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Nowe ceny wody i ścieków  

Inwestycje drogowe 

Ciekawa oferta Samorządowego Przedszkola w Piotrowicach

Terminarz rozgrywek Lubelskiej IV Ligi Piłkarskiej



Składamy serdeczne życzenia z okazji
zbliżających się Świąt Wielkanocnych.

Niech czas świąteczny przyniesie wiele radości,
odpoczynku od codziennych obowiązków

oraz satysfakcji z chwili spędzonych  
w rodzinnej atmosferze.

   Przewodniczący Rady Gminy                              Wójt Gminy Strzyżewice                                           

          Mirosław Worobik                                          Jan Andrzej Dąbrowski                   

Smacznego jajeczka
oraz wiosennego nastroju!!!

Strzyżewice 2017 r.

Wesołych Świąt  
    Wielkanocnych!
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Na wniosek Firmy Dyś s.c. w dniu 28 marca 2017 roku Rada Gmi-
ny Strzyżewice podjęła Uchwałę nr XXXI/170/17 w sprawie zatwier-
dzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę pobraną z ujęć wody w 
Strzyżewicach i Pszczelej Woli oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków 
do oczyszczalni ścieków w Piotrowicach i z kanalizacji w Żabiej Woli. 
Nowe taryfy obowiązują od 1 maja 2017 roku do 30 kwietnia 2018 
roku.

1. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę z ujęć wody 
w Strzyżewicach i Pszczelej Woli 

Lp. Wyszczególnienie
Cena/ stawka (opłat podatek 

VAT 8 %) Jednostka 
miary

netto brutto
1 Cena za dostarczoną wodę 2,99 3,23 zł/m3

2 Stawka opłaty abonamentowej za wodomierz 4,30 4,64 zł/odbiorca/
miesiąc

2. Wysokość cen i stawek opłat za ścieki odprowadzane do 
oczyszczalni ścieków w Piotrowicach i z kanalizacji w Żabiej Woli

Lp. Wyszczególnienie
Cena/ stawka opłat (podatek 

VAT 8 %) Jednostka 
miary

netto brutto

1 Cena za odprowadzanie ścieków – 
kanalizacja grawitacyjna 4,06 4,38 zł/m3

2 Cena za odprowadzanie ścieków – 
kanalizacja ciśnieniowa 3,96 4,28 zł/m3

3 Cena za odprowadzanie ścieków – 
kanalizacja grawitacyjna w Żabiej Woli 4,30 4,64 zł/m3

3. Wysokość stawki opłaty abonamentowej przy odprowadzaniu 
ścieków za odczyt wodomierza na wodę bezpowrotnie zużytą

Lp. Wyszczególnienie
stawka opłat (podatek VAT 8 %) Jednostka 

miarynetto brutto

1
Stawka za odczyt wodomierza na wodę 
bezpowrotnie zużytą – sieć kanalizacyjna 
w Piotrowicach i Bystrzycy Starej

6,77 7,31
zł/odczyt 

wodomierza/ 
odbiorcę usług

Justyna Pruś

Nowe ceny wody i ścieków
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W dniu 13 marca 2017 roku Gmina Strzyże-
wice podpisała z Wojewodą Lubelskim umowę 
dotacji celowej z budżetu państwa w ramach 
„Programu rozwoju gminnej i powiatowej in-
frastruktury drogowej na lata 2016-2019” na za-
danie „Przebudowa drogi gminnej Nr 107122L 
w Osmolicach Pierwszych na odcinku od km 
0+000 do km 1+442” (tzw. droga szkolna).

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje prze-
budowę drogi gminnej nr 107122L na długości 
1 442 m. W ramach zadania wykonane zostaną 
następujące rodzaje robót:
•  roboty przygotowawcze,
•  roboty rozbiórkowe,
•  roboty ziemne,
•  podbudowa,

•  nawierzchnia,
•  roboty wykończeniowe,
•  zjazdy,
•  oznakowanie poziome,
•  oznakowanie pionowe.
Wartość kosztorysowa inwestycji: 1 069 221,82 zł.
Wysokość dotacji z budżetu państwa: 534 610,00 zł.

Wioletta Mucha

Dofinansowanie na przebudowę drogi szkolnej  
w Osmolicach Pierwszych

Wzorem lat ubiegłych Gmina Strzyżewice  
w 2017 roku będzie wykonywać przebudowy 
dróg gminnych. Do końca marca ogłoszone zo-
stały dwa przetargi na następujące drogi:
1.  Przebudowa drogi gminnej Nr 107122L  

w Osmolicach Pierwszych na odcinku od km 
0+000 do km 1+442 polegająca na wykona-
niu poszerzenia istniejącej drogi asfaltowej 
do szerokości 4,50 m wraz ze wzmocnieniem 
poboczy, odwodnieniem liniowym oraz za-
toką przystankową z peronem przy szkole. 
Roboty mają zostać zakończone w połowie 
2017 roku.

2.  Przebudowa drogi gminnej nr 107131L  
w Bystrzycy Nowej na odcinku 380 m po-
legająca na wykonaniu drogi o nawierzchni 
szerokości 4,50 m z obustronnie utwardzo-

nymi poboczami. Zakończenie robót jest za-
planowane na połowę czerwca 2017 r.

Na początku kwietnia rozpoczniemy bieżące 
remonty dróg gminnych – zostaną wyrównane 
nawierzchnie dróg gruntowych i tłuczniowych. 
Rozpocznie się także dostawa kruszywa do uzu-
pełniania ubytków na wymienionych drogach.  
Na 2017 rok zaplanowano dostawę 2500 ton mieszan-
ki sortowanej, koszt całości wyniesie 89 195,00 zł.

Potrzeby mieszkańców w tym zakresie należy 
składać do sołtysów w poszczególnych miejsco-
wościach. 

W kwietniu zostanie ogłoszony przetarg na 
budowę sieci kanalizacyjnej w Piotrowicach, 
Bystrzycy Starej i Bystrzycy Nowej. Realizacja 
zadania nastąpi w latach 2017 – 2018.

Justyna Pruś

Inwestycje drogowe

Ze smutkiem zawiadamiamy,  
że w ostatnim czasie zmarli:

Małgorzata Wójtowicz  
z Kiełczewic Pierwszych, l.25

Kazimierz Krzyżanek  
ze Strzyżewic, l.47

Marianna Michalik  
z Bystrzycy Starej, l.90

Helena Adamczyk  
ze Strzyżewic, l.89

Genowefa Niewinna  
z Piotrowic, l.87

Andrzej Maciąg  
z Kiełczewic Dolnych, l.48

Helena Zmysłowska  
z Pawłowa, l.81

Jan Król  
z Franciszkowa, l.77

Aleksander Drelich  
z Kiełczewic Maryjskich, l.76

Helena Kieliszek  
z Polanówki, l.71

Janusz Pasierbiak  
z Żabiej Woli, l.56

Genowefa Ciołek  
z Kiełczewic Pierwszych, l.90

Rodzinom zmarłych wyrazy współczucia 
i szczerego żalu po stracie najbliższych 

składa Redakcja

Droga nr 107131L w Bystrzycy Nowej – stan obecny

Droga nr 107122L w Osmolicach Pierwszych – stan obecny
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W ramach współpracy świetlicy szkolnej ZSP 
w Bystrzycy Starej z Gminną Biblioteką Publicz-
ną im. Ewy Kołaczkowskiej od początku roku 
szkolnego w środy i w piątki odbywa się „Pora-
nek z książką”, w którym uczestniczą uczniowie 
IV klasy szkoły podstawowej i II b gimnazjum.

Podczas tych zajęć uczniowie czytają książki, 
piszą recenzje, wykonują ilustracje do swojej ulu-

bionej lektury, a także rozmawiają o swoich czy-
telniczych wyborach.

Zajęcia te cieszą się dużym zainteresowaniem, 
a ponadto wyrabiają nawyk sięgania po książ-
ki, uczą koncentracji, kształtują gust i poczucie 
piękna, poszerzają horyzonty myślowe i rozwijają 
kompetencje językowe.

Renata Podgurniak, Andżelika Wiatrowska

„Poranek z książką w bibliotece …”

Uczestnicy zajęć

W ostatnim tygodniu lutego uczniowie PSP 
im. Marii Konopnickiej w Bystrzycy Starej rywa-
lizowali o tytuł „Mistrza ortografii” w szkolnym 
konkursie ortograficznym. Celem konkursu było 
doskonalenie znajomości i stosowania zasad or-
tograficznych, wspieranie uczniów zdolnych w 
rozwijaniu i poszerzaniu własnych kompetencji 
oraz kształtowanie właściwych reakcji wobec 
zwycięstwa jak też niepowodzenia. Konkurs był 

przeznaczony dla uczniów klas II i III. Przystąpiło 
do niego po pięciu uczniów z klas II i III wyło-
nionych w drodze wstępnych eliminacji klaso-
wych. Najpierw rywalizowało ze sobą 10 uczniów 
z dwóch oddziałów klas drugich, a następnie  
10 uczniów z dwóch klas trzecich. Na każdym po-
ziomie uczniowie pisali inne dyktando oraz test 
wymagający znajomości reguł ortograficznych. 
Ostatecznie zostali wyłonieni zwycięzcy.

Klasy II
1. Szymon Asyngier
2.  Tymon Krusiński,  

Maja Piotrowska,  
Alan Ciężak

3. Agata Zemszał
Klasy III
1. Zuzanna Kaźmirska 
2. Karol Stępniak
3. Aleks Jamróz i Rafał Sobasik 

Zwycięzcom jeszcze raz serdecznie gra-
tulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

U. Tomusiak/M.Słowikowska

„Mistrzowie ortografii”
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Mistrzowie ortografii z Bystrzycy Starej

6 marca w świetlicy szkolnej przy SP w By-
strzycy Starej odbył się po raz pierwszy Euro-
pejski Dzień Logopedy.  Uczniowie poznali 
budowę aparatu artykulacyjnego, wykonali  
prace plastyczne pt.: „Co służy do mówienia”. 
Pod okiem pani Andżeliki dzieci ćwiczyły pra-
widłowe oddychanie, usprawniały aparat arty-
kulacyjny poprzez różnorodne zabawy. Tego 
dnia można było również posłuchać różnych 
wierszyków logopedycznych oraz łamańców 

językowych. Pani Andżelika przypomniała, 
że urządzenia multimedialne (tablet, laptop, 
telefon, telewizor) są zagrożeniem dla harmo-
nijnego rozwoju, również mowy, namawiając 
dzieci do czytania książek, które rozwijają 
kompetencje językowe.

Wszyscy uczniowie chętnie uczestniczyli  
w zabawach logopedycznych, ponieważ wiedzą, 
że istotne jest to, by dbać o to, jak mówimy.

Andżelika Wiatrowska

Chrząszcz brzmi w trzcinie…

Młodym mieszkańcom Gminy Strzy-
żewice nie są obojętne losy innych ludzi. 
Za sprawą przewodniczącej Samorządu 
Uczniowskiego z Publicznej Szkoły Pod-
stawowej im. Rodziny Rohlandów w Żabiej 
Woli - Magdaleny Kijek została zorgani-
zowana akcja pod hasłem  „Duże sprawy  
w małych głowach”. Do akcji z wielkim za-
angażowaniem włączyli się przedstawiciele 
Samorządu Uczniowskiego z Publicznej 
Szkoły Podstawowej im. Zofii i Juliusza 
Stadnickich w Osmolicach Pierwszych.  
I tak nawiązała się współpraca a w szkołach 
została zorganizowana zbiórka żywności. 
Działający pod patronatem Burmistrza 
Bychawy, Komitet Społeczny „Pomagamy 
Polakom na Kresach” zorganizował akcję 
Wielkanocnej Pomocy Polakom z Strzał-
kowic, Komarna i Gródka Jagiellońskiego 
na Ukrainie. Celem było pozyskanie peł-
nowartościowej żywności, najczęściej tej  
o przedłużonym terminie przydatności do 
spożycia. Hojność uczniów, nauczycieli  
i rodziców przerosła wszelkie oczekiwania. 
W szkołach zostały zorganizowane poga-
danki na temat trudnej sytuacji naszych ro-
daków na wschodzie. Dzięki temu ucznio-
wie wykazali dojrzałą postawę wobec osób 
w potrzebie, przekonali się, że oddając je-
den produkt spożywczy, mogą zdziałać tak 
wiele. Cała pomoc, trafi za pośrednictwem 
księdza Michała Bajcara – proboszcza para-
fii w Strzałkowicach do będących w trudnej 
sytuacji materialnej Polaków mieszkających 
na Kresach. Znacznie więcej można osią-
gnąć działając wspólnie i my o tym wiemy. 
Pokazujemy naszym rodakom, że tu w Pol-
sce o nich myślimy i pamiętamy. Wszystkim 
darczyńcom bardzo dziękujemy.

Agata Sobek,  
Aneta Wojciechowska

Razem  
w słusznej  

sprawie

Zbiórka żywności
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Wiosna to najpiękniejsza pora roku. Kojarzy 
nam się z rozkwitającą przyrodą, ze słonecznym 
oddechem wiatru, z pierwszymi zielonymi pąka-
mi pojawiającymi się na nagich gałęziach. Oto na 
naszych oczach budzi się do życia cały otaczający 
nas świat. Topnieją śniegi, nieśmiało rozkwitają 
pierwsze  kwiaty. Ptaki powracają z ciepłych kra-
jów. To znaki  odchodzącej  od nas zimy.  Wspól-
ne obchody Pierwszego Dnia Wiosny na stałe 
wpisały się w kalendarz imprez i uroczystości 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Kiełczewicach 
Górnych. Ten dzień  był pełen atrakcji i rozpo-
czął się od podsumowania konkursu poetyckiego 
oraz plastycznego. Obydwa konkursy poświęco-
ne były tematyce pozytywnego wpływu owoców 
i warzyw na nasze zdrowie. 

Kolejnym punktem imprezy była recytacja 
wierszy  przez uczniów wytypowanych  z po-

szczególnych klas, jednak tematem przewodnim 
całego dnia  był „Dzień Wody”, który na świecie 
obchodzony jest 22 marca. Każda klasa otrzy-
mała wcześniej  określone zadania, których efekt 
końcowy zaprezentowała przed społecznością 
szkolną. Były to prezentacje oraz  scenki drama-
tyczne. Tematyka wszystkich zadań była ściśle 
związana z  wodą.   Organizując Dzień Wody w 
naszej szkole chcieliśmy zwrócić uwagę na to, z 
jak dużym problemem na świecie muszą borykać 
się mieszkańcy krajów afrykańskich czy azjatyc-
kich. Polacy nie zastanawiają się na co dzień nad 
korzystaniem z wody – po prostu odkręcamy 
kurek nad umywalką lub zlewem i woda płynie 
wartkim strumieniem. Jednak nie we wszystkich 
regionach świata dostęp do  wody pitnej jest tak 
oczywisty, jak w Europie czy Ameryce Północnej. 
Około miliarda ludzi na Ziemi nie ma dostępu 
do bezpiecznych źródeł wody. Spośród nich tyl-
ko 3% żyje w Europie, większość z nich - 53% 
- mieszka w Azji, 38% - w Afryce. Traktujemy 
obecność wody w kranie jako naturalną i oczywi-
stą część naszego życia  i mamy ku temu podsta-
wy, bowiem w czerwcu 2010 roku Zgromadzenie 
Ogólne ONZ przyjęło rezolucję, w której dostęp 
do czystej wody i sanitariatów uznano za prawo 
człowieka.  

Po wystąpieniach poszczególnych klas ucznio-
wie klasy IV zaprezentowali swoje umiejętności 

muzyczne. Milena Wtykło wykonała nam utwór 
na skrzypcach, Aleksandra Sidor, Maciej Sidor 
oraz Damian Kryk zagrali wspólnie na instru-
mentach dętych, solo wystąpił Mikołaj Macieląg. 
W dniu dzisiejszym promowane było  zdrowie, 
dowiedzieliśmy się również ,jak możemy na co 
dzień zaoszczędzić wodę. Na koniec  wszyscy 
uczniowie oraz nauczyciele otrzymali butelkę 
0,5 litrowej wody mineralnej. Myślę, że  dzisiej-
szy dzień można zaliczyć do udanych i mamy 
nadzieję, że od tego dnia inaczej spojrzymy na 
wodę, którą wszyscy mamy w kranach.

Anna Klimek

Pierwszy Dzień Wiosny pod hasłem  
„Oszczędzając wodę chronisz przyrodę”

Tym razem nie czytaliśmy ksią-
żek – tym razem czarowaliśmy. 
Dzięki współpracy Gminnej Bi-
blioteki Publicznej w Strzyżewi-
cach i szkolnej biblioteki w Żabiej 
Woli w szkole został zorganizo-
wany POKAZ ILUZJI. Iluzjonista 
Kacper Kulik pasjonat tejże sztuki 
od 2010 roku każdą wolną chwilę 
poświęca na doskonalenie swoich 
umiejętności, specjalizuje się w ilu-
zji stolikowej i iluzji dla dzieci. Za-
prezentował szereg trików, takich 

jak rozmnażające się piłki, dziele-
nie i łączenie sznurka czy chustka 
zza ucha. Były nawet króliki, acz-
kolwiek nie żywe. Nie wyjmował 
ich z kapelusza, ale sprawił, że 
zmieniły kolory. Kacper połączył 
pokaz iluzji z występem komika.  
Jego humorystyczne podejście do 
tematu sprawiło, że młoda publicz-
ność bardzo szybko „złapała” kon-
wencję i żywo reagowała. Dzieci 
śmiały się do rozpuku, radośnie 
wykrzykiwały, chciały pomagać 

Pokaz iluzji
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Zabawy

Pokaz iluzji

przy kolejnych sztuczkach. To była 
lekcja iluzji i koncentracji, podczas 
której uczniowie nie tylko uczest-
niczyli w wykonywanych sztukach 
lecz dodatkowo zostali wprowa-
dzeni w tajniki iluzji. A wszystko 
zaczęło się od tańców i zabaw zor-
ganizowanych przez Pana Buźkę – 
iluzjonisty i konferansjera w jednej 
osobie, którego główną cechą jest 
niekonwencjonalne podejście do 
zabawy, człowieka bardzo pozy-
tywnego, który zaraził dzieci swoją 
energią i spontanicznością. Zapro-
ponował kilka tańców a wszyscy 

wykonywali je z wielką przyjem-
nością i co ważne bez marudzenia.  
To była świetna okazja do integra-
cji i wspólnej zabawy, w której bra-
ły udział wszystkie dzieci ze szkoły  
w Żabiej Woli. Pokaz w którym 
mieliśmy przyjemność uczestni-
czyć bawił, zadziwiał i niewątpliwie 
na długo pozostanie w naszej pa-
mięci. Niezależnie od wieku magia 
fascynuje każdego, kto ma okazję 
widzieć ją na żywo. Pokazy iluzji 
przeczą prawom fizyki i sprawiają, 
że niemożliwe staje się możliwe. 

Agata Sobek  

Uczestnicy spotkania

Konkurs recytatorski

Występ grupy tanecznej
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W PSP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
Strzyżewicach – Rechcie uczniowie bardzo chęt-
nie uczestniczą w różnego rodzaju akcjach cha-
rytatywnych, które są przeprowadzane w naszej 
placówce. Takie działania uczą dzieci otwartości 
serca, postawy życzliwości, uwrażliwiają ich na 
potrzeby ludzi biednych i potrzebujących pomo-
cy. W tym roku szkolnym nasze akcje rozpoczę-
liśmy od zbierania szczoteczek i past do zębów 
dla dzieci z Kamerunu i Papui Nowej Gwineii w 
ramach współpracy z Fundacji Pomocy Humani-
tarnej „Redemptoris Missio” z Poznania. Kolejny 

rok w okresie Wielkiego Postu w ramach posta-
nowień wielkopostnych prowadzimy zbiórkę jał-
mużny wielkopostnej, z której zebrane fundusze 
przekazujemy do Hospicjum Małego Księcia w 
Lublinie. Uczniowie dostrzegają też potrzeby ró-
wieśników z krajów misyjnych, objętych pomocą 
humanitarną. Uczniowie w okresie Świąt Bożego 
Narodzenia wyruszają też chętnie do okolicznych 
mieszkańców jako Kolędnicy Misyjni by niosąc 
Dobrą Nowinę prosić o wsparcie dla dzieł misyj-
nych Kościoła, które w tym roku przekazane zo-
stało na pomoc ośrodkom misyjnym w Tajlandii. 

W kolejnej akcji „ Opatrunek na ratunek” Funda-
cji Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio” 
z Poznania zbieraliśmy akcesoria opatrunkowe: 
gazy, plastry, bandaże, strzykawki, rękawice jed-
norazowe dla dzieci z krajów afrykańskich. Bar-
dzo jesteśmy wdzięczni wszystkim którzy chętnie 
włączają się 

w akcje charytatywne przeprowadzane w na-
szej szkole: uczniom, rodzicom, nauczycielom 
oraz innym pracownikom szkoły. Razem może-
my uczynić jeszcze więcej.

Marzena Jóźwicka

Zawsze chętnie pomagamy…
„Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów.  

Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi.”
Jan Paweł II

„Piękna nasza Polska cała” – pod tym hasłem 
odbyło się 21 marca w Publicznej Szkole Podsta-
wowej w Strzyżewicach – Rechcie podsumowa-
nie projektu edukacyjnego, w którym uczestni-
czyli wszyscy uczniowie szkoły. Już od kilku lat 
Pierwszy Dzień Wiosny, jest specjalnym czasem 
na zaprezentowanie wyników pracy poszczegól-
nych klas. W tym roku uczniowie pod opieką 
nauczycieli zbierali informacje dotyczące kul-
tury wybranych regionów Polski. Przedszkolaki 
prezentowały– Lubelszczyznę, klasa 1 – Warmię  
i Mazury, klasa 2 – Mazowsze, klasa 3 – Śląsk, kla-
sa 4 – Małopolskę, klasa 5 – Pomorze, klasa 6 – 
Wielkopolskę i Kujawy.

Uczestnicy projektu, korzystając z różnych źró-
deł informacji, zdobywali wiedzę na temat obsza-
rów Polski, poznawali tradycje i obrzędy ludowe. 
Każda klasa w oryginalny sposób przedstawiła swój 
region. Zadaniem grup było scharakteryzować 
obszar skupiając się m.in. na ważnych miejscach  

i zabytkach – wiele grup zrealizowało te wyma-
gania tworząc prezentacje multimedialne. Klasy 
przedstawiały znane postacie, legendy i wydarze-
nia historyczne związane z danym obszarem. Ze-
brani obejrzeli Legendę o smoku wawelskim zain-
scenizowaną przez klasę 4 i o syrence warszawskiej  
w wykonaniu młodych aktorów z klasy 2. Realiza-
torom projektu zawdzięczamy zapoznanie z tań-
cami (oglądaliśmy lubelski taniec ludowy – cho-
dzony w wykonaniu oddziału przedszkolnego, po-
loneza klasy 2 i kujawiaka przedstawionego przez 
klasę 6). Strojami ludowymi zaskoczyła zebranych 
„zeróweczka”, klasa 3 w strojach górników i klasa 4. 
Uczniowie zapoznali się z tradycyjnymi zabawami 
i opisywali charakterystyczne dla danego obszaru 
potrawy regionalne. Zebrani mieli możliwość po-
znać zwroty i wyrażenia pochodzące z różnych 

gwar m.in. wielkopolskiej, śląskiej i wysłuchać 
abecadła w gwarze kaszubskiej śpiewanego przez 
klasę 5. Również gra terenowa, która rozegrała się 
na terenie szkoły opierała się na wiedzy zdobytej 
przez uczniów w wyniku realizacji projektu. Zada-
nia przeznaczone dla graczy, dotyczyły informacji 
o regionie, który przedstawiali uczniowie. Klasy 
wykonywały plakaty, krzyżówki i wiersze.

Realizowany w naszej szkole projekt edukacyj-
ny rozbudził zainteresowania uczniów związane  
z poznaniem różnych regionów naszego kraju. 
Niektóre informacje zaskakiwały uczestników 
projektu, inne jak np.: gwarowe zwroty wywoły-
wały uśmiech na twarzach zebranych. Tradycyjnie 
zakończono obchody Pierwszego Dnia Wiosny 
topieniem Marzanny i pożegnaniem zimy z na-
dzieją na to, że wiosna zawita do nas szybko.

Magdalena Krzywda

Pierwszy Dzień Wiosny

Nasza Lubelszczyzna
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Legenda o Smoku Wawelskim Abecadło Kaszubskie

Wiosenne recytowanie przedszkolaków w Osmolicach
Po raz drugi w Publicznej Szko-

le Podstawowej im. Zofii i Juliusza 
Stadnickich w Osmolicach Pierw-
szych, pani Marta Biały – nauczy-
cielka oddziału przedszkolnego, 
zorganizowała konkurs recytatorski, 
przeznaczony dla najmłodszych. 

Zgłoszono 14 uczestników z sied-
miu placówek mieszczących się na 
terenie gminy Strzyżewice. Dnia  
31 marca dzieci w wieku 4 – 6 lat pre-
zentowały swoje umiejętności przed 
jury konkursowym w składzie: Bar-
bara Gąbka, Marianna Kazuła oraz 
Lidia Kowalczyk. Przedszkolaki re-

cytowały utwory mniej lub bardziej 
znane, te spod pióra Jana Brzechwy, 
Doroty Gellner, Juliana Tuwima i in-
nych znakomitych autorów wierszy 
dla dzieci. 

Jury konkursowe jednogłośnie 
wyłoniło nagrodzonych i wyróżnio-
nych małych artystów. 

Nagrody otrzymali: Szymon Bie-
lecki z Niepublicznego Przedszkola 
„Pszczółka Maja” Pszczelej Woli, Ka-
rolina Teter z Publicznej Szkoły Pod-
stawowej im. Marii Konopnickiej w 
Bystrzycy Starej oraz Maja Ostapiuk 
z Publicznej Szkoły Podstawowej  

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  
w Strzyżewicach – Rechcie.

Wyróżnienia: Mateusz Gałus  
z Samorządowego Przedszkola pu-
blicznego w Piotrowicach oraz Alek-
sandra Samborska z Niepubliczne-
go Przedszkola „Pszczółka 
Maja” w Pszczelej Woli. 

Wszyscy uczestnicy 
otrzymali pamiątkowe dy-
plomy oraz upominki. 

Nagrodzonym bardzo ser-
decznie gratulujemy i życzy-
my dalszych sukcesów.

Patrycja Boryca

„Rzecz aż nazbyt oczywista, 
Że jest piękną polska mowa: 
Jędrna, pachnąca, soczysta,

Melodyjna, kolorowa…”
Boy Żeleński

Uczestnicy konkursu
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Pełna Atrakcji Szkoła w Osmolicach – Dzień Otwarty 
W sobotę dnia 11 marca o godzinie 9:00 roz-

począł się Dzień Otwarty Szkoły Podstawowej 
w Osmolicach. Na początku spotkania dyrek-
tor szkoły p. Laura Żydek serdecznie przywitała 
przybyłych gości. Następnie głos zabrał p. Jaro-
sław Pietrzak – tata uczennicy trzeciej klasy, który 
wymienił wiele atutów placówki, dzięki którym 
zdecydował się wybrać właśnie tę szkołę na miej-
sce edukacji swojego dziecka.

Początek przygody rozpoczął nowoczesny ta-
niec szkolnego zespołu „Rytm”. 

Po wspaniałym występie chłopaków nadszedł 
czas na oględziny klas oraz niespodzianek przy-
gotowanych przez nauczycieli i uczniów.

Pierwszą atrakcją były zajęcia z sensoplastyki, 
a więc poznawania świata za pomocą zmysłów. 
Mąka, mleko, kasza, olej, barwniki spożywcze 
to tylko niektóre z elementów, które zapewniły 
świetną zabawę, stymulującą rozwój dziecka. Całe 
zajęcia bardzo zaciekawiły dzieci oraz sprawiły im 
dużo radości.

Kolejnym punktem podróży po szkole była pra-
cownia klasy V, a w niej nowo zakupiona tablica 
interaktywna. Dzieci mogły rysować różne kształ-

ty, wypełniać je kolorami oraz pisać po tablicy.
Następnie Dzieci i Rodzice dowiedzieli się co 

oferuje szkolna biblioteka, gdzie uczennice klasy 
V pięknie przeczytały różne wiersze i bajki z ulu-
bionych książek znajdujących się w bibliotece.

W klasie VI uczniowie opowiedzieli o swoim 
zwierzaczku klasowym – żółwiu żółtolicym, któ-
rym opiekują się na co dzień. Po krótkim opisie 
przygotowanym przez uczniów, Dzieci mogły 
zostać sam na sam z skorupiastym przyjacielem.

Aby rozbudzić troszkę gości i przygotować 
do kolejnych atrakcji przygotowanych w szkole 
w Osmolicach, dzieci zawędrowały do klasy 0,  
gdzie śpiewały i tańczyły w rytm krótkiej piosen-
ki obcojęzycznej wraz z nauczycielami. Dzięki 
dużej tablicy interaktywnej oraz projektorowi, 
całość układu tanecznego Dzieci mogły śledzić 
na tablicy. Po udanej zabawie, na goszczących 
w placówce czekał drobny upominek w postaci 
długopisów, które na pewno przydadzą im się  
w nowej szkole.

W klasie III goście mogli pograć na szkolnych 
instrumentach perkusyjnych pod nadzorem wycho-
wawczyni klasy III a zarazem nauczycielki muzyki.

Nie mniej jednak największą atrakcją okazał 
się tor przeszkód przygotowany w szkolnej sali 
gimnastycznej.  A świetna zabawa została dodat-
kowo nagrodzona medalami. Po ciężkim wysiłku 
fizycznym na gości czekał pyszny poczęstunek  
w postaci deseru.

Na pożegnanie każde z przybyłych dzieci 
otrzymało balonik z logo szkoły. Całość impre-
zy przyniosła dużo frajdy i zabawy nie tylko go-
ściom, ale także nauczycielom tej oto placówki.

Bartosz Jastrzębski

Uczestnicy Dnia Otwartego 

W Osmolicach dzień z wodą w roli głównej !
Już po raz dwudziesty piąty, 22 marca na całym 

świecie obchodzony jest Światowy Dzień Wody usta-
nowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych 
na Zgromadzeniu Ogólnym w 1992 roku w Rio de 
Janeiro. Jest to dzień o wielkim znaczeniu dla ludzi, 
którzy nie mają takiej wody, jakiej potrzebują. Święto 
obchodzone jest każdego roku pod innym hasłem. 
Tegoroczne hasło towarzyszące obchodom Światowe-
go Dnia Wody podkreśla kluczową rolę racjonalnego 
zarządzania gospodarką ściekową. Ma zwrócić uwagę 
na zależność pomiędzy stanem i jakością ekosyste-
mów wodnych a ściekami, które są cennym zasobem. 
Zamiast marnować taki potencjał, można skutecznie 
redukować ich ilość i ponownie je wykorzystywać.

Dnia 22 marca w murach  Publicznej Szkoły Pod-
stawowej im. Zofii i Juliusza Stadnickich w Osmo-
licach uczniowie pod opieką nauczycielki przyrody 
zorganizowali akcję „Światowy Dzień Wody”. Z tej 
okazji – wśród uczniów i nauczycieli dominował ko-
lor niebieski, który kojarzy nam się z wodą. Wszyst-
kich wchodzących rano do szkoły czekała tego dnia 
„niespodzianka na dzień dobry” – butelka wody 
mineralnej. Samorząd Uczniowski zaprezentował  
krótką historię Światowego Dnia Wody  i wszyscy 
uczniowie z zaciekawienie obejrzeli film pt.: „Na-
rodziny kropelki ”.Następnie każda klasa zamieniła 
się w laboratorium. Uczniowie klas III-VI,uczęsz-
czający na zajęcia pozalekcyjne w ramach Akademii 
Eksperymentów, przygotowali stanowiska do do-
świadczeń z wodą. Było bardzo  ciekawie …, a nawet 
dziwnie! Wszyscy mieszali, dosypywali, przelewali  
i dzięki temu, poprzez zabawę mogliśmy obserwo-
wać i wyjaśniać zjawiska zachodzące w przyrodzie. 

Eksperymenty te miały na celu ukazanie niezwy-
kłych, czasem wręcz „magicznych”, właściwości 
wody. Dowiedzieliśmy się między innymi: Ile jest 
wody? Czy detergenty i ocet mają wpływ na wzrost 
roślin? Jak detergenty wpływają na życie zwierząt?

Wszystko to dzięki projektowi podjętemu w szko-
le, który był realizowany  podczas zajęć pozalekcyj-
nych. Zainteresowana przyrodą grupa uczniów  
z poszczególnych klas prowadziła obserwacje ho-
dowli fasoli i rzeżuchy,poddając je działaniu octu 
i detergentów. Wyniki doświadczeń starannie i na 
bieżąco były zapisywane i porównywane z grupą 
kontrolną. Podczas tych zajęć uczniowie pozna-
li też, jak przebiega proces oczyszczanie brudnej 
wody, obieg wody w przyrodzie, a co najważniejsze 
poruszali znaczenie wody dla żywych organizmów. 
Projekt miał na celu rozwijanie zainteresowań dzie-
ci o otaczającym je świecie, rozbudzenie  poczucia 
odpowiedzialności za istniejące niewielkie zasoby 
wody pitnej oraz uświadomienie znaczenia wody 
dla życia i zdrowia ludzi, zwierząt i roślin.Woda to 
życie. Kiedy jednak nie dba się o nią, a proces jej 
oczyszczania nie istnieje – woda zabija. Wody pitnej 
brakuje setkom milionów ludzi na całym świecie. 
Światowy Dzień Wody to dobry moment, by przy-
pomnieć, że wodę trzeba szanować.

Obchody święta w naszej szkole polegały na przy-
gotowaniu przez uczniów prac w następujących ka-
tegoriach:
•  Konkurs na plakat „Kreatywna Kropla”, czyli 

funkcje wody w organizmie człowieka, w którym 
zwyciężyli uczniowie klasy III.

•  Konkurs plastyczny ,,Woda wokół nas”. Komisja 
Konkursowa najwyżej oceniła prace Marii Komo-
rowskiej, Natalii Kępy i Bartłomieja Wilka. Wyróż-
nienie otrzymała Jagoda Frąk i Julia Szcześniak.

•  Konkurs  poetycki - wiersz lub rymowanka „Jak 
oszczędzam wodę”. Najciekawsze prace napisali: 
Paweł Drewniak, Kacper Kozikowski, Wojciech 
Bielak, Jagoda Frąk i Bartłomiej Wilk.

•  Recytacja wierszy,, Z wodą w tle” przez przedsta-
wicieli uczniów poszczególnych klas. Wszyscy  

byliśmy pod wrażeniem interpretacji utworu 
„Woda” Wisławy Szymborskiej w wykonaniu Mi-
kołaja Gustawa. Także bardzo ładnie zaprezento-
wała swój wiersz Małgorzata Wójcik.

•  „Eksperyment”, czyli  zagrożenia  związane z za-
nieczyszczeniami wody. 

• Gazetka klasowa „Czysta woda, zdrowa woda”,
• Strój szkolny uczniów – niebieskie barwy,

Kulminacyjnym wydarzeniem był konkurs wie-
dzy, ukazujący rolę głównego bohatera naszego 
dnia, czyli wodę. Sprawdzaliśmy wiedzę poprzez 
zadawanie pytań  reprezentacjom  z poszczególnych  
klas . W międzyczasie odbyły się również prezenta-
cje recytatorskie oraz wystawa konkursowych prac 
plastycznych. Aktywny udział w wydarzeniu wzięli 
najmłodsi uczniowie z klas 0-II, którzy z powodze-
niem rozwiązywali zagadki.

I miejsce w łącznej punktacji w wymienionych 
kategoriach zdobyła klasa IV, którą  reprezentowali: 
Jakub Dudzik, Julia Stanek i Antoni Wertel. Tuż za 
nią uplasowała się klasaIII: Paweł Drewniak, Natalia 
Kępa, Nikola Stec, Aleksandra Wójcik. Zwycięzcom 
gratulujemy!

Zajęcia wzbudziły zaciekawienie wśród młod-
szych i starszych uczniów. Zwłaszcza, że  mogli się 
przekonać, ile potrzeba trudu i zaangażowania, aby 
dobrze przygotować się do pokazów i konkursów. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za 
kreatywność i duży wkład pracy .

Podsumowując, zdobyliśmy mnóstwo wiedzy  
w odbiegający od zwykłego dnia szkolnego sposób,  
a każdy uczeń naszej placówki ,,nie leje wody’’, może 
za to bez wahania dużo nam o niej opowiedzieć.

Dziękujemy Radzie Rodziców za wsparcie finanso-
we oraz OSM w Bychawie za  kuferki ze słodyczami.

Agnieszka Kaproń

Butelka Wody każdego dnia!

Butelka Wody każdego dnia!
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Kwiaty w pracach konkursowych 
przedszkolaków

Mimo, że za oknem jeszcze zima, dzieci  
z grupy Zajączków, zainteresowały się konkur-
sem plastycznym, którego bohaterami miały 
być „Kwiaty polne i leśne”. Ogólnopolski kon-
kurs zorganizowało Gimnazjum nr 1 im. Jana 
Pawła II w Polkowicach. Jednym z warunków 
przyjęcia prac, było zamieszczenie w opisie 
nazwy łacińskiej i naukowej rośliny. Wysłane 
zostały trzy prace. Dzieci dowiedziały się że ka-
czeńce to knieć błotna  (Caltha palustris), kro-
kus  to szafran (Crocus), stokrotka pospolita 
ma wdzięcznie brzmiąca nazwę ( Bellis peren-
nis) a pomarańczowy nagietek jest nagietkiem 
lekarskim i nazywa się, w trudnym języku ła-
cińskim (Calendula officinalis). Autorzy prac 
to Zosia Maj, Natalia Wilkołazka i Jakub Tom-
czyk. Wyniki konkursu poznamy w kwietniu  
i nie ukrywamy, że liczymy na nagrody.

Śpiewająco – tańczące  
powitanie wiosny 

W tym roku, przedszkolaki nieco inaczej niż 
zwykle, postanowiły powitać wiosnę. Zorgani-
zowany został wyjazd do Lublina, do Centrum 
Kongresowego UP na widowisko muzyczno – 
taneczne pt „Odgłosy wiosny”. Był to artystycz-
ny mix wspaniałych występów, min. dziecięcej 
szkoły baletowej, szkoły tańca, tancerzy tań-
ca towarzyskiego, artystów śpiewających arie 
operowe oraz wesołe i dynamiczne zabawy dla 
widowni, proponowane przez prowadzących. 
Dodam jeszcze, że mieliśmy najlepsze z moż-
liwych, miejsca na widowni  - w dwóch pierw-
szych rzędach ! 

Konkurs matematyczny 
W tym roku, po raz pierwszy otrzymaliśmy 

zaproszenie do udziału w konkursie matema-
tycznym dla dzieci 5- i 6 – letnich pod hasłem 
„Poznajemy świat matematyki”. Organizatorem 
konkursu jest Przedszkole nr 14 w Lublinie. Jest 

to już VIII edycja konkursu. 28 marca 2017r.  
w auli UMCS w Lublinie, na ul. Narutowicza 
12, odbyły się eliminacje do finału, w których 
wzięła udział nasza reprezentacja - Kuba Ja-
neczko i Jakub Tomczyk. Chłopcy pracowali 
jako drużyna, mieli do wykonania pięć zadań 
w formie kart pracy w określonym czasie i wca-
le nie były to proste zadania. Wyniki poznamy 
wkrótce. Trzymamy kciuki za naszych matema-
tyków, bo tylko 5 drużyn (z ponad 20) dostanie 
się do finału.  

Dzień otwarty w przedszkolu
Przekroczenie progu przedszkola dla wie-

lu dzieci staje się poważnym przeżyciem.  
Te trudne początki na równi z maluchami prze-
żywają rodzice i dziadkowie. Trzeba pamiętać, 
że wrażliwa psychika dziecięca wymaga wiele 
taktu i delikatności, odpowiedzialnych i prze-
myślanych działań.

Aby proces adaptacji dziecka w przedszko-
lu był miłym przeżyciem, zorganizowaliśmy 
„Dzień Otwarty”, który odbył się 27 marca 2017 
roku. Przybyli goście mieli okazję zwiedzić 
przedszkole, poznać bliżej ofertę edukacyjną, 

porozmawiać z nauczycielami oraz przekonać 
się jak wygląda dzień w przedszkolu. Goście 
obejrzeli również zajęcia prowadzone przez na-
uczycieli w obydwu grupach oraz zajęcia dodat-
kowe – Rytmikę, prowadzone przez instruktora 
z Centrum Rozwoju Dziecka w Lublinie, Panią 
Katarzynę Hawrył.

„Sza, szo, sze, szu, szy …”
Europejski Dzień Logopedy obchodzony jest 

6 marca we wszystkich krajach Unii Europej-
skiej, u nas w przedszkolu również.  Dzieci 
są objęte opieką logopedyczną, ale tego dnia  
z inicjatywy p. Andżeliki Wiatrowskiej – logo-
pedy odbyły się dla naszych maluchów grupo-
we  zabawy logopedyczne. Taka forma ćwiczeń 
jest zdecydowanie bardziej interesująca. Przed-
szkolaki  ćwiczyły prawidłowe oddychanie,  
słuch fonematyczny i wysłuchały bajki logo-
pedycznej, w którą były „wplecione” ćwiczenia 
ortofoniczne oraz usprawniające aparat arty-
kulacyjny, dzięki czemu dzieci nie odczuwały 
znużenia.  Na koniec p. Andżelika przygotowa-
ła zagadki logopedyczne i nagrody za aktywny 
udział w zajęciach.

Z Samorządowego Przedszkola w Piotrowicach
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•	 Godziny otwarcia od 6:30 do 16:30
•	 	Wyżywienie przygotowywane w kuchni 

przedszkolnej – 4,70 zł dziennie, w tym: 
 Śniadanie – 1,30zł
 Obiad (zupa, drugie danie, kompot)- 2,50zł
 Podwieczorek- 0.90zł 

Za podstawowy czas pobytu dziecka  
w przedszkolu tj. 5 godzin dziennie od 8.00 
do 13.00 rodzice nie ponoszą dodatkowych 
kosztów, jedynie koszt wyżywienia.

Koszt jednej dodatkowej godziny pobytu 
poza czasem podstawowym wynosi 1 zł.   

Maksymalny koszt wyżywienia i opieki  
10-cio godzinnej w naszym przedszkolu wyno-
si ok. 200 zł miesięcznie.

Oferujemy również zajęcia dodatkowe 
dla wszystkich dzieci opłacane z budżetu 
przedszkola prowadzone przez instruktorów  
z Centrum Rozwoju Dziecka w Lublinie 
•	 Taniec 
•	 Rytmika 

Dla dzieci o specjalnych potrzebach eduka-
cyjnych organizowane są :
•	 Zajęcia logopedyczne 5 godzin tygodniowo
•	 	Zajęcia specjalistyczne o charakterze rewali-

dacyjnym dla dzieci z orzeczeniem o potrze-
bie kształcenia specjalnego

Ważnym elementem działalności przed-
szkola jest udział w realizacji programów 
edukacyjnych, dzięki którym dzieci mają 
możliwość zdobywania nowych doświadczeń, 
pogłębiania wiedzy z różnych dziedzin. Są to: 
•	 	Ogólnopolski Program Edukacyjny „Kubu-

siowi Przyjaciele Natury”, 
•	 	Ogólnopolska akcja „Sprzątanie Świata”, 
•	 	Program Edukacji Zdrowotnej „Akademia 

Aquafresh”, 
•	 	Program „Akademia Zdrowego Przedszkolaka”, 
•	 	Program Przedszkolnej Edukacji Antytyto-

niowej „Czyste powietrze wokół nas”, 
•	 	Udział w Ogólnopolskiej akcji „Cała Polska 

Czyta Dzieciom”, w tym „Mamo, tato po-
czytaj mi bajeczkę” 

•	 	Udział w Ogólnopolskiej akcji zbierania zu-
żytych baterii we współpracy z firmą REBA. 
Mając na uwadze potrzebujące pomocy dzie-

ci z najbliższego otoczenia i nie tylko,  wspie-

ramy je uczestnicząc w cyklicznych akcjach 
charytatywnych:
•	 	Zbiórka nakrętek – społeczna akcja wspie-

rająca dziecko niepełnosprawne z naszej 
gminy, we współpracy z fundacją „Fundacja 
dzieciom –  Zdążyć z pomocą”; 

•	 	Świąteczna zbiórka darów dla wychowan-
ków ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego w Bystrzycy,;

•	 	„Góra Grosza” udział w Akcji Towarzystwa 
NASZ DOM, pod honorowym patronatem 
Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Uroczystości przedszkolne  
i imprezy w środowisku lokalnym

W przedszkolu organizowane są liczne uro-
czystości i spotkania, do których angażowane 
są całe rodziny: 
•	 	Święto Pluszowego Misia; 
•	 	Andrzejkowe wróżby i zabawy;
•	 	Wizyta Świętego Mikołaja; 
•	 	Dzień Babci i Dziadka; 
•	 	Bal Karnawałowy; 
•	 	Dzień Rodziny -Festyn; 
•	 	Uroczyste zakończenie roku szkolnego.
Każdego roku dzieci występują również  na:
•	 	Gminnym Festiwalu Kolędniczym organizo-

wanym przez CKiP w Piotrowicach; 
•	 	Festynie w ramach Gminnej Olimpiady Eko-

logicznej; 
•	 	Lubelskim Miodobraniu w Pszczelej Woli; 
•	 	Przeglądzie Piosenki Dziecięcej w Bełżycach;
•	 	Międzyprzedszkolnym Przeglądzie Poezji 

Dziecięcej „Kto czyta ma piękne sny” w Lu-
blinie;

•	 	Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Tańca „Rytm 
i Melodia” w Lublinie;

Rok przedszkolny 2017/2018
Obecnie trwa rekrutacja do przedszkola!!!

Wydawanie i przyjmowanie „Wniosków” o przyjęcie dziecka do przedszkola odbywa się 
od 10 do 28 kwietnia  2017r. w godzinach od 6:30 do 16:30

OFERTA PRZEDSZKOLA
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Biorą również udział w konkursach i olim-
piadach dla przedszkolaków np. :
•	 	Olimpiada sportowa przedszkolaków orga-

nizowana przez ZSTR im. Wincentego Wi-
tosa w Piotrowicach;

•	 	Konkurs matematyczny „Poznajemy świat 
matematyki” organizowany przez przed-
szkole nr 14 w Lublinie;

•	 	Konkurs recytatorski zorganizowany przez 
Szkołę Podstawową w Osmolicach;

•	 	Liczne konkursy plastyczne.
Na terenie przedszkola organizowane są  licz-

ne spotkania z ciekawymi ludźmi.  Zapraszani 
goście wspierają nauczycieli swoim doświad-

czeniem, w przekazywaniu dzieciom wiedzy o 
tym co bliskie i dalekie, co dla dzieci ważne i 
ciekawe. 

Wycieczki, to ulubiony przez dzieci sposób 
poznawania świata dlatego każdego roku or-
ganizujemy kilka wycieczek które planujemy 
wspólnie z rodzicami. 

Bardzo duża rolę w przedszkolu odgrywa-
ją rodzice. Mają oni znaczący wpływ na dzia-
łalność placówki. Wyrażają swoje opinie na 
temat pracy przedszkola podczas zebrań, spo-
tkań indywidualnych oraz uroczystości przed-
szkolnych. Są inicjatorami niektórych imprez, 
współdecydują o udziale ich dzieci w wydarze-

niach przedszkolnych, pomagają w ich organi-
zacji. Z inicjatywy Rady Rodziców odbywają 
się koncerty i występy organizowane na terenie 
przedszkola. 

W przedszkolu działa Przedszkolny Te-
atr Rodziców Ziemi Strzyżewickiej „Berecik”.  
Aktorami są rodzice naszych przedszkolaków, 
a opiekunem z ramienia przedszkola jest pani 
Marta Baran. Rodzice z ogromnym zaangażo-
waniem uczą się tekstów, przygotowują deko-
racje, biorą udział w wielu  próbach, aby  dwa 
razy do roku wystąpić  dla swoich dzieci oraz 
szerszej publiczności, w czasie Gminnego Festi-
walu Kolędniczego oraz Dnia Rodziny. 

W 2016r. Gmina Strzyżewice przekaza-
ła dotację dla Niepublicznego Przedszkola 
„Pszczółka Maja” w Pszczelej Woli w kwocie 
231.280,23zł., do którego uczęszcza 42 dzieci.

W tej chwili na każde dziecko z gminy 
Strzyżewice uczęszczające do Przedszkola 
„Pszczółka Maja”, przekazywana jest dotacja 
w wysokości 610,95 zł miesięcznie/dziecko.

W 2016 dla dzieci z naszej gminy, które ko-
rzystają z opieki przedszkolnej w innych gmi-
nach przekazano łącznie 238.823,12zł dotacji.

Bychawa – 31.696,80zł, 
Głusk – 69.613,56zł 
Jabłonna – 8592,84zł, 
Lublin – 90.092,32zł, 
Niedrzwica Duża – 24.761,88zł, 
Szastarka –7.475,40zł, 
Zakrzówek – 6.590,32zł.

W tym roku szkolnym 53 dzieci uczęszcza 
do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i 
punktów przedszkolnych w innych gminach 
(w nawiasie podano obecnie obowiązujące 
kwoty dotacji na jedno dziecko miesięcznie, 

która jest uzależniona od typu przedszkola):
Bychawa – 9 dzieci (2 x 310,51zł  + 1 x 

498,28zł + 4 x 459,34zł + 2 x 373,71zł), 
Głusk –14 dzieci (6 x 499,45zł + 3 x 214,34 zł 

+ 5 x 293,76zł), 
Jabłonna – 5 dzieci (1 x 216,22zł + 4 x 223,01zł), 
Lublin – 8 dzieci (3 x 391,06zł + 4 x 670,08zł 

+ 1 x 444,37zł), 
Niedrzwica Duża – 11 dzieci (10 x 241,98zł 

+ 1 x 443,58zł), 
Szastarka –1 dziecko (1 x 622,95zł), 
Zakrzówek – 5 dzieci (5 x 505,15zł) .

Elżbieta Budzyńska

Dotowanie z budżetu Gminy Strzyżewice niepublicznego 
przedszkola oraz edukacji przedszkolnej w innych gminach

WSZYSTKICH CHĘTNYCH SERDECZNIE ZAPRASZAMY  
DO ZAPISYWANIA DZIECI DO NASZEGO PRZEDSZKOLA

Szczegółowe informacje na stronie internetowej przedszkola www.przedszkole-piotrowice.eu
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VII Dzień Otwartych Drzwi
Zespół Szkół Techniki Rolni-

czej w Piotrowicach po raz kolejny 
otworzył drzwi placówki przed za-
interesowanymi uczniami gimna-
zjów i ich rodzicami. Wydarzenie 
miało miejsce 9 marca b.r.

Oprócz tradycyjnego zwiedza-
nia szkoły, obiektów sportowych, 
internatu, pracowni hotelarskich i 
architektury krajobrazu, szczegól-
ną uwagę naszych gości zwrócił 
swego rodzaju „park maszynowy”, 
zorganizowany na placu warszta-
tów szkolnych.

Kilkunastu uczniów naszej 
szkoły zaprezentowało prywat-
ne maszyny i urządzenia rolnicze 
(bardzo nowoczesne!), z którymi 
na co dzień pracują w swoich go-
spodarstwach.

Ogromny zachwyt wzbudził 
pokaz Adriana – ucznia klasy II 
Technikum Mechanizacji Rolnic-
twa, wicemistrza Polski w stunt, 
który zaprezentował zebranym 
próbkę swoich umiejętności.

Uczeń klasy II Technikum Sa-
mochodowego – Kamil – pochwa- Konkurs zręcznościowy - obsługa cyklopa rolniczego

Staże zawodowe gwarancją powodzenia
W dniach od 13.03-30.03.2017r. 36 uczniów Ze-

społu Szkół Techniki Rolniczej im. W. Witosa w Pio-
trowicach wraz z opiekunami przebywało na prak-
tykach we Włoszech (Spoleto) i Portugalii (Apulia). 
Uczniowie odbywali staże zawodowe w zawodach:  
technik hotelarstwa, technik pojazdów samochodo-
wych oraz technik mechanizacji rolnictwa. Prakty-
kanci pracowali w renomowanych hotelach z trady-
cjami, zakładach napraw samochodów, warsztatach 
mechanicznych, gospodarstwach rolniczych oraz 
u prywatnych pracodawców. Wszędzie znacząco 
poszerzali swoje kompetencje zawodowe. Były to 
następujące miejsca: Włochy-Hotel Clitunno,  Ho-
tel Dei-Duchi, gospodarstwo o profilu uprawa wi-
norośli Acienda Agraria Coricelli, Auto Carozzerria 
Gori, Nissan SRL, Autofficina Agostini, De. car elet-
tronica, Spoleto Uno Auto  Demolicioni. W Portu-
galii stażyści pracowali  w Comercio de Agregados 
e Producao Agricola,Electro Amadeu, Tecnoactual, 
Auto Andorinhas, Octavio oraz w Hotelu de Apulia 
i Campusie. 

Praca w tych miejscach pozwoliła uczniom na 
poszerzenie wiedzy i posiadanych umiejętności 
zawodowych, umożliwiła zastosowanie zdobytych 

umiejętności językowych w praktyce, a z pewnością 
zwiększyła motywację do nauki, aby w przyszłości 
mogli wrócić do poznanych miejsc. Dzięki temu 
pobytowi praktykanci mieli możliwość zapoznania 
się z różnymi pracami związanymi z obsługą klienta 
hotelowego we Włoszech i Portugalii, nowoczesny-
mi technikami prac naprawczych, mechanicznych, 
demontażowych przy różnych typach samochodów, 
uprawą winorośli. 

Uczniowie byli również uczestnikami kursów 
języka włoskiego i portugalskiego zawodowego w 
wymiarze 30 godzin. Na koniec otrzymali certyfi-
katy potwierdzające udział w nich oraz Europassy-
-Mobilność w języku polskim i angielskim, które 
stwierdziły jakie umiejętności zostały przez nich 
wyuczone. 

Oprócz zajęć praktycznych u pracodawców sta-
żyści realizowali programy kulturowe poprzez wy-
cieczki. Ci, którzy byli we Włoszech zwiedzali Asyż, 
Perugię i Rzym. Zapoznawali się z historią tych 
miast i zabytkami m.in. Bazylikami Santa Maria De-

gli Angeli, św. Franciszka, św. Klary w Asyżu, pod-
ziemnym miastem w Perugii. W Rzymie podziwiali 
Bazylikę św. Piotra na Watykanie, Forum Roma-
num, Piazza di Spagna, Koloseum ,Piazza Navona, 
Pantheon.

Stażyści portugalscy, odwiedzili m.in.: Barce-
los, Ponte de Lima ,Viana do Castelo, Guimarães– 
pierwszą stolicę Portugalii, gdzie zwiedzili Kościół 
Matki Boskiej Oliwnej, Bragę– dawne centrum reli-
gijne. Spacerowali malowniczymi uliczkami, podzi-
wiali centrum miasta wraz z Katedrą i Pałacem Bi-
skupów, Porto- miasto nad Oceanem Atlantyckim. 

Uczniowie wrócili do kraju bogatsi o nowe do-
świadczenia zawodowe oraz społeczne, i z wielkim 
zapałem chcą wdrożyć w praktyce nabyte umiejęt-
ności.

Przez trzy ostatnie lata ZSTR im. W. Witosa w Pio-
trowicach zorganizował wyjazdy na praktyki zagra-
niczne dla 144 uczniów, co świadczy o tym, że szkoła 
promuje swoich uczniów nie tylko w Polsce, ale także 
zapewnia przy okazji nauki i pracy możliwości wy-
jazdu i odpoczynku we Włoszech i Portugalii.

Opracowała: B. Kamińska

lił się quadem, samodzielnie od podstaw zbu-
dowanym na szkolnych warsztatach.

Gośćmi szczególnymi Dnia Otwartego, po-
dobnie jak w latach poprzednich, były dziecia-
ki z miejscowego przedszkola, które z wielką 
radością „testowały” zgromadzony sprzęt.

Podsumowaniem i jednocześnie zakończe-
niem Dnia Otwartego była parada sprzętu uli-
cami okolicznych miejscowości. Tegoroczny 
Dzień Otwarty uważamy za bardzo udany.

Joanna Nowakowska
Pokaz ratownictwa w wykonaniu jednostki OSP w Piotrowicach Uczniowie ZSTR prezentują swój sprzęt rolniczy
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Uczniowie Technikum Mechanizacji Rolnictwa przy sadze-
niu kapusty w Portugalii

Uczniowie Technikum Samochodowego w warsztacie 
samochodowym w Portugalii Wycieczka do Asyżu – Włochy
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We Włoszech  
powitała nas 

wiosna !

Uczeń Bartłomiej Stasak w zakładzie pracy - TAVERNA LA 
LANTERNA, fot. Regina Pastucha

Pracownia specjalistyczna

Staż zawodowy uczniów ZSR CKP w Pszczelej 
Woli  w Spoleto w ramach programu Erasmus+

Praktyki zawodowe w renomowanych restaura-
cjach, zwiedzanie najpiękniejszych włoskich miast  
i niezapomniane kulinarne wspomnienia. Takie 
przeżycia mają za sobą uczniowie Technikum Żywie-
nia i Usług Gastronomicznych i Technikum Kelner-
skiego z Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształ-
cenia Praktycznego w Pszczelej Woli, którzy uczest-
niczyli w trzytygodniowym stażu w ramach progra-
mu Erasmus+ we włoskim miasteczku Spoleto.

Organizacją partnerską realizującą projekt we 
Włoszech  była Spółdzielnia Socjalna Azzurra.   
W ciągu trzech tygodni (26.02-18.03.2017r.) sta-
żyści doskonalili swoje umiejętności zawodowe 
pracując w renomowanych hotelach, restauracjach, 
pizzeriach i tawernach. Uczniowie odbyli również 
certyfikowany kurs baristy. Poszerzali i doskonalili 
swoje kompetencje z języka włoskiego oraz zawo-
dowe podczas codziennej pracy w zakładach ga-
stronomicznych. Pobyt w Spoleto pozwolił im na 
poznanie regionalnej kuchni oraz zwyczajów kul-
turowych panujących we Włoszech. Stażyści mieli 
okazję także,  poznać krajoznawcze atuty okolicy. 
Swoją turystyczną przygodę rozpoczęli od zwiedza-
nia Spoleto, kontynuowali ją w czasie wycieczek do  
Rzymu, Asyżu i Perugii.

Ostatniego dnia pobytu odbył się uroczysty  
obiad w restauracji Traditional Cooking Pecchiarda, 

Pani Beata Watrak - opiekun grupy za strony 
Spółdzielni Azzurra, wręczyła wszystkim uczestni-
kom dokumenty poświadczające ukończenie stażu: 
Europass – Mobilność, kartę  oceny wystawioną  
przez każdego z pracodawców oraz certyfikaty ba-
risty i ukończenia stażu.

Włochy oczarowały wszystkich swoim pięknem 
krajobrazu i historii, bogactwem smaków i życzli-
wością otaczających mieszkańców. Młodzież  wró-
ciła do kraju z głową pełną pomysłów i nadzieją na 
kolejne kulinarne podróże.

Ewa Tomczyk, Regina Pastucha

Dzień Otwarty w Pszczelej Woli
15 marca 2017 roku w Zespole Szkół Rol-

niczych CKP w Pszczelej Woli odbył się Dzień 
otwarty dla uczniów gimnazjów. Pszczelą Wolę 
licznie odwiedzili zainteresowani naszą placów-
ką  uczniowie jak i ich rodzice. Przybyli do nas 
goście zarówno z okolicznych gimnazjów jak  
i z całej Polski. Należy tu wymienić: Bełżyce, By-
chawę, Bystrzycę, Białystok, Biłgoraj, Bytom, 
Chełm, Kraków, Lublin, Łęczna, Nałęczów, Nowy 
Sącz, Puławy, Polizdów, Piotrków, Rzeszów, Sanok, 
Tarnawkę, Urszulin, Warszawę oraz Wadowice.

Podczas Dnia otwartego można było zapoznać 
się z ofertą ZSR CKP w Pszczelej Woli, zobaczyć, 
zwiedzić nasz malowniczo położony ośrodek, 
uczestniczyć w atrakcjach przygotowanych przez 
naszych uczniów, nauczycieli, zobaczyć jak wy-
gląda życie w Pszczelej Woli, oraz to co robimy  
w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych.

Oferta edukacyjna ZSR CKP jest w tym roku  
szeroka. Zapraszamy do Liceum Ogólnokształcą-
cego do klas: językowej, jeździeckiej, dziennikar-
skiej, wojskowej, sportowej, Technikum Żywienia 
i Usług Gastronomicznych, Technikum Kelner-
skiego, Technikum Pszczelarskiego, Technikum 
Agrobiznesu, Technikum Systemów i Urządzeń 
Energetyki Odnawialnej, Technikum Rolni-
czego, Zasadniczej Szkoły Branżowej I stopnia  
w zawodach: jeździec, cukiernik, piekarz, kucharz. 
Poszerzeniem oferty edukacyjnej  są  zajęcia z ję-
zyka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, 

rosyjskiego, warsztaty językowe, zajęcia taneczne  
w zespole Apis, nauka jazdy konno, zajęcia styli-
zacji i wizażu, kurs komputerowy ECDL, warszta-
ty grafiki komputerowej,  bezpłatne kursy przygo-
towujące do matury, kurs przygotowujący do FCE  
z języka angielskiego, projekty wymiany młodzie-
ży w kraju i za granicą, międzynarodowe konkursy 
i zawody, taniec współczesny i towarzyski, zajęcia 
sportowe (łyżwy, narty, strzelectwo, kuligi i.in.).

Podczas części oficjalnej, którą otworzył Pan 
Dyrektor Mirosław Worobik można było obejrzeć 
występy laureatów szkolnego konkursu Mój ta-
lent, występ naszych uczniów z Kazachstanu, wy-
stęp Zespołu Pieśni i Tańca Apis, czy wysłuchać  
koncertu szkolnego  zespołu rockowego. Goście 
uczestniczyć mogli w prezentacji wyrobów cu-
kierniczych, warsztatach wyrobów cukierniczych 

i pokazów  baristycznych  przygotowanych przez 
uczniów Technikum Żywienia i Usług, pokaz 
Gastronomicznych.  Nasi goście chętnie uczestni-
czyli w  zajęciach w pracowni technologii produk-
tów pszczelich, prezentacji wyrobów woskowych, 
miodów, wylewu świec z wosku pszczelego przy-
gotowanych przez uczniów Technikum Pszcze-
larskiego. Podczas tego dnia można było także 
obejrzeć ujeżdżalnię koni, zobaczyć pokaz zajęć 
treningowych przygotowanych przez uczniów 
Liceum Jeździeckiego, uczestniczyć w grach i za-
bawach z języka angielskiego, warsztatach dzien-
nikarskich, wziąć udział w zajęciach na strzelnicy 
szkolnej, oraz zrobić sobie pomiar parametrów 
atroprometrycznych. 

Dzień otwarty już za nami, jednak wszystkich 
zainteresowanych naszą ofertą zapraszamy także 
do indywidualnego zapoznawania się z placów-
ką jaką jest Zespół Szkół Rolniczych Centrum 
Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli.  

Anna Szcześniak
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Pedagogiczna 
zaprasza

Szanowni czytelnicy Gminy Strzyżewice zapra-
szamy wszystkich do odwiedzania i korzystania  
z księgozbioru Biblioteki Pedagogicznej, która od 
lipca 2014 roku jest Oddziałem Pedagogicznym 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bychawie. 

Oddział oferuje literaturę z zakresu pedago-
giki, psychologii, resocjalizacji, pracy socjalnej,  
a także czasopisma  pedagogiczne: „Życie Szkoły”, 
„ Wychowanie w Przedszkolu”, „Świetlica”, „Praca 
Socjalna”, „Biblioteka w Szkole”. W Oddziale pro-
wadzone są lekcje z edukacji czytelniczej. Służymy 
pomocą przy sporządzaniu bibliografii na zadane 
tematy. Czytelnicy mogą korzystać z platformy 
IBUK-libra, która umożliwia czytanie książek  
w internecie. 

Od lutego 2016 roku wprowadzono wypożycza-
nie elektroniczne. Każdy otrzymuje kartę biblio-
teczną, która upoważnia do korzystania z zasobów 
biblioteki, daje też możliwość zdalnego kontrolo-
wania swojego konta, przeglądania katalogu, rezer-
wowania i przedłużania terminu zwrotu wypoży-
czonych materiałów bez konieczności wychodze-
nia z domu. Od października 2016 Oddział jest na 
facebooku. Na stronie zamieszczane są informacje 
o gromadzonej literaturze oraz krótkie zestawie-
nia tematyczne. Zapraszamy wszystkich chętnych  
do korzystania z usług Oddziału Pedagogicznego 
od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00  
do 17.00.

Dane kontaktowe:  
www.biblioteka.bychawa.pl;   

tel. 81 561 11 45 ; 
e-mail: pedagogiczna@gmail.com

facebook:  @Pedagogiczna.Bychawa 
mailto:pedagogiczna@gmail.com

Jolanta Przech

Sukcesy Karateków z CKiP Piotrowice
Z radością informujemy, że zawodnicy Klubu 

Karate CHIDORI trenujący w Centrum Kultury 
i Promocji w Piotrowicach odnoszą kolejne suk-
cesy. 

W dniu 11 marca 2017 roku odbyły się eg-
zaminy na stopnie uczniowskie. Przystąpiło do 
nich 12 naszych zawodników, którzy zdobyli od-
powiednio stopnie:
• Jan Komorowski - 9 kyu
• Alan Moskal - 9 kyu
• Hubert Teter - 9 kyu

•  Kornel Niewinny - 8 kyu (9 kyu z wyróżnieniem)
•  Michał Golewski - 8 kyu (9 kyu z wyróżnie-

niem)
• Filip Pruchnicki - 8 kyu
• Igor Doroń - 8 kyu
• Bartłomiej Pruchnicki - 7 kyu
• Kamil Bencyrek - 7 kyu
• Marcin Skiba - 7 kyu
• Antoni Wertel - 7 kyu
• Stanisław Sidor - 7 kyu
* 9 kyu - biały pas, 8 kyu - żółty pas, 7 kyu pomarańczowy pas

Gminna Biblioteka Publiczna 
im. Ewy Kołaczkowskiej  
w Strzyżewicach:
Poniedziałek 8.00 – 16.00
Wtorek 8.00 – 16.00
Środa 8.00 – 18.00
Czwartek 7.30 – 15.30
Piątek 8.00 – 18.00
Sobota 9.00 – 16.00

Filia GBP w Bystrzycy Starej:
Poniedziałek 7.30 – 16.30
Środa 8.00 – 13.00
Czwartek 8.00 – 12.00
Piątek 8.00 – 14.30

Zapraszamy do bibliotek
Filia GBP w Kiełczewicach Górnych:
Poniedziałek 8.30 – 15.00
Środa 8.30 – 15.00
Czwartek 9.00 – 16.00

Filia GBP w Żabiej Woli:
Wtorek 9.00 – 16.00
Środa 11.00 – 17.00
Czwartek 9.00 – 16.00

Zapraszamy pod numerem tel. (81) 56-66-067,  
na naszą stronę internetową:  
gbpstrzyzewice.naszabiblioteka.com   
oraz profil na FB: facebook.com/bibliotekastrzyzewice/

Lubelska Liga Karate Tradycyjnego
Część naszych zawodników została zakwalifiko-

wana do pięcioetapowego turnieju „Lubelska Liga 
Karate Tradycyjnego” w którym biorą udział Klu-
by karate z całej Lubelszczyzny (m.in. Lublin, Kra-
śnik, Tomaszów Lubelski, Ryki, Zamość, Niemce, 
Janów Lubelski).

Liga ma cel przede wszystkim szkoleniowy. Ze 
względu na duże zainteresowanie taką formą tre-
ningu Kluby mogły wystawić ograniczoną liczbę 
zawodników.

W gronie powołanych zawodników z KKT 
CHIDORI do udziału zakwalifikowali się:

• Antoni Wertel,
• Marcin Skiba,
• Kornel Niewinny,
• Michał Golewski,
• Filip Pruchnicki

Finałowa gala podsumowująca cały turniej 
odbędzie się w Lublinie 29 kwietnia 2017 (sobo-
ta) roku w godzinach 14:00-17:00 w Centrum 
Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego  
w Lublinie.

Już dzisiaj zapraszamy serdecznie!
Paweł Pielecki
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„Maluszki w bibliotece…”
Kolejny rok w bibliotece gminnej w Strzy-

żewicach odbywają się spotkania dla najmłod-
szych mieszkańców naszej gminy oraz ich 
opiekunów. Na cotygodniowych spotkaniach 
bawimy się, śpiewamy, czytamy, malujemy, le-
pimy, kleimy i poznajemy wiele nowych rzeczy. 
Ostatnie nasze zajęcia przebiegały w iście wio-
sennych nastrojach. Maluszki wykonywały mar-
cowe garnki ze składnikami kapryśnej pogody, 
wiosenne hiacynty, przestrzenne bociany, por-
tret Pani Wiosny; poszukiwały także pierwszych 
jej oznak podczas wspólnego spaceru. Spotyka-
my się w każdy wtorek w godz. 10.00 – 12.00,  
a naszym zajęciom jak zwykle towarzyszą dobra 
zabawa i doskonałe humory.  

Monika Zagórska – Kozak Dzień Wiosny u Maluszków

Kreatywne 
dzieciaki

W sobotnie przedpołudnia w strzyżewickiej 
bibliotece jak zwykle jest gwarno, wesoło i pra-
cowicie. Dzieje się tak za sprawą grupy chęt-
nych dzieci, które uczestniczą w warsztatach 
oraz „sprawczyni” całego zamieszania, czyli 
pani Kasi Tuzimskiej, która te zajęcia prowadzi. 
Na spotkaniach wykonywane są przeróżne cie-
kawe i fajne prace. Na poprzednich warsztatach 
uczestnicy mieli możliwość samodzielnie przy-
gotować torbę ekologiczną (metodą transferu 
druku na tkaninę) czy papierową dekoracje na 
ścianę. Z kolei na ostatnich spotkaniach wyko-
nywano ozdoby wielkanocne, co jak wiadomo 
jest wspaniałą tradycją którą warto i należy 
kultywować. Młodsza grupa własnoręcznie wy-
konywała kartki świąteczne, kolorowe pisanki 
oraz wielkanocne króliczki. Starsi spotykają 
się już niebawem – 8 kwietnia, by po raz ko-
lejny wykazać się niesamowitą kreatywnością  
i „wyczarować” coś niesamowitego. Wszystkich 
chętnych zapraszamy na nasze sobotnie spo-
tkania (szczegółowe informacje dostępne są na 
stronie internetowej biblioteki oraz profilu na 
Facebook).  

Monika Zagórska-Kozak

Papierowe dekoracje

Torby ekologiczne
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które wpisują się w naszą pamięć, wpisują się 
również w nasz kulturalny kalendarz. Tak też 
było 26 lutego 2017.

Do projektu zaangażowaliśmy 26 wokali-
stów z CKiP. Kilka tygodni poświęciliśmy na 
przygotowanie, dobór repertuaru, transkryp-
cję nagrań i właściwą interpretację utworów. 
To wszystko składało się na prawdziwą moc 
koncertową, którą odczuliśmy na drugiej edy-
cji wydarzenia SZAFA GRA #2.

Projekt przeszedł nasze najśmielsze ocze-
kiwania. Dwa dni wzmożonych warsztatów  
i wspaniały finał! Oświetlenie sceniczne, dźwię-
ki wprawiające stopy w ruch, znane utwory, 
profesjonalni muzycy, uznani wokaliści. A przy 
tym sala wypełniona po brzegi najwspanialszą 
publicznością, której owacje dodawały naszym 
młodym artystom energii scenicznej! Nic do-
dać, nic ująć- doskonała uczta muzyczna!

Tomasz Hanaj

Ubiegły rok pokazał, że projekt łączący 
potencjał wokalny młodych, ambitnych ar-
tystów doskonale koreluje z kompetencjami 
muzyków, którzy na co dzień działają w róż-
nych obszarach artystycznych. Wydarzenia, 

Duszpasterz z pasją
Ksiądz Marcin Edward Smalec wyświęcony na 

kapłana 2 czerwca 2001 roku. Duszpasterz takich 
parafii jak: św. Barbary w Łęcznej, św. Wojciecha 
i św. Józefa w Lublinie oraz św. Wita w Mełgwi. 
Obecnie pełni funkcję wikariusza i katechety  
w parafii św. Stanisława w Gorzkowie. Jego zain-
teresowania to praca z młodzieżą, motoryzacja  
i podróże.

Pochodzi ze Strzyżewic-Rechty. To tu spę-
dził  dziecięce lata, ukończył Szkołę Podstawową, 
zawarł pierwsze znajomości i przyjaźnie. Dzie-
ciństwo wspomina pozytywnie. Właściwie do 
momentu choroby taty młodość to dla niego praw-
dziwa sielanka. W pamięci ma ulubione miejsca, 
gdzie udawał się po lekcjach, takie jak malownicza 
droga na Borkowiznę.

Z opowieści mamy i babci wynika, że już jako 
dziecko chciał zostać kapłanem. Wspominają 
dzień w którym ujrzał mężczyznę w długiej, czar-
nej sukni i podobno zapragnął mieć taką samą. 
Jednak jego zdaniem powołanie pojawiło się w 
czwartej klasie liceum. Podkreśla, że to wyrzecze-
nie, umiejętność odnalezienia się w nieznanej do-
tąd sytuacji oraz nieodwołalna decyzja wymagają-
ca wyjścia naprzeciw nowym trudnościom.

Jeśli ktoś pragnie zostać duszpasterzem musi 
przede wszystkim spędzić w seminarium sześć 

lat. Pobyt w szkole kapłańskiej 
jest stacjonarny. Wszystkim 
klerykom przysługuje prawo do 
czasu wolnego tj. dwa razy w ty-
godniu w środy i soboty między 
godziną czternastą, a szesnastą. 
Działalność ,,kapłana środowi-
ska” to niesienie pomocy bliź-
nim, proboszczowi. Kojarzy się 
również z gospodarczą stroną: 
płaceniem rachunków, dbaniem 
o sprawy parafii.

Ksiądz Marcin lubi pracę  
z dziećmi i młodzieżą. Najbar-
dziej podoba mu się świado-
mość zmiany jaka zachodzi w młodym człowieku. 
Możliwość uczestniczenia w tym procesie, ogląda-
nia go na własne oczy. Największą trudnością jest 
brak autorytetu. Współczesna młodzież wydaje się 
być wyobcowaną, zamkniętą grupą. Na to niestety 
mają wpływ media. Zaabsorbowana pogonią za 
własnym ,,ja” próbuje realizować indywidualne 
postanowienia. Często wymaga od życia więcej, 
niż może im dać.

Co więcej, duchowny interesuje się motory-
zacją. Takie hobby w dużym stopniu ułatwia po-
rozumienie z młodym człowiekiem. Ta pasja to 

„Siła marzeń, czyli o naszych byłych  
i obecnych mieszkańcach gminy.”

To historie o planach na przyszłość poprzedzonych odwagą, wytrwało-
ścią i pracą nad sobą. Ciekawe życiorysy zachęcają do kierowania się fanta-
zją, podjęcia ryzyka. Wielokrotnie ukazują, że przy odrobinie sumienności, 
wysiłku i szczęścia można osiągnąć każdy, nawet najtrudniejszy do zreali-
zowania cel. 

O SOBIE
Odkąd pamiętam zawsze fascynowało mnie słowo. Zarówno używane  

w celu komunikacji, ale również pisane czy obce. To właśnie ono pozwala na 
poznawanie świata i ludzi. Tak oto zrodziła się pasja do literatury, a zaraz po-
tem do podróży i kultury hebrajskiej. Uważam, że słowo ułatwia wyrażanie 
siebie, dotarcie do problemu i zrozumienie drugiego człowieka.

Kinga Dziaduch

dla niego podstawowe źródło czerpania radości  
z życia. Czasami jednak budzi negatywne odczucia, 
kontrastuje z pojęciem ,,kapłan”. Uwielbia nie tylko 
auta, ale i motocykle. Aktualnie posiada Yamaha 
Virago Custom po renowacji i Yamaha YZF-R6.

Uważa się za osobę szczęśliwą i zadowoloną  
z pracy, którą wykonuje. Gdyby miał ponownie 
wybrać czy zostać duszpasterzem, bez wahania 
podjąłby taką decyzję jeszcze raz. Czytelnikom 
życzy więcej miłości bliźniego, a sobie możliwości 
docierania do ludzi. Pragnie, aby jego słowo docie-
rało nie tylko do uszu, ale również do serc.

Kinga Dziaduch
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Gościnny Hrubieszów
W Hrubieszowie w dn. 18.03.2017 

odbyły się Mistrzostwa Województwa 
Lubelskiego  do lat 20 w podnoszeniu 
ciężarów. Nasi sztangiści z powodu wy-
jazdu na praktyki zagraniczne , choro-
by i sprawy osobiste wystąpili w okrojo-
nym składzie. W kat. 62 kg. Kamil Welc 
był III z wynikiem 133 kg. W kat. 77 kg. 
Adrian Wójcik zwyciężył i zdobył złoty 
medal z wynikiem 230 kg. Trzeci w kat 
85 kg. był Tymek Malinowski z wyni-
kiem 190 kg. Na pudle nie udało się sta-
nąć tym razem Mateuszowi Jarockiemu 
i z wynikiem 209 kg. zajął IV miejsce. 
Gratulujemy. 

Antoni KawałekI miejsce – Adrian Wójcik (230kg) kat. 77 kg III miejsce – Kamil Welc (133kg) kat. 62 kg

Szczypiorniści  
z Pszczelej Woli  

trzeci raz z rzędu
Mistrzami Powiatu 

Lubelskiego!!!
02.03.2017 w Bychawie miały 

miejsce Finały Powiatu Lubel-
skiego w piłce ręcznej chłopców 
szkół ponadgimnazjalnych.

Nasi uczniowie bronili ty-
tułu wywalczonego rok temu, 
a posiadanego już dwa lata.  
W rozgrywkach rywalizowa-
liśmy z drużynami z Bychawy, 
Piotrowic oraz Bełżyc.

Mecz z Gospodarzami wygra-
liśmy 12:10. Kolejny, z drużyną 
Bełżyc  - 11:9. W finałowym star-
ciu z zespołem Piotrowic poko-
naliśmy naszych sąsiadów 12 do 
11 i po raz trzeci wywalczyliśmy 

tytuł Mistrza Licealiady Powiatu 
Lubelskiego w piłce ręcznej!

Zespół Szkół Rolniczych  
w Pszczelej Woli reprezentowali: 

Maciej Koziński, Paweł Gu-
ziak, Jakub Kokoszko, Marek 
Król, Kamil Witko, Kacper Ko-
łodziej, Mateusz Król, Maksymi-
lian Szadura, Mateusz Sasin, Ad-
rian Tutka, Jakub Nestorowicz, 
Grzegorz Boczek

Ojcem sukcesów piłki ręcznej 
w Pszczelej Woli jest od wielu lat 
trener Jarosław Stępień.

Gratulujemy!!!
Jarosław Prus

Terminarz rozgrywek 
Lubelskiej  

IV Ligi Piłkarskiej
Terminarz rozgrywek Lubelskiej IV Ligi Piłkarskiej

GLKS POM Iskra Piotrowice informuje, że mecze o mistrzostwo IV ligi rundy  
wiosennej sezonu 2016/2017 rozgrywane będą na stadionie gminnym w Piotrowi-
cach w następujących terminach:

POM-ISKRA Piotrowice – KS Hetman Zamość 15.04.2017 r. godz. 11:00

POM-ISKRA Piotrowice – Victoria Żmudź 30.04.2017 r. godz. 16:00

POM-ISKRA Piotrowice – Tomasovia Tomaszów Lubelski 07.05.2017 r. godz. 16:00

POM-ISKRA Piotrowice – Powiślak Końskowola 21.05.2017 r. godz. 17:00

POM-ISKRA Piotrowice – Łada 1945 Biłgoraj 04.06.2017 r. godz. 17:00

POM-ISKRA Piotrowice – LKS Milanów 17.06.2017 r. godz. 17:30

Terminarz rozgrywek II Ligi Wojewódzkiej Juniorów Młodszych

GLKS POM Iskra Piotrowice informuje, że mecze II ligi wojewódzkiej junio-
rów młodszych rundy wiosennej sezonu 2016/2017 rozgrywane będą na boisku  
w Piotrowicach w następujących terminach:

POM-ISKRA Piotrowice – KS Lublinianka 22.04.2017 r. godz. 14:00

POM-ISKRA Piotrowice – Huragan Międzyrzec Podlaski 06.05.2017 r. godz. 14:00

POM-ISKRA Piotrowice – Orlęta Łuków 20.05.2017 r. godz. 14:00

POM-ISKRA Piotrowice – KS Lublinianka 11.06.2017 r. godz. 17:30

Terminarz rozgrywek Lubelskiej Ligi Wojewódzkiej Trampkarzy Starszych

GLKS POM Iskra Piotrowice, informuje, że mecze lubelskiej ligi wojewódz-
kiej trampkarzy starszych rundy wiosennej sezonu 2016/2017 rozgrywane będą  
na boisku w Piotrowicach w następujących terminach:

POM-ISKRA Piotrowice – Iskra Krzemień 22.04.2017 r. godz. 11:00

POM-ISKRA Piotrowice – Unia Wilkołaz 06.05.2017 r. godz. 11:00

POM-ISKRA Piotrowice – MUKS Kraśnik 20.05.2017 r. godz. 11:00

POM-ISKRA Piotrowice – HEKSA Niedrzwica Duża 11.06.2017 r. godz. 14:30
Szczypiorniści z Pszczelej Woli
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