niżej wymienionych sprawach: 
1.  Zaakceptowano zmiany w budżecie Gminy 

Strzyżewice na 2016 r. oraz zmiany wielolet-
niej prognozy finansowej na lata 2016-2019.

2.  Postanowiono udzielić pomocy finansowej 
Województwu Lubelskiemu w zakresie dofi-
nansowania wykonania zadania pn.:

 -  budowa chodnika, zjazdów i zatoki auto-
busowej przy drodze woj. nr 834 Bełżyce – 
Niedrzwica Duża – Bychawa – Stara Wieś 
III, na odcinku od km 19+638,00 do km 
20+340 po stronie prawej, działka nr ewi-
dencyjny 975/4, obręb 19 – Strzyżewice, 
gmina Strzyżewice

 -  budowa chodnika, zjazdów przy drodze 
wojewódzkiej nr 834 Bełżyce – Niedrzwica 
Duża – Bychawa – Stara Wieś III, na od-
cinku od km 17+690,00 do km 18+110,00 
po stronie prawej, działka nr ewidencyjny 
160/1, obręb 13 – Bystrzyca Nowa, gmina 
Strzyżewice. 

  Środki w kwocie 519 355,00 zł na w/w zada-
nie zostaną zabezpieczone w budżecie gminy 
na 2016 rok.

3.  Na wniosek Firmy Dyś s.c. Teresa Dyś, To-
masz Dyś, Grzegorz Dyś zatwierdzono taryfy 
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków, które będą miały za-
stosowanie  do dostaw wody i odbioru ście-
ków dokonanych w okresie od 1 maja 2016 
roku do 30 kwietnia 2017 roku.

4.  Postanowiono udzielić pomocy finansowej w 
2016 r. z budżetu Gminy Strzyżewice Powia-
towi Lubelskiemu w formie dotacji na dofi-
nansowanie realizacji zadań publicznych pod 
nazwą:

 -  „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2291L 
Strzyżewice – Franciszków - Kol. So-
bieszczany (ok. 1100 mb)” w wysokości 

200.000,00 zł.,
 -  „Przebudowa chodników w miejscowości 

Żabia Wola w ciągu dróg powiatowych Nr 
2289L Strzyżewice – Zakrzówek i Nr 2269L 
Lublin – Bychawa” w wysokości 100.000,00 
zł.

5.  Przyjęto Program opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno-
ści zwierząt na terenie Gminy Strzyżewice  
w 2016 roku. 

6.  Podjęto uchwałę w sprawie nie wyodrębnia-
nia w budżecie gminy na rok 2017 funduszu 
sołeckiego. 

W dniu 19 kwietnia 2016 r. odbyła się XIX 
sesja Rady Gminy podczas, której podjęto 
uchwały w niżej wymienionych sprawach:
1.  Zaakceptowano zmiany w budżecie Gminy 

Strzyżewice na 2016 r. oraz zmiany wielolet-
niej prognozy finansowej na lata 2016-2019.

2.  Postanowiono udzielić pomocy finansowej w 
2016r. z budżetu Gminy Strzyżewice Powia-
towi Lubelskiemu w formie dotacji na dofi-
nansowanie realizacji zadania publicznego 
pod nazwą „Przebudowa chodnika w miej-
scowości Osmolice Pierwsze w ciągu drogi 
powiatowej Nr 2277L Żabia Wola – Strzyże-
wice w wysokości 30 000,00 zł.
Pełne teksty uchwał z załącznikami znajdują się 

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy 
Strzyżewice: www.ugstrzyzewice.bip.lubelskie.pl 

/Stanisława Wrona/
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O G Ł O S Z E N I E
Wójt Gminy Strzyżewice ogłasza kolejną edycję konkursu „Piękna wieś”.  
Współzawodnictwo konkursowe prowadzone jest w kategorii: „Posesja”.

W konkursie mogą brać udział posesje zgłaszane przez samych zainteresowanych, wytypowane przez Sołtysa, Rady Sołeckie i Radnych. 
Sołtysi mogą typować do udziału w konkursie max. 2 posesje z terenu danego sołectwa.

Do konkursu „Piękna Wieś” nie mogą przystąpić posesje, które w ostatniej edycji konkursu otrzymały nagrodę.

Zgłoszenia uczestnictwa w konkursie można dokonać osobiście w Urzędzie Gminy Strzyżewice pokój nr 15  
lub telefonicznie pod numerem 81 566 96 12 w terminie do dnia 10 czerwca 2016 r.  
Przegląd konkursowy nastąpi w terminie od 20 czerwca 2016r. do 30 czerwca 2016r.

Dla zwycięzców przewidziano nagrody oraz dyplomy.
Wręczenie nagród zwycięzcom nastąpi na uroczystym spotkaniu podczas obchodów Gminnego Święta Plonów w Strzyżewicach.

Regulamin wraz z kartą zgłoszenia posesji do konkursu umieszczony został na stronie internetowej Gminy Strzyżewice:  
www.strzyzewice.lubelskie.pl, w zakładce aktualności.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie
ORGANIZATORZY
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PAPIER PLASTIK METAL SZKŁO
gazety, książki, zeszyty,  

katalogi, prospekty, foldery,  
torby papierowe i worki 

papierowe, tekturę i kartony  
oraz opakowania wykonane z 

tych materiałów

butelki po płynach i napojach, 
opakowania po chemii  

z gospodarstw domowych  
(np. po płynie do mycia naczyń), 

kartony po sokach  
i produktach mlecznych

puszki po napojach, sokach, 
drobny złom żelazny,  

drobny złom  
metali kolorowych

opakowania szklane bezbarwne  
i kolorowe, tj. butelki, słoiki 

wolne od zanieczyszczeń 
metalami i tworzywami

Folia – dlaczego nie możemy  
jej wrzucić do worka na segregację?

Z uwagi na powtarzające się pro-
blemy podczas segregacji odpadów 
oraz pojawiające się wątpliwości 
naszych mieszkańców dotyczące 
folii, a mianowicie dlaczego nie 
możemy jej wrzucić do worka na 
tzw. „frakcję suchą”, zwrócono się 
z prośbą do Zakładu Zagospodaro-
wania Odpadów Sp. z o.o. w Kra-
śniku, do którego trafiają śmieci 
z naszych domów, o wyjaśnienie 
problemu.

Zakład Zagospodarowania Od-
padów z siedzibą w Kraśniku w 
piśmie z dnia 18 kwietnia 2016 r. 
poinformował, iż zasady segrega-
cji, które przekazano mieszkań-
com gminy Strzyżewice zostały 
opracowane biorąc pod uwagę 
zarówno efekt ekologiczny jak i 

ekonomiczny. Wyjaśnia, że folia, 
która stwarza naszym mieszkań-
com najwięcej problemów pod-
czas segregacji, nie jest towarem, 
dla którego można znaleźć od-
biorcę z uwagi na zanieczyszcze-
nie oraz różny skład (np.: LDPE, 
PCV). Dlatego folię należy wrzu-
cać do pojemnika na zmieszane 
odpady. Dalej wyjaśnia, że jed-
nym z urządzeń na linii do frak-
cji jest separator pneumatyczny, 
który oddziela frakcję palną. Jest 
ona przekazywana jako pre RDF 
(przesortowana frakcja odpadów 
komunalnych, tzw. nadsitowa, 
powstająca po oddzieleniu zmie-
szanych odpadów organicznych i 
odpadów możliwych do recyklin-
gu) do zakładów produkujących 

paliwa alternatywne. Zakład Za-
gospodarowania Odpadów w Kra-
śniku skupia się na odbiorze frak-
cji materiałowych nadających się 
do ponownego wykorzystania, dla 
których można znaleźć odbiorcę 
prowadzącego recykling danego 
rodzaju odpadów, wspierając w 
ten sposób gminę w uzyskaniu 
wymaganych poziomów odzysku 
poszczególnych frakcji materia-
łowych. Ponadto ZZO informuje, 
iż segregując folię, z uwagi na jej 
mały ciężar oraz trudności zwią-
zane z zaklasyfikowaniem jej do 
odpowiedniego rodzaju tworzy-
wa, efekt ekologiczny byłby nie-
współmiernie niski w stosunku 
do nakładów. W związku z tym 
ZZO stara się wyważyć oba czyn-

niki i dzięki temu zachować cenę 
przyjęcia odpadów na obecnym 
poziomie.

Przypominamy jeszcze raz za-
sady segregowania odpadów i za-
chęcamy do ich przestrzegania. 
Segregacja śmieci wcale nie jest 
trudna czy też uciążliwa, to tylko 
kwestia tworzenia odpowiednich 
nawyków, w wyniku których po 
pewnym czasie nabędzie się auto-
matyczny odruch segregacji.

Magdalena Baran

ODPADY SEGREGOWANE, KTÓRE WKŁADAMY DO WORKA NA TZW. „FRAKCJĘ SUCHĄ”

Najlepsze życzenia z okazji ślubu
Uroczyście ogłaszamy, że w ostatnim czasie  

związek małżeński zawarli Państwo:

Katarzyna Myszak i Mariusz Gąsior
Monika Robak i Janusz Barylski

Barbara Rycerz i Marcin Janik
Olga Żarska i Karol Stępień

Drodzy Nowożeńcy, przyjmijcie serdeczne gratulacje 
oraz życzenia wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia.

Przypominamy, 

że 15 czerwca 2016 r. 

mija termin II raty 

opłaty za odpady.
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Ze smutkiem zawiadamiamy,  
że w ostatnim czasie zmarli:

Marianna Zams  
z Kolonii Kiełczewice Dolne, l. 76

Marianna Błasik  
z Osmolic Drugich, l.90

Henryk Boguta  
z Franciszkowa, l.85

Henryk Albiński  
z Kiełczewic Maryjskich, l.63

Jan Wołoszyn  
z Żabiej Woli, l.68

Barbara Bazuń  
z Piotrowic, l.64

Lucyna Broda  
z Kajetanówki, l.92

Renata Bojarska  
z Kiełczewic Maryjskich, l.52

Józef Grzywa  
ze Strzyżewic, l.62

Paweł Piwnicki  
z Osmolic Pierwszych, l.40

Zenon Mączka  
z Franciszkowa, l.66

Jan Matysiak  
z Bystrzycy Starej, l.86

Natalia Wójcik  
z Kiełczewic Górnych, l.84

Rodzinom zmarłych  
wyrazy współczucia i szczerego żalu  

po starcie najbliższych  
składa Redakcja

W marcu i kwietniu Gmina Strzyżewice 
podpisała umowy na pierwsze w tym roku 
przebudowy i budowy dróg gminnych. Pod 
koniec kwietnia rozpoczęły się pierwsze roboty 
budowlane na pięciu odcinkach dróg w: Pio-
trowicach na 196 m, Kiełczewicach Górnych 
na 263 m, Kiełczewicach Maryjskich na 300 m, 
Kolonii Kiełczewice Dolne na 400 m oraz w Ka-
jetanówce na 217 m. Roboty na wymienionych 
wyżej odcinkach będą trwały do końca maja. 

W kwietniu odbył się przetarg na przebudo-
wę drogi gminnej nr 107131L w Bystrzycy No-
wej na odcinku 400 m – roboty zakończą się na 
początku lipca. 

Z kolei w maju odbędą się przetargi na prze-
budowę dróg gminnych wewnętrznych:
1.  w Żabiej Woli na odcinku 303 m wraz z bu-

dową sieci wodociągowej (droga spinająca 
drogi powiatowe nr 2277L i 2269L naprze-
ciwko szkoły), 

2.  w Kiełczewicach Górnych na odcinku 175 m 
(prowadząca do szkoły od drogi gminnej  
nr 107142L).
Wzdłuż drogi wewnętrznej w Polanówce 

wybudowane zostanie oświetlenie uliczne na 
odcinku 570 m.

Termin realizacji tych robót to czerwiec  
i lipiec tego roku.

Trwa akcja dowozu kruszywa z przezna-
czeniem do remontów dróg gminnych o na-
wierzchni tłuczniowej. W kolejnym numerze 
Kompresu dokonamy jej podsumowania. Na 
maj i czerwiec zaplanowane są remonty cząst-
kowe na drogach gminnych o nawierzchni as-
faltowej na powierzchni 1200 m2.

Wkrótce rozpoczną się również roboty przy 
drogach powiatowych, w których duży udział 
finansowy ma Gmina Strzyżewice. Przebudo-
wana zostanie nawierzchnia na drodze powia-
towej nr 2291L we Franciszkowie na odcinku 
1500 m. Przebudowane zostaną także chodniki 
wzdłuż drogi powiatowej nr 2289L w Kiełcze-
wicach Górnych na odcinku 416 m, w Kieł-
czewicach Dolnych na odcinku 340 m, wzdłuż 
drogi powiatowej nr 2277L w Osmolicach 
Pierwszych na odcinku 455 m oraz przy drodze 
nr 2269L w Żabiej Woli na odcinku 300 m

/Justyna Pruś/

Inwestycje idą pełną parą

Zgłoś propozycję inwestycji 
Ankieta dotycząca zgłaszania przez mieszkańców propozycji inwestycji do Strategii Rozwoju Gminy Strzyżewice na lata 2016-2025

Szanowni Państwo,

W związku z opracowywaniem Strategii Rozwoju Gminy Strzyżewice 
na lata 2016-2025 zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawianie 
propozycji projektów działań inwestycyjnych do realizacji na 
terenie Gminy Strzyżewice do 2025 roku. Pomysły w zakresie 
inwestycji można zgłaszać za pomocą ankiety internetowej (dostępnej 
na stronie gminy: www.strzyzewice.lubelskie.pl) lub w wersji 
papierowej – wrzucając kartkę z nazwą inwestycji do specjalnej 
skrzynki umieszczonej w budynku Urzędu Gminy (obok pok. nr 28).

Zgłoszone propozycje inwestycji zostaną poddane analizie,  
a następnie wybrane z nich – po konsultacjach społecznych – 
zostaną zapisane w Strategii Rozwoju.
Propozycje działań inwestycyjnych do Strategii Rozwoju Gminy 
Strzyżewice można zgłaszać do 6 czerwca 2016 roku.
Każdy mieszkaniec może zgłosić dowolną ilość inwestycji.  
W ankiecie prosimy umieszczać jedną inwestycję, ale ankietę 
mogą Państwo wypełnić dowolną ilość razy.

/Justyna Pruś/

Droga nr 107128L w Piotrowicach
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Droga nr 107129L w Kajetanówce

Droga nr 107139L w Kolonii Kiełczewice Dolne

Droga nr 107142L w Kiełczewicach Maryjskich 
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Z tej okazji w dniu 
11 kwietnia Sekretarz 
Gminy – Elżbieta Bu-
dzyńska oraz Kierow-
nik USC – Barbara 
Zdybel odwiedziły 
Jubilatkę w Zakładzie 

Pielęgnacyjno - Opie-
kuńczym w Bełżycach, 

przekazując list gratulacyj-
ny od Prezesa Rady Ministrów 

– Beaty Szydło oraz urodzinowe 
życzenia, kwiaty i prezenty od Wójta 
Gminy Strzyżewice – Jana Andrzeja 
Dąbrowskiego. W liście skierowanym 
do Jubilatki Wójt napisał „Setna roczni-
ca Pani urodzin to wydarzenie piękne 
i wyjątkowe, skłaniające do refleksji na 
tajemnicą ludzkiego losu oraz warto-
ścią i wolą życia.

Przyszła Pani na świat w niedzielę 9 
kwietnia 1916 roku o godzinie ósmej 
wieczór w domu rodzinnym w Pra-
wiednikach. Przeżyte lata obfitowały za-
pewne w liczne doświadczenia i trudy, 

radości i chwile szczęścia. Dzisiaj, z ogromnym 
wzruszeniem składam Pani – w imieniu własnym 
i Samorządu Gminy Strzyżewice – serdeczne gra-
tulacje z okazji tak zacnego Jubileuszu.”  

Do urodzinowych życzeń dołączyła również 
kierownik Placówki Terenowej KRUS w Bycha-
wie Ewa Bartnik.

Pani Janina z uwagi na stan zdrowia nie mo-
gła uczestniczyć w uroczystości, gratulacje oraz 
prezenty w imieniu Jubilatki odebrała córka, Pani 
Zofia Węgorek.  Następnie, w miłej atmosferze 
goście wraz z personelem Zakładu oraz rodziną 
Pani Janiny świętowali przy urodzinowym torcie.

Barbara Zdybel

Setne urodziny 
Pani Janiny

W dniu 9 kwietnia 2016 r. 
najstarsza mieszkanka gmi-
ny – Pani Janina Bednarczyk z 
Franciszkowa – ukończyła 100 lat.  

100-lecie OSP w Strzyżewicach-Rechcie
W niedzielny poranek, ósmego maja 2016 

r. Kościół parafialny w Kiełczewicach wyepł-
nił się wiernymi oraz pocztami sztandarowy-
mi i wszystkimi jednostkami Ochotniczych 
Straży Pożarnych Gminy Strzyżewice na mszy 
świętej z okazji 100-lecia OSP Strzyżewice jak 
również obchodów dnia Strażaka. Uroczystą 
mszę w intencji strażaków odprawił ks. ka-
nonik Roman Łaska oraz ppor. rezerwy ks. 
Robert Młynarczyk. Po uroczystościach w 
Kościele, Strażacy oraz poczty sztandarowe 
pięknym krokiem defiladowym przemasze-

rowali do Strażnicy w Srzyżewicach-Rechcie, 
gdzie odbyła się oficjalna część uroczystość ju-
bileuszowych. Otwarcia dokonał Prezes Zarządu 
Oddziału Gminnego OSP w Strzyżewicach, dh 
Antonii Skrabucha. Następnie Prezes Zarządu 
OSP Strzyżewice  dh Krzysztof Czyżewski przy-
witał zaproszonych gości i wszystkich obecnych. 
Po uroczystościach otwarcia Naczelnik dh Paweł 
Pijanowski odczytał Kronikę naszej jednostki.

Podniosłą chwilą, myślę że nie tylko dla naszych 
druhów było odznaczenie Sztandaru Jednostki 
Strzyżewickiej – Złotym znaczkiem związku OSP 

RP za 100-letnią działalność.
W następnej części zacnego jubileuszu 

głos zabrali, zaproszeni goście. Ciepłe 
słowa do druhów skierowali m.in. Vice 
Prezes Zarządu Wojewódzkiego OPS 
Poseł na Sejm dh Jan Łopata, Prezes Za-
rządu Powiatowego dh Wojciech Piekar-
czyk, Komendant Miejski PSP st. bryg. 
Witold Zborowski, Vice Marszałek woj. 
Lubelskiego dh Artur Walasek, Starosta 
Powiatu Lubelskiego Paweł Pikula, Wójt 
Gminy Strzyżewice dh Jan Andrzej Dą-
browski, Członek Zarządu Wojewódz-
kiego Ligi Obrony Kraju Michał Kamela. 

Na uwagę zasługuje wystąpienie Pana 
Sędziego Ferdynanda Rymarza, który w 
pięknych słowach opisał historię naszej 
organizacji. Przybliżył zebranym postać 
naszego fundatora i jednego z założycieli 
Ochotniczej Straży Pożarnej Rotmistrza 
Romana Okulicz Kozaryna. W uroczy-
stości udział wzięli również Przewodni-
czący Rady Gminy Strzyżewice Mirosław 
Worobik, Vice Przewodniczący Rady 
Powiatu Krzysztof Chmielik, Dowódca 
JRG Bychawa bryg. Ryszard Krzyszczak, 
Sekretarz Gminy Strzyżewice Elżbieta 
Budzyńska, Skarbnik Gminy Halina Zdy-

bel, Komendant Gminny OSP Roman Moryl, 
Sekretarz Zarządu Gminnego OSP Stanisława 
Wrona.

Po zakończeniu uroczystości oficjalnych od-
była się część artystyczna w wykonaniu Solistów 
Centrum Kultury i Promocji w Piotrowicach. 
Następnie biesiada ludowa i zabawa taneczna. 

Kończąc serdecznie dziękujemy wszystkim, 
którzy wsparli nas w organizacji tej pięknej 
uroczystości. Dziękuję Urzędowi Gminy Strzy-
żewice, Starostwu Powiatowemu w Lublinie, 
Centrum Kultury i Promocji w Piotrowicach, 
Bibliotece Publicznej w Strzyżewicach, Rad-
nym Gminy Strzyżewice, Sołtysom, wszystkim 
Sponsorom za ich wsparcie finansowe i nie tyl-
ko. Do zobaczenia na następnych jubileuszach.

/Krzysztof Czyżewski/
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Dlaczego warto uczyć 
się języków obcych?

W marcu bieżącego roku odbył  się gminny 
konkurs zorganizowany przez zespół nauczycie-
li języków obcych z Zespołu Szkół Publicznych 
w Bystrzycy Starej „Dlaczego warto uczyć się 
języków obcych? Skierowany on był do wszyst-
kich uczniów szkół podstawowych oraz gimna-
zjalistów z gminy Strzyżewice. Obejmował dwie 
kategorie: plakat opatrzony hasłem oraz katego-
rię: praca pisemna. Głównymi celami konkursu 
były: zachęcanie uczniów do nauki języków ob-
cych oraz wskazywanie korzyści wynikających 
z ich znajomości. Uroczyste wręczenie nagród 
i dyplomów odbyło się 11 kwietnia 2016 r.  
w czasie  Gminnego Forum Młodych organi-
zowanego w ramach Dnia Otwartych Drzwi 
Gimnazjum, na którym tradycyjnie spotkali się 
uczniowie klas VI wszystkich szkół podstawo-
wych z terenu gminy Strzyżewice. Konkurs cie-
szył się dużym zainteresowaniem, a jego wyniki 
przedstawiają się następująco:

W KATEGORII PLAKAT:
KLASY 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ: 
I miejsce: Agnieszka Tomusiak /kl.3/ z Pu-
blicznej  Szkoły Podstawowej w Kiełczewicach 
Górnych
II miejsce: Antoni Wertel /kl.3/ z Publicznej  
Szkoły Podstawowej w Osmolicach
III miejsce: Nikodem Sidor /kl.3/ z Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Kiełczewicach Górnych
KLASY 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ: 
I miejsce: 
Marta Bielak  /kl.5/ z Publicznej Szkoły Pod-
stawowej w Kiełczewicach Górnych/ 
Kacper Kaproń  /kl.6b/ z Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Bystrzycy Starej/ 
Karolina Kryk /kl.5/ z Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Kiełczewicach Górnych
Wyróżnienia: 
Zuzanna Jurkowska /kl.5b/ z Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Starej 
Gabriela Podsiadły  /kl.4/ z Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Żabiej Woli
Łucja Szyszka  /kl.4/ z Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Kiełczewicach Górnych
Julia Teter /kl.5/ z Publicznej Szkoły Podsta-
wowej w Strzyżewicach-Rechcie 
W KATEGORII  PRACA PISEMNA:
I miejsce: Alicja Nowicka /kl.3/ z Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Strzyżewicach-Rechcie
II miejsce: Dawid Dziedzisz /kl.5/ z Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Strzyżewicach-Rech-
cie/ Weronika Górecka /kl.5b/ z Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Starej

Nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie 
gratulujemy! Wszystkim życzymy sukcesów w 
nauce języków obcych! Jednocześnie serdecz-
nie zapraszamy do udziału w kolejnym przed-
sięwzięciu - I Gminnym Konkursie Piosenki 
Obcojęzycznej „FEEL THE MUSIC”, który 
odbędzie się 25.05.2016r. w Zespole Szkół Pu-
blicznych w Bystrzycy Starej. Więcej informa-
cji o konkursie na stronie szkoły.

/Marta Baran/

W roku 2016 obchodzimy tysiąc pięćdziesiątą 
rocznicę chrztu Polski. Wydarzenie, które miało 
miejsce w 966 roku było fundamentalne dla hi-
storii Polski, narodu i Kościoła.

O tym jak duże znaczenie dla Polski miał 
chrzest pisał Jan Paweł II w książce „Pamięć                       
i tożsamość”: „Mówiąc bowiem o chrzcie, nie 
mamy na myśli tylko sakramentu chrześcijań-
skiej inicjacji przyjętego przez pierwszego hi-
storycznego władcę Polski, ale też wydarzenie, 
które było decydujące dla powstania narodu i dla 
ukształtowania się jego chrześcijańskiej tożsa-
mości. W tym znaczeniu data chrztu Polski jest 
datą przełomową. Polska jako naród wychodzi 
wówczas z własnej dziejowej prehistorii, a zaczy-
na istnieć historycznie.”

Z okazji tego jubileuszu uczniowie ZSP w 
Bystrzycy Starej przygotowali montaż słowo-
-muzyczny pt. „Gdzie chrzest tam nadzieja”. 
Uroczystość obchodów 1050. rocznicy chrztu 
Polski odbyła się  w Kościele Parafialnym w 
Bystrzycy Starej. Słowo wstępne wygłosił ks. 
R. Bednarczyk. Zaproszeni Goście, Dyrekcja 
Szkoły, Nauczyciele, Uczniowie mogli przeżyć 
niezapomnianą lekcję patriotyzmu ukazują-
cą genezę i znaczenie z przyjęcia chrztu przez 
pierwszego historycznego władcę Polan. Po 
wysłuchaniu krótkiego rysu historycznego, 
widzowie obejrzeli scenkę  „Chrzest Mieszka” 
przygotowaną przez grupę projektową z klasy 
IIB. Niesamowite wykonanie pieśni „Chrzest 

Polski” przez J. Mączkę  wprowadziły słuchaczy 
w podniosłą atmosferę tamtych wydarzeń, któ-
re zapoczątkowały istnienie państwa polskiego. 
Uczniowie przypomnieli także, jak ważną rolę 
w życiu pokoleń Polaków odegrał krzyż, który  
na trwałe wpisał się historię państwa. Przyjęcie 
chrztu przez Polskę oznaczało gotowość przy-
jęcia krzyża-bolesnych doświadczeń historii, na 
swoje ramiona.

Uroczystość uświetniły prezentacje multi-
medialne, które przedstawiały historię Polski 
na przestrzeni dziejów. Uczennice gimnazjum 
przy akompaniamencie gitary pięknie wykonały 
kilka pieśni religijnych. Na zakończenie wszyscy 
zaśpiewali Hymn Roku Miłosierdzia oraz odmó-
wili Modlitwę Jubileuszową. Następnie odbyło 
się odnowienie przyrzeczeń  chrzcielnych.

Podsumowaniem uroczystości były pamiętne 
słowa Św. Jana Pawła II, który prosił nas - „by-
śmy całe to duchowe dziedzictwo, któremu na 
imię ‘Polska’, przyjęli z wiarą i nadzieją, z miło-
ścią jaką wszczepia w nas Chrystus, na chrzcie 
świętym... abyśmy nigdy nie zwątpili i nie znu-
żyli się, i nie zniechęcili... byśmy nie podcinali 
sami tych korzeni, z których wyrastamy”... Niech 
więc „synowie i córki jednego narodu trwają w 
miłości wspólnego dobra, jakie czerpią  z kultury 
i historii”.

Przesłanie Św. Jana Pawła II jest drogowska-
zem naszej narodowej tożsamości.

/A. Paszkiewicz, M. Kyć, M. Zalewska-Mączka/

„Gdzie Chrzest, tam nadzieja”
Obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski

,,Wspólnie bawimy się”
Dnia 12 kwietnia 2016r. w ZSP w Bystrzycy 

Starej odbyło się spotkanie integracyjne przed-
szkolaków z Samorządowego Przedszkola Pu-
blicznego w Piotrowicach z dziećmi z oddzia-
łów przedszkolnych naszej szkoły.

Organizatorami tego spotkania byli uczniowie 
kółka teatralnego oraz uczniowiez klasy Iab  i IIa.

,,Leśna szkoła ruchu drogowego” oraz ,,Rad 
kilka, jak zachować się w różnych sytuacjach” 
to inscenizacje, które przygotowali mali akto-
rzy dla zaproszonych gości.

Przyjazna atmosfera, scenografia przypomi-
nająca las, kolorowe stroje, dzieci, które wcieli-
ły się w rolę zwierzątek oraz chłopcy przebrani 
za policjantów pozwoliły przedszkolakom na 
przypomnienie i poszerzenie wiedzy na temat 
bezpiecznego poruszania się po drogach i kul-
turalnego zachowania się w różnych sytuacjach.

Uczniowie klasy IIa i IIb zaśpiewali piosenkę 
o zwierzętach w j. angielskim, a zasady dobrego 
zachowania utrwaliły dzieci z klasy Ib, śpiewa-

jąc piosenkę pt. ,,Córka Gburka” oraz ucznowie 
z klasy Ia, wykonując piosenkę ,,Czarodziejskie 
słówka”.

Występ zakończył rytmiczny taniec pt. ,,Po-
leczka” zaprezentowany przez dziewczynki z 
klasy Ia i Ib.

Na zakończenie spotkania dzieci z oddziałów 
przedszkolnych naszej szkoły zaprosiły przed-
szkolaków do wspólnych zabaw ruchowych 
przy muzyce: ,,Przepisowy ruch drogowy” – kl. 
0a i ,,Idę sobie tup, tup,tup” – kl. 0b.

Aby bezpiecznie czuć się na drodze i być na 
niej widocznym, dzieci otrzymały znaczki od-
blaskowe.

Serdecznie dziękujemy Rodzicom dzieci z 
kółka teatralnego za pomoc w przygotowaniu 
strojów oraz za przekazanie znaczków odbla-
skowych.

/Organizatorzy/

Wręczenie nagród uczestnikom konkursu
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rocznie biorą czynny udział w ak-
cji „Sprzątanie Świata” oraz w ob-
chodach „Dnia Ziemi”.  Od roku 
szkolnego 2011/2012 w naszej pla-
cówce realizowany jest program 
Powiatowej Stacji Sanitarno – Epi-
demiologicznej „Czyste powietrze 
wokół nas”. 

Uczniowie naszej szkoły pod-
czas dodatkowych zajęć przygo-
towują się do Gminnej Olimpiady 
Ekologicznej, w której uzyskują 
wysokie wyniki:

rok szkolny 2011/12 - XVIII 
Gminna Olimpiada Ekologiczna:
•  „Z ekologią żyję w zgodzie i po-

magam stąd przyrodzie” - kon-
kurs wiedzowy na „Najlepszego 
Ekologa Gminy Strzyżewice” – II 
miejsce Karolina Pidek 

•  „Zamiast foliowej siatki wariat-
ki – projekt Eko torby” – oddział 
przedszkolny – wyróżnienie, 

•  „Segregacja ekologiczna rewela-
cja” – konkurs plastyczny, w ka-
tegorii klas I-III nagrody zdobyły 
Julia Nowak i  Marta Bielak rok 
szkolny 2012/13 – XIX Gminna 
Olimpiada Ekologiczna: 

•  konkurs plastyczny pod hasłem: 
„Nie wszystko na wysypisko 
– Nasze rady na odpady” w ka-
tegorii wiekowej dzieci uczęsz-
czających do szkolnych zerówek 
oraz przedszkola – Maja Skiba, 
Milenka Wtykło, Agnieszka To-
musiak – laureatki, w kategorii 
klas IV-VI – Dawid Skrzypek - 
laureat rok szkolny 2013/14 – XX 
Gminna Olimpiada Ekologiczna:

•  konkurs na „Najlepszego Ekolo-
ga Gminy Strzyżewice” – Karoli-
na Pidek - III miejsce, konkurs 
plastyczny – „Nie wyrzucaj jak 
leci wszystkiego do śmieci”  – 
laureaci Dominik Pietraszek 
oraz  Patryk Dudziak rok szkolny 
2014/15 – XXI Gminna Olimpia-
da Ekologiczna:

•  konkurs na „Najlepszego Ekolo-
ga Gminy Strzyżewice” – Zuzan-
na Sagan – III miejsce, konkurs 
plastyczny – „Odpady – wiem 
jak z nimi postępować”  – Błażej 
Grzywa, konkurs plastyczny – 
„Eko-rzeczy, czyli ze starego coś 
nowego” – Małgorzata Jasińska.
Ponadto w roku szkolnym 

2014/15 w  międzyszkolnym kon-
kursie na karmnik dla ptaków – 
uzyskali 3 indywidualne nagrody 
główne w kategorii klas I-III oraz 
3 nagrody indywidualne w katego-
rii klas IV-VI. 

W tradycji naszej szkoły zapi-
sała się organizacja zbiórki su-
rowców wtórnych, a liczby mówią 
same za siebie. Na przestrzeni 3 lat 
szkolnych nasi uczniowie zebrali: 
16 485 kg makulatury, 960 kg na-
krętek oraz 46 kg baterii. Z uzy-
skanych ze sprzedaży makulatury 
środków udało nam się zakupić 
nie tylko atrakcyjne nagrody dla 
uczniów, ale także ozdobne krze-
wy, włókninę oraz kamyki, które 
wykorzystaliśmy do wykonania 
rabat na terenie szkolnym. Zebra-
ne nakrętki przekazujemy na rzecz 
chorego chłopca.

Dzięki podejmowanym przez 
nas działaniom zwiększa się świa-
domość ekologiczna uczniów, 
którzy z większa troską zaczynają 
podchodzić do dbania o czystość 
swojej małej ojczyzny.

Anna Skałba

Jednym z głównych celów Stra-
tegii Gminy Strzyżewice na lata 
2010-2020 jest szeroko pojęta 
działalność ekologiczna. Nasza 
placówka od szeregu lat podej-
muje szereg działań związanych z 
ekologią i ochroną środowiska.

Uczniowie naszej szkoły rok-

Szkoła w Kiełczewicach – działalność ekologiczna 

Czyste powietrze wokół nas PSP w Kiełczewi-
cach Górnych

 Akcja Sprzątanie Świata PSP  
w Kiełczewicach Górnych

Pani Dyrektor Grażyna Sprawka oddaje honor 
sztandarowi naszej szkoły podczas uroczy-
stości nadania szkole imienia

Sztandar oznacza znak oddzia-
łu, stowarzyszenia, szkoły lub in-
stytucji. Od zawsze miał głęboką 
wymowę i niósł ważne przesłanie. 
Przesłanie to jest tak istotne, iż 
2 maja 2013 roku, w dniu Święta 
Flagi Rzeczypospolitej - w Pałacu 
Prezydenckim została uroczyście 
otwarta zaaranżowana na nowo 
Sala Chorągwiana, którą zdo-
bią repliki polskich sztandarów z 
różnych okresów historycznych. 
Układają się one w narrację o 
dziejach Polski. Są w niej rozdzia-
ły dotyczące świetności państwa, 
ukazana jest gotowość kraju do 
zawierania sojuszy i stawania w 
obronie Europy oraz historia roz-
biorów i powstań. Sztandary łączą 
się z takimi ideami jak suweren-
ność, solidarność, honor, wiara, 

To już pięć lat, czyli moc szkolnego sztandaru!
odpowiedzialność. To uniwersalne 
wartości, które odgrywają kluczo-
wą rolę w życiu narodu. Chorą-
giew funkcjonuje nie tylko jako 
znak przynależności do pewnej 
wspólnoty, ale również jako jedyny 
w swym rodzaju symbol państwo-
wości i zasad, z których wspólno-
ta czerpie siłę i nadzieję. Symbole 
przedstawione na sztandarach - 
Orzeł Biały, Pogoń, Krzyż - łączą 
się zarówno z pragnieniami i dąże-
niami związanymi z odzyskaniem 
przez Polskę niezawisłości, jak i z 
ideą odpowiedzialności obywateli 
za niepodległe państwo.

Sztandar ma ogromną wartość 
i siłę oddziaływania również dla 
nas - społeczności szkolnej w PSP 
w Żabiej Woli. Od pięciu lat, kie-
dy to 20 maja 2011r. nasza szkoła 
przyjęła imię Rodziny Rohlandów 
sztandar towarzyszy nam w waż-
nych chwilach i uroczystościach 
nadając im odpowiedni prestiż i 
rangę. Jest symbolem szkoły i tra-
dycji, stanowi element wyróżniają-
cy nas spośród innych społeczno-
ści uczniowskich. 

Jego wygląd jest nieprzypadko-
wy. W dolnej części widnieje herb 
Rodziny Rohlandów – Pogonia. 
Nad herbem umieszczono otwar-

tą księgę symbolizującą wiedzę i 
naukę, która każdemu uczniowi 
otwiera drogę na świat. Widoczne 
drzewa to Aleja Lipowa zasadzona 
przed ponad stu laty przez Roh-
landów. Tak jak mocno ukorze-
nione są te drzewa w naszej małej 
ojczyźnie, tak mocno nasza szkoła 
pragnie zakorzenić wśród wielu 
pokoleń uczącej się młodzieży mą-
drość oraz naczelne wartości Roh-
landów takie jak Bóg, Honor, Ro-
dzina. Zostały one wyhaftowane 
wokół polskiego orła na rewersie. 
Stanowią symbol Honoru, Godno-
ści i największej więzi z Ojczyzną. 

Działalność naszej szkoły od 
wielu lat opiera się tradycji, histo-
rii regionu i wartościach istotnych 
w życiu dorastającego, młodego 
człowieka. Jednak akt nadania 
szkole imienia Rodziny Rohlan-
dów i poświęcenie sztandaru stał 
się dla nas dodatkowym zobowią-
zaniem do godnego wypełniania 
obowiązków wobec Boga i Ojczy-
zny, pozwolił pełniej utożsamić się 
z Gminą Strzyżewice, rozbudził 
ducha patriotyzmu i szacunek dla 
lokalnej kultury i obrzędowości 
oraz umożliwił oparcie naszych 
działań wychowawczych na kon-
kretnych wartościach potwier-

Wójt Gminy Strzyżewice Pan Jan Andrzej  
Dąbrowski wbija gwóźdź w drzewiec 
sztandaru

dzonych życiem i działalnością 
naszych patronów. 

Obecnie przygotowujemy się 
do obchodów 100-lecia istnienia 
szkoły, na której to sztandar stawi 
się jako symbol honoru, tradycji i 
najważniejszych wartości, z któ-
rych my mieszkańcy Żabiej Woli 
jesteśmy dumni.

Nauczyciele z PSP im. Rodziny 
Rohlandów w Żabiej Woli
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XVII edycjia Konkursu Łasucha 
już za nami .

12 maja 2016 roku w Zespole 
Szkół Rolniczych Centrum Kształ-
cenia Praktycznego w Pszczelej Woli 
odbył się pyszny ,,Konkurs Łasucha” 
podczs któego uczniowie wykony-
wali desery o motywie bajkowym. 
Nie było to jedyne utrudnienie dla 
zawodników – mieli oni zastąpić 
cukier miodem a także wykorzystać 
produkty mleczne.

Pierwszą nagrodę dla zwycięzców 
ufundowali Wójt Gminy Strzyżewi-
ce Jan Andzrzej Dąbrowski  i Dyrek-
tor Zespołu Szkół Rolniczych CKP 
w Pszczelej Woli Mirosław Worobik.

Fundatorami kolejnych nagród 
byli:  Piekarnia- Ciastkarnia Małgo-
rzata i Grzegorz Kuna, Wojewodzki 
Związek Pszczelarzy w Lublinie, Spół-
dzielnia Pszczelarska Apis w Lublinie, 
Okręgowa Społdzielnia Mleczarska w 
Bychawie, Firma Osmofrost, Kiosk 
Spożywczo- Przemysłowy Anna Jani-

szewska, Urząd Marszłkowski w Lu-
blinie. Wszyscy uczniowie otrzymali 
dyplomy od  Lubelskiej Izby Rzemiel-
śniczej za promowanie produktów i 
potraw regionalnych.

Konkursowi towarzyszyły pokazy 
barmańskie prowadzone przez Pana Ja-
kuba Kaczkowskiego z firmy Air Show 
Flair oraz pokazy kuchni włoskiej. Te 
ostatnie prowadzili uczniowie naszej 
szkoly którzy byli na stazu we Włszech 
w ramach programu ERASMUS +. 

Obrady jury były bardzo trudne 
poniważ poziom konkursu był bar-
dzo wysoki i wyrównany. 

Nagrodę Wójta Gminy - mikro-

falę - zdobyła Marta Wachowska 
uczennica klasy IIIa gimnazjum 
za ,,Podwieczorek u kapelusznika”. 
Nagrodę  Dyrektora Szkoły – ro-
bot kuchenny- otrzymała Karolina 
Bukowska z klasy IIa Technikum 
Żywienia za ,,Gumisiowy las”. ,, 
Marchewkowe pole” Patrycji Flis i 
,,Pszczółka Maja „ Pawła Kępy  za-
jęły II miejsce. Trzecią nagrodę zdo-
była ,,Królewna Śnieżka’” - Kacpra 
Kuny. Wszyscy uczestnicy konkursu 
otrzymali nagrody od sponsorów. 

Wydarzenie połączone było z 20- 
leciem Technikum Żywienia i Usług 
Gastronomicznych. 

Jak należy dbać o środowisko

W lutym 2016 roku w Zespole 
Placówek Oświatowych w Ciecierzy-
nie odbył się XI Powiatowy Festiwal 
Piosenki „Niezapomniane melo-
die”. Honorowy patronat nad festi-
walem sprawowali:  Sławomir So-
snowski – Marszałek Województwa 
Lubelskiego, Krzysztof Babisz - Lu-
belski Kurator Oświaty, Paweł Piku-
la - Starosta Lubelski oraz Krzysztof 
Urbaś - Wójt Gminy Niemce. Te-
matem tegorocznej edycji konkursu 
były piosenki pochodzące z lat dwu-
dziestych i trzydziestych XX wieku. 

Zespół Szkół Publicznych w 
Bystrzycy Starej reprezentowały 
uczennice z klasy IV szkoły podsta-
wowej oraz uczennica klasy II gim-
nazjum. Solistów i zespoły oceniało 
profesjonalne jury, które przyznało 
nagrody i wyróżnienia w poszcze-
gólnych kategoriach wiekowych.

Nasze uczennice zaprezentowały 
się bardzo ładnie, otrzymując na-
stępujące nagrody:
•  Maja Lipińska - w kategorii kl. 

IV-VI SP – soliści, otrzymała 
nagrodę specjalną za piosenkę 

„Ach, jak przyjemnie”.
•  Agata Woźniak i Klaudia Woź-

niak – w kategorii kl. IV-VI SP 
– zespół, otrzymały wyróżnienie 
za wykonanie piosenki „Ach śpij 
kochanie”.

•  Julia Mączka – w kategorii kl. 
I-III gimnazjum – soliści, otrzy-
mała II miejsce za piosenkę „Je-
sienne róże”.
Serdecznie gratulujemy dziew-

czętom i życzymy im dalszych 
„śpiewających” sukcesów  

/M. Mazurkiewicz-Mączka/

Echa niezapomnianych melodii w Ciecierzynie

Niedawno szkołę w Osmo-
licach odwiedził pan Wojciech 
Koziejowski, który w ciekawy 
sposób przybliżył nam histo-
rię naszej miejscowości, swojej 
rodziny z nią związanej oraz 
zdarzeń i ludzi z poprzednich 
pokoleń. Wizyta ta zbiegła się 

w czasie z przygotowaniami do 
nadania szkole imienia Zofii  
i Juliusza  Stadnickich, z którymi 
rodzina pana Wojciecha pozo-
stawała w bliskich kontaktach. 
Pan Koziejowski przedstawił 
nam również swoją twórczość 
poetycką, a żartobliwe utwo-
ry wzbudziły wielki entuzjazm  
i wesołość wśród uczniów. Nic 
też dziwnego ,że dzieci ustawiły 
się w długim ogonku aby otrzy-
mać autografy poety z naszego 
regionu. Mamy nadzieję, że pan 
Koziejowski zechce jeszcze nie 
raz zagościć w naszych progach, 
porozmawiać o  przeszłości oraz 
zapoznać nowych fanów z nie-
znanymi im jeszcze utworami.

/J.S./

Spotkanie z poetą i historykiem sztuki 
panem Wojciechem Koziejowskim

Po raz kolejny w Publicznej 
Szkole Podstawowej w Osmoli-
cach odbyły się matematyczne 
zmagania uczniów z terenu naszej 
gminy. Wybrani uczniowie – naj-
lepsi z najlepszych zmierzyli się z 
szerokim zestawem zadań. Cie-
pło została przyjęta gra BINGO, 
w której emocje i chęć niesienia 
pomocy młodszym zawodnikom 
często owocował unieważnieniem 
wyczytanej liczby. Na sali widać 
było wspaniałą współpracę ze-
społów i życzliwość Komisji Tur-
nieju. Rywalizacja była wyrów-
nana, liczba zdobytych punktów 
zbliżona a zwycięstwo przypadło 
Publicznej Szkole Podstawowej 
im. Rodziny Rohlandów z Żabiej 
Woli. Pozostałe miejsca w kolej-
ności to: Publiczna Szkoła Podsta-
wowa w Kiełczewicach Górnych, 
Publiczna Szkoła Podstawowa im. 
Marszałka Józefa Piłsudzkiego  
w Strzyżewicach-Rechcie, Pu-
bliczna Szkoła Podstawowa im 
Marii Konopnickiej w Bystrzycy 
Starej i jak na gospodarzy przysta-
ło Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Osmolicach Pierwszych. Gratu-
lujemy wszystkim drużynom. Jako 
organizatorzy bardzo dziękujemy 
wszystkim osobom zaangażowa-
nym w przygotowanie uczniów do 
Turnieju i zapraszamy ponownie 
w przyszłym roku szkolnym. 

/A. Rachańczyk/

Usatysfakcjonowana 
Królowa

III Gminny Konkurs 
Matematyczny

22 kwietnia obchodzono 
Światowy Dzień Ziemi. Są to 
akcje których celem jest pro-
mowanie w społeczeństwie 
postaw ekologicznych. Organi-
zatorzy Dnia Ziemi chcą uświa-
domić politykom, obywatelom, 
jak kruchy jest ekosystem pla-
nety ludzi.  Na obchody składa 
się wiele wydarzeń organizo-
wanych przez różne instytucje. 
W tym roku społeczność PSP w 
Strzyżewicach – Rechcie włączy-
ła się w akcję obchodów Dnia 
Ziemi. Uczniowie klasy II i III  w 
bajkowy sposób przybliżyli ze-
branym jak należy dbać o środo-
wisko. Nad  zieloną krainą w któ-
rej mieszkała Królewna Śmieszka 
zawisło ogromne niebezpie-
czeństwo. Zła królowa macocha 
niszczyła lasy, wody. Nad krajem 

ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI

Wojciech Koziejowski podczas spotkania  
z młodzieżą

zawisł ogromny smog. Zrozpa-
czona Królewna Śmieszka wyru-
sza w daleką podróż , aby prosić 
o pomoc ekoludków. Wspólnie 
obmyślają skuteczny plan. Zielo-
na kraina odzyskuje swój dawny 
urok, a wszyscy żyją  w niej długo 
i  szczęśliwie. Inscenizacja była 
krótką lekcją przyrody dla każde-
go z nas.

Zofia Krzeszowiec

,,Słodka chwilka w wielkim formacie miodem i mlekiem płynąca” 
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Finał realizowanego w Publicznej Szkole Podsta-
wowej w Strzyżewicach – Rechcie projektu „Polubić 
czytanie” miał miejsce 21 marca 2016 r.

Z ramienia Samorządu Uczniowskiego koordy-
nującego całość działań projektu imprezę prowadził 
Bartek Kaproń.

Otwarcia dokonała  pani dyrektor Edyta Golew-
ska, przekazując symboliczne klucze do szkoły prze-
wodniczącemu SU Michałowi Pikuła.

Zaczęliśmy od teatrzyku  „BON CZY TON savo-
ir-vivre dla dzieci” Grzegorza Kasdepke - posłucha-
liśmy wstępu w wykonaniu Wiktorii Oleszko i Izy 
Kaproń. Pierwszą scenkę (Dziękuję) przedstawili 
Amelka Kusy i Kamil Kopeć. Następnie bohaterów 
z bajek pokazała  zerówka – widownia oglądając 
przebrane dzieci odgadywała – jakiego utworu są 
bohaterami. 

Kolejne scenki z książki Grzegorza Kasdepke  
przedstawili: Amelka Marzec i Kuba Drabik (Po-
kazywanie palcem) oraz Malwina Kołtun i Szymon 
Kozak (Łyżeczka). Z kolei dzieciaki z klasy I recyto-
wały pięknie przygotowane  wierszyki o książkach i 
piosenkę. W scence(Czytanie cudzych listów oraz 
Telefonowanie) wystąpili Malwina Kołtun i Szymon 
Kozak .

Współczesną adaptację „Czerwonego Kapturka” 
zaprezentowali uczniowie z klasy V i VI, pracujący 
pod kierunkiem pani Haliny Hamerla. Widownia 
przyjęła występ ogromnymi brawami. Klasa II wy-
stąpiła z piosenką i quizem czytelniczym. Dzieciaki 
trafnie odpowiadały na pytania, wykazując się dużą 
wiedzą o lekturkach. Następne scenki o dobrym za-
chowaniu zaprezentowali: Amelka Marzec i Kuba 
Drabik (List) oraz Julka Teter i Szymon Stępień 
(Przekleństwa). Klasa III zaśpiewała piosenkę i prze-

prowadziła konkurs  czytelniczy dotyczący lektur dla 
klas I – III. Tu również byliśmy mile zaskoczeni dużą 
wiedzą uczniów.

Julka Teter i Szymon Stępień wystąpili w scence 
(Kłamstwo), a Alicja Nowicka  i Dawid Batko (Powi-
tanie). Z kolei klasa  IV zaśpiewała świetną autorską 
piosenkę i pokazała wcześniej przygotowany plakat. 
Później zobaczyliśmy ostatnie scenki w wykonaniu: 
Julki Oleszko i Maćka Pikuły (Dama i gentelman)  
oraz Klaudii Grzywa i Kamila Grzywa (Ustępowa-
nie miejsca).We wszystkich scenkach role doro-
słych osób zagrali: Natalia Boguta i Michał Pikuła.  
W dalszej części bogatego programu z przyjemno-
ścią oklaskiwaliśmy występ klasy V, która zapre-
zentowała przedstawienie zachęcające do czytania.  
Najstarsza klasa w szkole – VI – zaśpiewała piosenkę 
i przeprowadziła konkurs wiedzy o lekturze dla klas 
IV – VI. Choć czytane urywki lektur były krótkie, to 
rozpoznawanie tytułów było bezbłędne. 

W końcu odbył się długo oczekiwany Finał kon-
kursu na najlepszego czytelnika, podczas którego 
wytypowani z klas od II do VI uczniowie czytali lo-
sowo wybrane teksty. Z klas II – III najlepiej wypadł 
Kamil Kopeć. Z klas IV – VI najlepiej zaprezentowali 
się Iza Kaproń i Szymon Stępień.

Smacznym przerywnikiem była degustacja przygo-
towanych przez wszystkie klasy wiosennych kanapek.

Na zakończenie imprezy udaliśmy się nad rzekę, 
żeby utopić przygotowaną przez klasę IV Marzannę  
i tym samym pożegnać zimę.

Atmosfera na sali, zaangażowanie uczniów wszyst-
kich klas i zaprezentowana różnorodność form wypo-
wiedzi świadczą, że w naszej szkole książka stanowi 
ważny i nieodłączny element procesu dydaktycznego.

Marcin Cajzer

Czytanie wcale nie musi być nudne…

Bajkowe postacie

Polubić czytanie

Czerwony Kapturek



11

OŚWIATA

Kompres 2/2016 (154)

– to konkurs plastyczny zor-
ganizowany przez Panią Annę 
Dudziak, który miał na celu skie-
rowania uwagi dzieci i rodziców 
na konieczność uwzględnienia 
w codziennych posiłkach owo-
ców i warzyw Prace konkursowe 
wykonywały dzieci wspólnie z 
rodzicami. Komisja przyznała 
równorzędne I miejsce dla: Oska-
ra Dziadosza i Kuby Janeczko, II 
miejsce: Mateusz Adasik, Olga 
Jamróz, Oliwia Lis, Borys Stel-
mach, Dominik Spozowski oraz 
Mateusz Gałus. Wszystkie dzieci 
biorące udział w konkursie otrzy-
mały pamiątkowe dyplomy oraz 
nagrody rzeczowe.  

Mobilne Planetarium
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„Przedszkolaki to zdrowe dzieciaki”
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Samorządowe Przedszkole Publiczne w Piotrowicach tętni życiem

IX Przegląd Piosenki  
Przedszkolnej w Bełżycach  

W VII Międzywojewódzkim Przeglądzie 
Poezji Dziecięcej w Lublinie

brało udział dwóch reprezen-
tantów przedszkola: Filip Stań-
ko recytował wiersz „Tydzień” 
J. Brzechwy, a Jakub Tomczyk 
wiersz „Okulary” J. Tuwima. Go-
rące oklaski publiczności, dyplo-
my,  prezenty i wielkie emocje, 
były jak zwykle nieodzownym 
elementem obu  występów dzieci.   

„Dzień marchewki”

W najbliższym czasie

fo
t. 

A
gn

ie
sz

ka
 K

oz
ak

fo
t. 

Ed
yt

a 
K

ra
w

cz
yk

W kwietniu gościliśmy w na-
szym przedszkolu Mobilne Pla-
netarium, które jest narzędziem 
dydaktycznym pozwalającym na 
oglądanie zjawisk atmosferycz-
nych i geograficznych zachodzą-
cych na niebie. Podczas seansu 
w mobilnym planetarium dzieci 
przeniosły się  w niezwykłą po-
dróż do najdalszych zakątków 
kosmosu, w niezwykły świat 
astronomii. Pokaz dostarczył 
niezapomnianych przeżyć i wzru-
szeń, pozwolił rozbudzić zainte-
resowania, zaspokoić ciekawość, 
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Jak co roku, na wiosnę  przed-
szkolaki brały udział w programie 
edukacji ekologicznej „Kubusio-
wi Przyjaciele Natury”. Zajęcia te 
wzbudzają zawsze duże zaintere-
sowanie, szczególnie jeśli połą-
czone są z działaniami twórczymi. 
W tym roku grupa „Zajączków” 
piekła ciasto marchewkowe, 
ze sprawdzonego przepisu wy-
chowawczyni.  Dzieci aktywnie 
uczestniczyły w całym procesie 
przygotowania ciasta a potem nie-
cierpliwie oczekiwały na upiecze-
nie. Smakowało wszystkim.  

odwiedzi nas Teatr „Bajka” ze 
Starego Sącza z przedstawieniem 
pt.: „Calineczka”, zorganizujemy 
wycieczkę do Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Strzyżewicach w celu 
rozwijania u dzieci zainteresowań 
czytelniczych oraz wycieczkę 
do Zespołu Szkół Rolniczych w 
Pszczelej Woli gdzie odbędą się 
zajęcia dydaktyczne na temat ży-

cia pszczelej rodziny. Wkrótce 
rozpoczną się pod kierunkiem 
Pani Marty Baran próby Przed-
szkolnego Teatru Rodziców Zie-
mi Strzyżewickiej „Berecik” do 
przedstawienia pt.: „Czerwony 
Kapturek”. Występ rodziców od-
będzie się w czasie corocznego 
Festynu organizowanego z okazji 
Dnia Rodziny.

Violetta Pietraszek

Corocznie bierzemy w nim 
udział. Przedszkole reprezento-
wały: Zosia Maj i Emilka Kapica 
z grupy „Zajączków”, które za-
śpiewały piosenkę pt.: „Wstawać 
śpiochy”, oraz Magdalena Teter  
i Roksana Zagórska z grupy 
„Motylków” z  piosenką „Żabka. 
Do występu dzieci przygotowy-
wały wychowawczynie z obydwu 
grup oraz Pani Katarzyna Haw-
rył – instruktorka rytmiki. Pod-
czas wyjazdu dziećmi opiekowa-
ła się Edyta Krawczyk      

bez konieczności wychodzenia 
z  przedszkola. Koszt seansu po-
kryty został w całości ze środków 
zgromadzonych przez Radę Ro-
dziców.
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UCZYMY SIĘ
BON DIA - DZIEŃ DOBRY
Od pierwszych dni pobytu 

uczymy się języka portugalskie-
go, dzięki czemu jest nam łatwiej 
zaaklimatyzować się, porozumie-
wać i integrować z Portugalczy-
kami.

PRACUJEMY
Uczniowie zostali przydzie-

leni do poszczególnych zakła-
dów pracy na terenie miastecz-
ka Apulia oraz do miejscowości 
Barcelos. Każdy dzień przynosił 
coś nowego - uczniowie zdoby-
wając nowe doświadczenia po-
znawali również pełną otwartość, 
uśmiech , ciepło i dobry humor 
Portugalczyków!

ZWIEDZAMY
PORTO - zwiedzanie miasta 

Porto rozpoczęliśmy od rejsu po 
rzece Douro ,nad którą wznosiły 
się wspaniałe mosty,gdzie podzi-
wialiśmy piękne widoki! Mieli-
śmy również możliwość zapo-
znania się z historią najstarszych 
winnic w Porto. Miłośnicy piłki 
nożnej mogli zobaczyć stadion 
drużyny FC Porto z bliska.

GUIMARAES - pierwsza sto-
lica Portugalii gdzie urodził się 
pierwszy król Portugalii Alfons I. 
Zwiedzaliśmy przepiękny zamek 
z X wieku, który był pierwotnie 
twierdzą, chroniącą mieszkań-
ców miasta przed atakami Mau-
rów i Normanów.

BRAGA - jedno z najstarszych 
miast w Portugalii, przedstawia-
na jest jako portugalski odpo-
wiednik Rzymu. Słynie głównie z 
zachwycających schodów i tara-
sów, otoczonych kaplicami oraz 
fontannami. Każdą kondygnację 
ozdabiają zadziwiające figury, 
które przedstawiają stacje Drogi 
Krzyżowej.

FATIMA – miejsce magiczne, 
miejsce matczyne -  Fatima to 
jedno z najważniejszych centrów 
kultu Maryjnego w świecie kato-
lickim – cel pielgrzymek ludzi z 
całego świata. W tym miejscu w 
1917 roku Matka Boska ukazała 
się trójce dzieci. Obecnie znaj-
duje się tu Bazylika oraz plac 
dwukrotnie większy od placu św. 
Piotra w Rzymie.

Ostatni dzień w Portugalii 
– zwiedzanie klimatycznej LI-
ZBONY – począwszy od słynnej 
wieży Belem, strzegącej kiedyś 
wejścia do lizbońskiego portu, 
przez największe muzeum powo-
zów i karet na świecie, przejażdż-
kę charakterystycznym, żółtym 
tramwajem 28, aż po spacer w 
labiryncie wąskich i stronnych 
uliczek w malowniczej dzielnicy 
Alfamy, największej atrakcji tu-
rystycznej Lizbony, jeśli nie całej 
Portugalii.

Zakończenie projektu – uro-
czyste wręczenie certyfikatów

Zbieramy doświadczenie przez 
całe życie

Uczniowie Zespołu Szkół 
Techniki Rolniczej im. W. Witosa 
w Piotrowicach co roku wyjeż-
dżają na staże zawodowe do Por-
tugalii i Włoch.

W miesiącu kwietniu grupa 18 
uczniów uczących się na kierun-
kach :

Technik Hotelarstwa, Technik 
Architektury Krajobrazu, Tech-
nik Mechanizacji Rolnictwa oraz 
Technik Pojazdów Samochodo-
wych wyjechała na 3 – tygodnio-
we staże do przepięknej miejsco-
wości Apullia w Portugalii. 

Projekt „Na staż po doświad-
czenie II 2015/2016 ” objął 72 
uczniów naszej szkoły i w latach 
2017/2018 będzie kontynuowany.

STAŻE ZAWODOWE Erasmus+ „ Na staż po doświadczenie II”
             NASZA WIELKA PRZYGODA

Praktyki w zakładzie samochodowym ‚’Reina’’ Praktyki w Hotelu do Terco Praktyki w Gospodarstwie Agroturystycznym Braga

Guimaraes

Apulia

Uczniowie ZSTR w Piotrowicach

Rozdanie certyfikatów

Zakończenie projektu

Porto

Stadion w Porto

„Uczniowie ZSTR na straży pamięci o historii Sprawiedliwych z naszej gminy”
„Kto ratuje jedno życie, jakby świat 
cały ratował” – taki cytat z Talmudu 
znajduje się na Dyplomie Honoro-
wym wręczanym tym, którzy pod-
czas drugiej wojny światowej ryzy-
kując swoim życiem i życiem swoich 
bliskich, ratowali ludność żydowską 
przed zagładą. Dnia 2 marca 2016 r. 
w Zespole Szkół Techniki Rolniczej 
im. Wincentego Witosa w Piotrowi-
cach, jednej z nielicznych szkół, od-
była się uroczystość poświecona tym, 
którzy za bezinteresowną pomoc 

zostali uhonorowani tytułem „Spra-
wiedliwi wśród Narodów Świata,” a 
ich imiona i nazwiska zamieszczone 
zostały na tabliczkach w Yad Vashem 
w Jerozolimie w Izraelu. Społeczność 
tej szkoły pragnęła złożyć hołd czte-
rem rodzinom z terenu Gminy Strzy-
żewice, które otrzymały ten tytuł. 
Gościem honorowym tej podniosłej 
uroczystości była pani Maria Adasik, 
córka Sprawiedliwych z Piotrowic, 
która opowiedziała uczniom wzru-
szającą rodzinną historię pomocy ży-

dowskiemu chłopcu. Ponadto, mło-
dzież szkolna obejrzała prezentację 
naświetlającą przebieg Holocaustu 
oraz poznała kryteria przyznawania i 
upamiętniania tych, którzy pomagali 
ludności żydowskiej. Uczniowie od-
czytali fragmenty relacji ocalonych 
i ratujących. Na szkolnym wyda-
rzeniu obecne były przedstawicielki 
„Ośrodka Brama Grodzka-Teatr 
NN,” które złożyły podziękowania 
dla wszystkich organizatorów aka-
demii za upamiętnienie bohaterów i 

pobudzanie historycznej świadomo-
ści wśród uczniów. Uroczystości to-
warzyszyły dwie wystawy: wystawa 
oryginalnych dokumentów (dyplom 
i medal sprawiedliwych) i wysta-
wa czterech teczek Sprawiedliwych  
z terenu gminy Strzyżewice opra-
cowanych przez „Ośrodek Brama 
Grodzka Teatr NN” oraz prezentacja 
zdjęć pt. „Losy tych, którzy przeżyli 
dzięki Sprawiedliwym.”

/Sylwia Adamczyk-Mizgała,  
nauczyciel w ZSTR w Piotrowicach/
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W dniach 09-10.04. 2016 Pio-
trowice gościły najlepsze sztan-
gistki i najlepszych sztangistów 
województwa Lubelskiego na 

tradycyjnym Pucharze Starosty 
Lubelskiego i Memoriale Wacła-
wa Czuraka. Do walki o medale 
i puchary przystąpiło 41 dziew-

cząt i 91 chłopców. 
Padały rekordy życio-
we i uzyskano wiele 
wartościowych wyni-
ków. Powiat Lubelski  
reprezentowało dwa 
kluby: GLKS,,POM-
-ISKRA’’ Piotrowice, 
GULKS Niemce. Naj-
wartościowsze wyniki 
uzyskali; Rafał Siek 
GLKS ,,POM-ISKRA’’ 
który w kat 77 kg. zwy-

ciężył  z wynikiem  263 kg(115-
148)332,4 pkt, oraz Marlena Po-
lakowska 138 kg( 65-73) 217.3 
pkt,. która uznała tylko wyższość  
Agnieszki  Kuczmaszewskiej z 
Agrosu Zamość 148kg, 223,6 pkt.

Pozostałe wyniki zawodników 
z Piotrowic:
Przedział wiekowy do 17 lat:
•  IV m. Romanek Marcin, w kat. 

85 kg. uzyskał wynik 160kg.
•  IX m. Smoleń Bartłomiej kat. 

62 kg. uzyskał wynik 113 kg.
•  X m. Welc Kamil kat. 62 kg. 

uzyskał wynik 108 kg.
•  V m. Adynowski Bartłomiej kat+ 

94 kg. uzyskał wynik 163 kg.

Przedział wiekowy 17 - 20 lat
•  I m.   Siek Rafał  kat. 77 kg. uzy-

skał wynik 263 kg.
•  II m. Naborczyk Kamil  kat. 62 

kg. uzyskał wynik 188 kg.
•  III m. Malinowski Tymoteusz 

kat. 85 kg. uzyskał wynik 181 
kg.

•  IV m. Bogusławski Dawid kat + 
105 kg. uzyskał wynik 220 kg.
Rafał Siek i Marlena Polakow-

ska zdobyli Puchary dla najlep-
szych zawodników Powiatu Lu-
belskiego.

Rafał został również najlep-
szym juniorem do lat 20.

Antoni Kawałek

Puchar Starosty Lubelskiego oraz Memoriał Wacława Czuraka w Piotrowicach

Ponad 230 zawodników i za-
wodniczek z całej Polski zmagało 
się w Mistrzostwach Polski Zrze-
szenia LZS w Podnoszeniu Cię-
żarów do 15 i 17 lat, które od 5 do 
8 maja odbywały się  hali spor-
towej  przy Zespole Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr. 5 w Zamościu. 
GLKS ,,POM-ISKRA’’ Piotrowice 
reprezentowało czterech zawod-
ników w kategorii do 17 lat.

Oto wyniki uzyskane przez na-
szych sztangistów.
•  Bartłomiej Smoleń miejsce 10 

kat. wag. 62 kg. z wynikiem 122 kg.
•  Adrian Wójcik miejsce 5 kat. 

wag. 77 kg.  z wynikiem 187 kg.
•  Marcin Romanek miejsce 8 kat. 

wag. 85 kg. z wynikiem  160 kg 
•  Bartłomiej Adynowski miejsce 

5 kat. wag. +105 kg.z wynikiem  
165 kg.                /Antoni Kawałek/

Dobry występ siedemnastolatków w Zamościu

24 kwietnia br. odbyła się kolejna 
premiera Teatru Dziecięcego „Ka-
prysek”. W niespełna dwa miesiące 
powstał lalkowy spektakl oparty na 
motywach baśni H. Ch. Andersena 
pt. „Calineczka”. To były dwa miesiące 
ciężkiej i wytrwałej pracy całego ze-
społu, co przyniosło deszcz nagród na 
konkursach i przeglądach teatralnych. 
Na początek Teatr otrzymał wyróżnie-
nie w Przeglądzie Amatorskich Zespo-
łów Artystycznych „Sezon Teatralny 
2016” organizowanym przez Dom 
Kultury SM „Czechów” w Lublinie. 
Kolejny pokaz swoich umiejętności 
lalkarskich grupa przedstawiła pod-

czas Eliminacji Powiatowych do Woje-
wódzkiego Festiwalu Teatrów Dziecię-
cych i Młodzieżowych, które odbyły się 
27 kwietnia br. w Kraśniku. Tam nasz 
Teatr wygrał rywalizację z pozostały-
mi grupami efektem czego był udział 
w Wojewódzkim Festiwalu Teatrów 
Dziecięcych i Młodzieżowych organi-
zowanym przez Wojewódzki Ośrodek 
Kultury w Lublinie. Ale to jeszcze nie 
koniec. Podczas tego Festiwalu „Cali-
neczka” zdobyła uznanie wśród Juro-
rów  pokonując  przy tym pozostałe 16  
grup teatralnych z całego Wojewódz-
twa Lubelskiego, co zaowocowało 
zdobyciem nagrody za poetycki obraz 
przygód Calineczki namalowany te-
atralnym ruchem i nastrojową muzyką 
oraz oryginalne autorskie projekty la-
lek użytych w widowisku. 

Ponadto Teatr otrzymał kolejne wy-
różnienie na Rejonowym Przeglądzie 
Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych 
„Inscenizacje 2016” organizowanym 
przez MDK Pod Akacją w Lublinie

Popisy naszych małych aktorów mo-
gli podziwiać także uczniowie młod-
szych klas ze szkół podstawowych z 
terenu Gminy Strzyżewice dla których 
zorganizowano  na piotrowickiej sce-
nie trzy prezentacje „Calineczki” pod-
czas jednego dnia.                          B. Gąbka

„Kaprysek” na fali



14

KULTURA I SPORT

Kompres 2/2016 (154)

fo
t. 

A
ga

ta
 S

ob
ek

Pysznogłówka ogrodowa (Monarda hybrida) 
pochodzi z Ameryki Północnej, gdzie występuje 
nad zadrzewionymi rzekami wzdłuż wilgotnych 
lasów. 

Należy do grupy bylin wysokich, których ja-
skrawy kolor kwiatów ożywia letnie rabaty. Naj-
częściej spotyka się pysznogłówkę ogrodową 
(Monarda hybrida hort.) o kwiatach barwy: bia-
łej, różowej, wiśniowej, bordowofioletowej, nie-
bieskiej bądź czerwonej lub prawie czarnej. Kolor 
kwiatów i pora kwitnienia zależy od odmiany. 
Kwitnienie trwa od VI do IX, a pełnia przypada 
na pierwsze trzy tygodnie VIII. Pysznogłówka 
jest dostępna w wielu odmianach. Roślina ta ma 
wszechstronne zastosowanie, zarówno w ogro-
dach formalnych, jak i naturalistycznych. Bardzo 
ładnie wygląda na trawniku łąkowym. Można 
stworzyć ciekawe aranżacje sadząc ją w większej 
grupie, np. z rudbekią. Pysznogłówka tworzy w 
ogrodach mocne barwne akcenty na zasadzie 
kontrastu, np. ze złocieniami, ostróżkami, łubi-
nami, słonecznikami, dzwonkami brzoskwinio-
listnymi, gipsówką, przymiotnem ogrodowym i 
innymi wysokimi bylinami letnimi. Kwiatostany 
doskonale nadają się na kwiat cięty (zachowują 
dekoracyjność 8–9 dni). W bukietach ciekawie 
prezentują się m.in. z fioletowym przetacznikiem, 
kwiatami prosa czy przewiercenia. Kwiatostany 
tej rośliny można także suszyć i wykorzystywać w 
kompozycjach z suszków. Pysznogłówka od daw-
na zajmuje ważne miejsce w ogrodach ziołowych, 
ze względu na zawartość olejku lotnego z tymo-
lem i karwakrolem, stosowanym w lecznictwie.

Pysznogłówka jest byliną łatwą w uprawie, co-
rocznie tworzy coraz to okazalsze kępy. Wymaga 
stanowiska słonecznego. Znosi częściowy cień, 
lepiej jednak rośnie na stanowisku słonecznym, 
ale dopóki gleba nie staje się zbyt sucha, gdyż ro-
ślina korzeni się dość płytko. Znosi gleby kwaśne, 
alkaliczne i obojętne. Na kwitnienie i rozrost kęp 
bardzo dobrze wpływa usuwanie przekwitłych 
kwiatów i niedopuszczanie do zawiązywania na-
sion. Po przycięciu pysznogłówka powtarza kwit-

nienie. Bylinę należy odmładzać co 3-4 lata. Pędy 
wyrastające we IX i w X nie wytwarzają kwiatosta-
nów i w takim stanie zimują. Zimę niezbyt mroź-
ną, z małą pokrywą śnieżną, mogą przetrwać w 
stanie zielonym. Najczęściej jednak giną, a zimuje 
jedynie część podziemna, całkowicie wytrzymała 
na mróz (wytrzymuje mrozy do - 29°C).

Rośliny dzieli się jesienią lub wiosną; dobrze 
ukorzeniają się o każdej porze roku. Duże, do-
rodne kępy mogą być sadzone bezpośrednio 
na miejsce stałe, natomiast mniejsze lepiej jest 
posadzić do doniczek, które należy umieścić w 
częściowo zacienionym inspekcie, do czasu, gdy 
rośliny będą dobrze rozwinięte. Na miejsce stałe 
sadzi się je późną wiosną lub wczesnym latem. 
Pysznogłówkę można rozmnażać wegetatywnie 
także przez sadzonki wierzchołkowe. Sadzon-
ki pozyskuje się w IV-V z młodych, delikatnych 
pędów, które osiągną długość 8-10 cm. Sadzi się 
je do pojedynczych doniczek i trzyma w czę-
ściowym cieniu w inspekcie lub w szklarni do 
momentu, gdy dobrze się ukorzenią. Następnie 
wysadza się je na miejsce stałe. Do ukorzeniania 
sadzonek powszechnie używa się multiplatów. 
Bylinę tą można także rozmnażać generatywnie. 
Nasiona dojrzewają od VIII do X. Poszczególne 
odmiany w różnym stopniu zawiązują nasio-
na, które są drobne, ciemnoszare, bez połysku.  
W celu otrzymania 1000 siewek, potrzeba oko-
ło 1g nasion. Wysiewa się je wczesną wiosną do 
podłoża przepuszczalnego i o wysokiej zdolności 
zatrzymywania wody. Rośliny kiełkują po 10-
40 dniach, w temperaturze 20°C. Młode siewki 
należy przepikować do pojedynczych doniczek  
z podłożem bogatszym w składniki pokarmowe 
i przetrzymywać w temperaturze około 12°C,  
a następnie wczesnym latem wysadzić na miej-
sce stałe, w rozstawie 40x50cm. Nasiona można 
również wysiewać bezpośrednio na miejsce sta-
łe, późnym latem. Najlepszym stanowiskiem jest 
miejsce osłonięte. Rośliny, które wyrosły z nasion 
wysianych bezpośrednio na miejsce stałe, kwitną 
obficiej od tych, które pochodzą z nasion sianych 

wczesną wiosną do inspektu. Należy pamiętać, że 
odmiany pysznogłówki nie powtarzają cech przy 
rozmnażaniu z nasion; około połowy siewek ma 
„brudne” kolory kwiatów lub cienkie, pokłada-
jące się pędy. Różnice w barwie kwiatów i wyso-
kości roślin mają mniejsze znaczenie w uprawie 
pysznogłówki na suche bukiety niż w uprawie na 
rabatach czy na kwiat cięty. Zdarzają się też w po-
tomstwie formy bardzo dekoracyjne, ładniejsze 
od rośliny matecznej. Pysznogłówka jest podatna 
na mączniaka prawdziwego, który latem atakuje 
liście i może uszkodzić większą ich część. Rozwo-
jowi choroby sprzyja zbyt duże zagęszczenie ro-
ślin oraz zbyt mała ilość wody. Kępy roślin pora-
żonych należy prześwietlić, aby umożliwić lepszy 
przepływ powietrza, trzeba dbać o odpowiednią 
wilgotność w miejscu uprawy oraz zastosować 
ochronę chemiczną.

Patrycja Janeczek
Nauczyciel Przedmiotów Zawodowych

Technikum Architektury Krajobrazu
Zespół Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach

Pysznogłówka czyli bergamotka lub indiański pióropusz
K Ą C I K  O G R O D N I C Z Y

Biblioteka w Żabiej Woli we współpracy z  Sa-
morządem Uczniowskim i nauczycielami zorga-
nizowała akcję na rzecz wspierania czytelnictwa. 
Jej celem było zainteresowanie uczniów  literatu-

rą, zachęcenie ich do czytania oraz podniesienie 
poziomu czytelnictwa. Cała społeczność szkolna  
bardzo aktywnie włączyła się w zaproponowane 
działania. Nikogo nie trzeba było przekonywać 
do czytania. 

Na apelu kończącym tydzień czytania dzie-
ci w oryginalny sposób opowiedziały o książ-
kach które czytali wspólnie z nauczycielami w 
klasach. Wszystko odbywało się pod czujnym 
okiem Pani Dyrektor Grażyny Sprawki, Pani 
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Moni-
ki Zagórskiej – Kozak a także przedstawiciela 
Ochotniczej Straży Pożarnej Pana Sławomira 
Oleszko, którzy na koniec przeczytali nam frag-
menty swoich ulubionych książek. Każda klasa 
dostała również cenny dyplom potwierdzający 
udział w „Czytelmanii”. 

Okazało się, że w Żabiej Woli jest wielu moli 
książkowych. Tydzień Czytania trwa nadal  
i mamy nadzieję, że nigdy się nie skończy.  
Akcja rozbudziła zainteresowania czytelnicze 
wielu uczniów. Udowodniła, że dzieci kochają 
książki i posiadają niemałą wiedzę na ich temat.

Agata Sobek, Eliza Kowalska

„Czytelmania” w Żabiej Woli

fo
t. 

A
ga

ta
 S

ob
ek



15Kompres 2/2016 (154)

Nowość w kalendarium kulturalnym Lubelszczyzny.  
4 czerwca Piotrowice na jeden dzień staną się miejscem, do 
którego mamy nadzieję zjadą się wszyscy wielbiciele tań-
ca z całego kraju! „Tour de Force” to ogromne wydarzenie, 
podczas którego będzie można zobaczyć Młodych Tancerzy, 
których pochłonęła pasja i zamiłowanie do dyscypliny, którą 
uprawiają. Chcemy na własne oczy przekonać się i pokazać 
Wam z czym tak na prawdę wśród Młodych Ludzi wiąże się 
pasja do tańczenia, wielogodzinne treningi oraz pełne odda-
nie temu zajęciu.

W tym dniu planujemy również atrakcje taneczne dla  
dorosłych!

„Pippi Pończoszanka w gronie piratów-akrobatów przemierza 
całą Polskę. Do kolejnych miejscowości przyjeżdża namiot cyr-
kowy, w którym spotkamy rudą dziewczynkę z ogromną fantazją  
i mnóstwem pomysłów. Pippi nie siedzi prosto przy stole, śpi  
z nogami na poduszce i nie lubi, jak każe jej się coś robić. Jest sa-
modzielna, odważna i silna, ale bardzo tęskni za swoimi rodzicami.”

Na dwa dni (30 czerwca, 1 lipca) zawita do nas trupa teatral-
na (aktorzy, akrobaci, muzycy) z Instytutu Teatralnego im. Zbi-
gniewa Raszewskiego oraz Teatru PINOKIO z Łodzi. W ramach 
projektu „Lato w Teatrze” promują prowadzone w nowoczesny  
i atrakcyjny sposób teatralne działania edukacyjne, docierają do 
najdalszych zakątków Polski i udowadniają, jak ważnym medium 
dla nas wszystkich jest teatr!

I Ogólnopolski Festiwal Tańca  
„Tour de Force”

Spektakl pt. „Pippi Pończoszanka”

Piotrowicka  
Noc Świętojańska

25 czerwca odbędzie się kolej-
na, tradycyjna już „Piotrowicka 
Noc Świętojańska”. Tym razem 
jednak w nowej odsłonie i od-
świeżonej formule! Obrzędy so-
bótkowe z ogromną dawką ognia, 
rozpalą publiczność, a dzieła do-
kończy potańcówka rodem z daw-
nych lat! Atrakcji nie zabraknie!




