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Stawki podatku obowiązujące 
na terenie Gminy Strzyżewice w roku 2018

Zgodnie z uchwałami podjętymi przez Radę Gminy Strzyżewice stawki podatku 
rolnego i od nieruchomości na rok 2018 nie uległy zmianie w stosunku do roku 
poprzedniego.
 PODATEK ROLNY

Podatek rolny dla gospodarstw rolnych
(gospodarstwo powyżej 1 ha)

92,50 zł/ha 
przeliczeniowy

Podatek rolny dla gruntów niewchodzących w skład 
gospodarstwa rolnego (gospodarstwa poniżej 1 ha)

185 zł/ha fi-
zyczny

 PODATEK LEŚNY
Podatek za 1 ha lasu 43,35 zł/ha

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
Podatek od gruntów:

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji 
gruntów i budynków

0,89/m2

- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego

0,42/m2

- pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami 
powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników 
sztucznych

4,54/m2

Podatek od budynków lub ich części:
- mieszkalnych 0,63/m2
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 
oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej

19,95/m2

- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w 
zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,59/m2

- związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w 
rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych 
przez podmioty udzielające tych świadczeń

4,61/m2

- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego

7,62/m2

Podatek od budowli: 2% od wartości

SPRAWDŹ CZY TWÓJ DOWÓD 
OSOBISTY JEST WAŻNY 

Z końcem grudnia 2017 r. upływa 10-letni termin 
ważności ostatnich dowodów  wymienianych z „zielo-
nych książeczek” na plastikowe. Grudzień 2007 r. obfi-
tował w składane wnioski i w związku z tym duża liczba 
dowodów traci ważność właśnie w najbliższych dniach.

GDZIE I JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
Wniosek składamy osobiście do dowolnego urzędu 

gminy bądź miasta, niezależnie od zameldowania, na 
formularzu wypełnionym przez wnioskodawcę lub wy-
drukowanym w urzędzie. Alternatywą dla osobistego 
stawiennictwa w urzędzie jest złożenie go przez  plat-
formę E-PUAP –warunkiem jest posiadanie profilu za-
ufanego.

Do wniosku dołączamy aktualną fotografię – nie 
powinna być starsza niż 6 miesięcy – przedstawiającą 
twarz osoby fotografowanej na wprost (en face). Na 
zdjęciu nie możemy mieć nakrycia głowy, ani okularów 
z ciemnymi szkłami. Osoby noszące okulary korekcyj-
ne powinny zwrócić uwagę, aby  oczy były dobrze wi-
doczne, wszkłach nie odbijało się światło a oprawki nie 
zasłaniały brwi. Owal twarzy powinien być widoczny, 
a wyraz twarzy musi być naturalny – bez uśmiechu, 
z  zamkniętymi ustami. Na fotografii brwi muszą być 
widoczne.

ILE CZEKAMY NA DOWÓD?
Ustawowy termin, w którym powinniśmy otrzymać 

nowy dowód, to miesiąc. Trzeba o tym pamiętać składa-
jąc wniosek, ponieważ może się okazać, że zostaniemy 
bez ważnego dowodu, co uniemożliwi nam realizację 
pewnych czynności np. podjęcie pieniędzy z banku, wi-
zytę u notariusza lub lekarza.

WNIOSEK O DOWÓD 
SKŁADAMY OSOBIŚCIE!

DOWÓD ODBIERAMY OSOBISCIE ZE 
„STARYM” DOWODEM!

WYŻSZE STAWKI ZA ODPADY
W ostatnim czasie został przeprowadzony 

przetarg nieograniczony na „Odbiór i zagospo-
darowanie odpadów komunalnych z nierucho-
mości zamieszkałych z terenu gminy Strzyże-
wice”. Jedyną ofertę złożyła firma Ekoland Sp. 
z o. o. z Kraśnika, która do tej pory świadczyła 
swoje usługi na terenie naszej gminy. Niestety 
zaoferowana prze firmę kwota za odbiór i zago-
spodarowanie odpadów komunalnych wzrosła 
drastycznie. Jest to wynikiem zmiany przepisów 

mających na celu ujednolicenie systemu segre-
gacji odpadów na terenie całego kraju a  także 
wzrostem tzw. opłaty marszałkowskiej.

Obecnie, w Urzędzie Gminy, odbywają się 
analizy i dyskusje, jak ta oferta przełoży się na 
cenę za śmieci, zwłaszcza że koszty związane 
z funkcjonowaniem systemu muszą być pokryte 
z opłat uiszczanych przez mieszkańców.

Faktem jest, że stawki za odpady od początku 
„śmieciowej rewolucji”, czyli od lipca 2013 roku, 
nie były podnoszone. Jednak, w najbliższym 
czasie będziemy zmuszeni do podniesienia opłat 

mieszkańców, gdyż dotychczasowe wpłaty nie 
pokryją kosztu wywozu odpadów komunalnych. 

Jednocześnie informujemy, że w związku ze 
zmianą systemu segregacji odpadów oraz wzra-
stającą ilością odpadów zmieszanych, Gmina 
będzie przeprowadzać kontrole mające na celu 
sprawdzenie czy mieszkańcy zgodnie z  de-
klaracją w sposób należyty segregują odpady. 
W  przypadku stwierdzenia braku segregacji 
będą naliczane wyższe stawki opłaty za gospo-
darowanie odpadami.

Barbara Szymula
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6 listopada br. w Sejmie, podczas konferencji pt. „Zrównoważony 
Rozwój Społeczno-Gospodarczy Jednostek Samorządu Terytorialne-
go”, zaprezentowano wyniki rankingu najdynamiczniej rozwijających 
się gmin w Polsce.  

Ranking został opracowany przez naukowców z Politechniki War-
szawskiej na podstawie 15 wskaźników za okres 2016 roku, których 
źródłem były dane Głównego Urzędu Statystycznego. W opracowaniu 
zostały ocenione wszystkie gminy w kraju, a pod uwagę brano m.in. wy-
datki na inwestycje, odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni 
ścieków, saldo migracji, liczbę osób pracujących na 1 tys. mieszkańców, 
liczbę podmiotów gospodarczych na 1 tys. mieszkańców czy liczbę absol-
wentów szkół ponadgimnazjalnych na 1 tys. mieszkańców.

Gmina Strzyżewice  na 1559 gmin wiejskich zajęła w rankingu 287 
pozycję, co stanowi 7 wynik w województwie lubelskim i najlepszy w po-
wiecie lubelskim. Poniżej publikujemy wyciąg z rankingu gmin wiejskich, 
a materiały pochodzą z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.

/bz/

Miejsce 
w rankingu Gmina Województwo Powiat

1 Kleszczów łódzkie bełchatowski
2 Kobierzyce dolnośląskie wrocławski

3 Tarnowo 
Podgórne wielkopolskie poznański

4 Puchaczów lubelskie łęczyński
54 Terespol lubelskie bialski

204 Biszcza lubelskie biłgorajski
209 Łukowa lubelskie biłgorajski
238 Janów Podlaski lubelskie bialski
250 Lubartów lubelskie lubartowski
287 Strzyżewice lubelskie lubelski

Mieszkańcy gminy tworzą z mocy pra-
wa wspólnotę samorządową. To mieszkańcy 
wybierają władze lokalne, które organizują 
zadania na ich rzecz, takie jak budowa dróg, 
oświetlenia, kanalizacji czy prowadzenie szkół 
lub instytucji kultury. Ale to również miesz-
kańcy zobowiązani są do ponoszenia opłat i 
podatków, dzięki którym, zadania te mogą 
być realizowane. Krótko mówiąc udział we 
wspólnocie wiąże się z prawami i obowiązka-
mi, co ma swoje umocowanie w samorządo-
wych ustawach ustrojowych. 

Kilkanaście lat temu sytuacja była przej-
rzysta – mieszkańcem gminy, czyli członkiem 
wspólnoty, była osoba zameldowana na pobyt 
stały na terenie gminy, wpisana z urzędu do 
stałego rejestru wyborców, wnosząca sto-
sowne podatki zgodnie ze swoim adresem. 
Obecnie sytuacja się skomplikowała. Bywa, 
że  osoby mieszkają na terenie jednej gminy 
(deklarują się jako jej mieszkańcy), ale są za-
meldowane w drugiej i tam de facto wybierają 
lokalne władze oraz  tam trafiają ich  podatki 

wnoszone do skarbu państwa. W takim przy-
padku brak jest związku pomiędzy faktem 
mieszkania w konkretnej gminie, a  partycy-
powaniem w kosztach jej funkcjonowania. W 
wyniku tego samorządy coraz częściej bory-
kają się ze zjawiskiem tzw. free ridingu (ko-
rzystania z usług bez ponoszenia za nie opłat). 

Jednym z elementów łagodzących skutki 
tego zjawiska jest rozliczanie się przez po-
datników z Urzędem Skarbowym według 
faktycznego miejsca zamieszkania. Płacąc 
podatek dochodowy od osób fizycznych za-
silamy budżet gminy, w której mieszkamy. 
Gwarantuje to ustawa o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego. Zgodnie z jej zapi-
sami centralny budżet państwa ma obowią-
zek przekazać gminie ponad 37% wpływów 
z podatku PIT. Wyliczenie konkretnej kwoty 
zależy od liczby podatników deklarujących 
jako miejsce zamieszkania daną gminę. 

Należy podkreślić, że dla gminy Strzyżewi-
ce udział w podatku dochodowym od osób 

fizycznych jest jednym z najważniejszych 
dochodów. W 2017 roku szacowane wpływy 
z tytułu PIT wyniosą ponad 3,5 mln złotych. 
Każdy nowy podatnik zwiększa możliwości 
inwestycyjne gminy. Przy przeciętnym wy-
nagrodzeniu brutto wynoszącym miesięcznie 
3860 złotych do budżetu gminy wpływa rocz-
nie około 1250 złotych. To koszt wykonania 
5 m.b. chodnika czy też koszt zakupu szkolnej 
tablicy lub 8 stolików uczniowskich. 

Aby zasilić budżet gminy Strzyżewice wpły-
wami z podatku PIT należy zgłosić u praco-
dawcy aktualne miejsce zamieszkania lub przy 
rocznym rozliczeniu podatkowym na formu-
larzu PIT-36, PIT-37 wpisać:

 w Części A – Drugi Urząd Skarbowy w Lu-
blinie, 

 w Części B  - adres zamieszkania na terenie 
gminy Strzyżewice.

B.Zdybel

Porządki na chodnikach

Przez ostatnich kilkanaście lat budowano 
chodniki wzdłuż głównych dróg na terenie 
gminy wspólnie z ich zarządcami. Wraz z 
upływem czasu zaczęły one porastać roślinno-
ścią i pokrywały się innymi zanieczyszczenia-
mi. Aby poprawić ich wygląd oraz zabezpie-

czyć przed niszczeniem należało je oczyścić. 
Prace porządkowe na chodnikach polegały na 
wycięciu chwastów oraz usunięciu pozosta-
łych zanieczyszczeń i wykonywane były od 6. 
do 28. listopada 2017r. 
Poza odcinkami chodników wybudowanych 
w roku bieżącym oczyszczono po-
zostałe wcześniej wykonane ciągi 
chodników tj.:
-  wzdłuż drogi powiatowej 

nr  2289L Strzyżewice – Za-
krzówek w miejscowościach: 
Kiełczewice Górne, Kiełczewice 
Maryjskie, Kiełczewice Dolne, 
Strzyżewice

-  wzdłuż drogi powiatowej 
nr  2277L Żabia Wola – Strzy-
żewice w miejscowościach: By-
strzyca Nowa, Bystrzyca Stara, 
Piotrowice, Osmolice Pierwsze, 
Żabia Wola- wzdłuż drogi po-
wiatowej nr 2269L Lublin – By-

chawa w miejscowościach: Polanówka, Żabia 
Wola.- wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 834 
w  Strzyżewicach i Bystrzycy Nowej. Łączna 
długość oczyszczonych chodników wynosi 
około 20 km.

Roman Konopnicki

Podatek PIT a udział we wspólnocie samorządowej

Ranking gmin według ekspertów z Politechniki Warszawskiej 

Uporządkowany chodnik

Prace porządkowe  na chodniku
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W ostatnich latach coraz więcej osób decy-
duje się na założenie indywidualnej działalno-
ści gospodarczej. W 2011r. po przeniesieniu 
wpisów z Gminnej Ewidencji do rejestru elek-
tronicznego Centralnej Ewidencja i Informacji 
o Działalności Gospodarczej (CEIDG), dzia-
łalność gospodarczą prowadziły 203 podmioty. 
Liczba ta sukcesywnie wzrastała – w roku 2013 
działało 264 przedsiębiorców, w roku 2015 już 
335, a na chwilę obecną zarejestrowanych jest 
369 firm. Poniższy wykres pokazuje zmiany 
w rejestracji przedsiębiorców w latach 2010-
2017.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności 
(PKD), w Gminie Strzyżewice najwięcej przed-
siębiorców skupia sekcja G – Handel hurtowy 
i detaliczny (Wykres 2). W obrębie tej sekcji 
przedsiębiorcy zajmują się głównie:

- sprzedażą detaliczną z przewagą żywności 
i napojów, paliw do pojazdów silnikowych na 
stacjach paliw, wyrobów tekstylnych, drobnych 
wyrobów metalowych, mebli i sprzętu oświe-

tleniowego, kwiatów, roślin, 
nasion i nawozów;

- sprzedażą detaliczną 
prowadzoną na straganach 
i targowiskach, bądź przez 
domy sprzedaży wysyłkowej 
czy Internet;

- sprzedażą hurtową zbo-
ża, kwiatów i roślin, owoców 
i warzyw, odzieży i obuwia, 
maszyn i  urządzeń rolni-
czych, drzewa i materiałów 
budowlanych, wyrobów che-
micznych, sprzedaż hurtową 

i detaliczną samochodów 
osobowych i furgonetek;

- konserwacją i naprawą pojazdów.
Drugą w kolejności sekcją jest Budownic-

two, które stanowi 20,4% ogółu działalności 
prowadzonych w Gminie Strzyżewice. Składają 
się na nią przede wszystkim: roboty budowlane 
wykończeniowe i roboty budowlane związane 
ze wznoszeniem budynków , jak też specjali-
styczne roboty budowlane , wykonywanie in-
stalacji wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych 
i innych, tynkowanie, malowanie, posadzkar-
stwo, stolarka budowlana i inne.

W Gminie Strzyżewice na chwilę obec-
ną 15,3% ogółu przedsiębiorców zajmuje się 
transportem (głównie transport drogowy to-
warów ixtransport lądowy pasażerski), a 8,6% 
przetwórstwem przemysłowym (produkcja 
konstrukcji metalowych, obróbka mecha-
niczna elementów metalowych, naprawa 
i  konserwacja maszyn). Działalność profe-
sjonalną, naukową i techniczną prowadzi 8% 
zarejestrowanych podmiotów, które zajmują 
się m.in.: działalnością rachunkowo-księgową, 

doradztwem podatkowym, działalnością w za-
kresie inżynierii i doradztwem technicznym, 
działalnością w zakresie specjalistycznego pro-
jektowania czy działalnością weterynaryjną. 

Na terenie Gminy Strzyżewice działa też kil-
ka większych przedsiębiorstw, jak np.: Osmo-
frost Sp. z o.o. w Osmolicach Pierwszych, ED-
BAK Sp. z o.o. i KARMET Wawer i Spółka Sp. 
J. w Piotrowicach, Piekarnia Ciastkarnia Kuna 
Sp. J. w Żabiej Woli, Zakład Kamieniarski DIA-
TRAK s.c. w Strzyżewicach-Rechcie.

Pozostałe 25% ogółu przedsiębiorców to po-
jedyncze rodzaje działalności, wśród których 
wyróżnić można: działalność związaną z do-
radztwem w zakresie informatyki i oprogramo-
wania, działalność agentów i brokerów ubez-
pieczeniowych, fryzjerstwo i pozostałe zabiegi 
kosmetyczne, działalność usługową związaną 
z zagospodarowaniem terenów zieleni, pozasz-
kolne formy edukacji oraz nauka języków ob-
cych, działalność usługową wspomagającą pro-
dukcję roślinną, wynajem i dzierżawa maszyn 
i urządzeń rolniczych, działalność pomocniczą 
związaną z utrzymaniem porządku w budyn-
kach, sprzątanie obiektów przemysłowych.

Na terenie Gminy Strzyżewice na chwi-
lę obecną zarejestrowanych jest 21 placówek 
handlowych z przewagą branży spożywczo-
-przemysłowej, 3 stacje paliw, 3 apteki i 2 pla-
cówki gastronomiczne. Do rejestru obiektów 
innych niż hotelarskie wpisanych jest nato-
miast 8 punktów. Praktykę lekarską prowadzą 
4 podmioty, również 4 świadczą opiekę fizjo-
terapeutyczną, funkcjonują 2 ośrodki zdrowia 
i 2 gabinety dentystyczne.  

Natalia Moryl

Moda na biznes trwa –  coraz więcej nowych firm w Gminie Strzyżewice

Wykres 1. Opracowano na podstawie raportu systemu CEIDG na dzień 30.11.2017 r.
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Wspólne życie, wspólne odznaczenie
Medal za Długoletnie Pożycie Małżeń-

skie to państwowe odznaczenie cywilne 
nadawane przez Prezydenta RP osobom, 
które przeżyły 50 lat w małżeństwie. Me-
dal ten, jako jedyny ze wszystkich odzna-
czeń państwowych, można otrzymać tylko 
w parze. 

11 października w Piotrowicach Wójt 
Gminy Jan Andrzej Dąbrowski uroczyście, 
w obecności księży i przedstawicieli samo-
rządu, wręczył ten wyjątkowy medal dzie-
więciu  parom z terenu gminy. Odznaczone 
małżeństwa to: Wiesława i Tadeusz Blacha 
z Borkowizny, Halina i Mieczysław Janiko-
wie z Żabiej Woli, Anna i Adam Konieczni 
z Bystrzycy Nowej, Krystyna i Jerzy Kraw-
czykowie ze Strzyżewic, Halina i Edward 
Rękasowie z Kolonii Kiełczewice Dolne, 
Genowefa i Marian Sienkiewiczowie z Pio-
trowic, Alicja i Leszek Szyszka z Kiełczewic 
Pierwszych, Stanisława i Władysław Woło-

szynowie z Polanówki oraz Krystyna i Ry-
szard Ziętkowie z Dębiny. 

Każda z par otrzymała kopię aktu mał-
żeństwa sporządzonego w 1967 r. oraz 
pamiątkowe dyplomy, publikacje gminy 
i  kosz słodyczy. Nie zabrakło gratulacji, 
życzeń oraz ciepłych słów o trwałości mał-
żeństwa w czasach, gdy instytucja rodziny 
przeżywa kryzys. W imieniu Jubilatów głos 
zabrał Pan Mieczysław Janik, który podzię-
kował Panu Wójtowi za  wnioskowanie do 
Prezydenta o nadanie medali i zorganizo-
wanie uroczystości. Podzielił się również 
z  zebranymi refleksją o  znaczeniu mał-
żeństwa i drugiej osoby w życiu człowieka 
oraz wspólnym pokonywaniu trudności, 
bo przecież amor vincit omnia!

O radosną atmosferę podczas uroczy-
stości dbał zespół Lubelska Kapela Maki, 
który wykonał ludowe i tradycyjne polskie 
melodie.

B. Zdybel

Anna i Adam Konieczni

Stanisława i Władysław 
Wołoszyn

Krystyna Krawczyk

Krystyna Ziętek

Halina i Edward Rękasowie

Wiesława i Tadeusz Blacha

Od lewej: Halina i Mieczysław Janik 
oraz Genowefa i Marian Sienkiewicz

Alicja i Leszek Szyszka

Uczestnicy uroczystości w pamiątkowej fotografii

„Ale Babki”zapraszają
„Ale Babki” to nazwa, jaką przyjęło Sto-

warzyszenie Aktywnych Kobiet Gminy 
Strzyżewice. Działamy ponad cztery lata, 
a od wiosny b.r. jesteśmy zarejestrowane 
w Starostwie Powiatowym w Lublinie jako 
stowarzyszenie zwykłe.

Naszymi celami są: integracja kobiet 
z  terenu gminy, rozwijanie ich zaintereso-
wań i pasji, kultywowanie tradycji regionu 
w  dziedzinie kultury, rękodzieła i kulina-
riów, zdobywanie nowych umiejętności 
i  wiedzy, przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu emerytek, rencistek i osób 
niepełnosprawnych. 

Wymienione cele realizujemy poprzez 
zajęcia warsztatowe, spotkania z ciekawymi 
ludźmi, imprezy oraz wyjazdy integracyjne 
i rekreacyjne. Współpracujemy z podobny-
mi stowarzyszeniami z naszej gminy i gmin 
sąsiednich, a także z CKiP w Piotrowicach, 
LGD, Stowarzyszeniem Wspierania Aktyw-
ności „Bona „Fides”. 

Inicjatorką powstania naszej grupy i jej 
siłą napędową jest znana wszystkim, 

pełna energii i pomysłowości Genowefa 
Baran.

Zarząd stowarzyszenia stanowią: Barbara 
Dubielis – prezes, Anna Pastucha – wice-
prezes i Irena Prus – skarbnik. Spotykamy 
się w każdy czwartek w CKiP w Piotrowi-
cach. 

Dzięki życzliwości i harmonijnej współ-
pracy z dyrekcją i pracownikami CKiP uda-
ło nam się zorganizować kilka ciekawych 
imprez – Festiwal Talentów, Dzień Kobiet, 
spotkanie wigilijne dla samotnych (wspól-
nie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Gmi-
ny Strzyżewice, PSP w Kiełczewicach Gór-
nych oraz KGW w Kiełczewicach Górnych).

Ostatnio uczestniczyłyśmy w zajęciach 
warsztatowych w Krzczonowie i Kurowie 
organizowanych przez „Bona Fides” w ra-
mach projektu „Razem na Lubelszczyźnie”. 
Mamy nadzieję, że w grudniu uda się nam  
rozpocząć realizację projektu „Ceramika dla 
seniorów”. Bliższe informacje o nim znajdą 
się niebawem na stronie CKiP Piotrowi-
ce po ostatecznym zatwierdzeniu projektu 
przez Urząd Marszałkowski w Lublinie.

W naszym stowarzyszeniu panuje przyja-
zna i serdeczna atmosfera, zaś cotygodnio-
we spotkania pozwalają nam oderwać się 
od codziennych trosk, pomagają zapomnieć 
o problemach rodzinnych i zdrowotnych, 
udowodniają, że na rozwijanie osobowości 
i poszerzanie zainteresowań jest czas w każ-
dym okresie życia.

Zapraszamy do naszego stowarzyszenia 
wszystkie kobiety (18+), które chcą przy-
jemnie spędzić czas i rozwijać swoje pasje.

„Ale Babki”

P.S. Reportaż radiowy opowiadający 
o nas, o tym co robimy i jak działamy moż-
na znaleźć na stronach internetowych CKiP 
Piotrowice: www.ckip-piotrowice.eu oraz 
www.youtube.com/PiotrowiceCKiP
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„ROK DLA NIEPODLEGŁEJ”

Zbliżamy się do 100. rocznicy świętowania 
przez Polskę Odzyskania Niepodległości 

w związku z tym, Minister Edukacji Naro-
dowej ogłosiła rok szkolny 2017/2018 „Ro-
kiem dla Niepodległej”.

Tego roku w PSP im. Marszałka Józefa Pił-
sudskiego w Strzyżewicach-Rechcie odbyły 
się już po raz szósty Gminne Obchody Święta 
Niepodległości objęte honorowym patrona-
tem Wójta Gminy Strzyżewice.

Uroczystość rozpoczęła się przemarszem na 
cmentarz parafialny zgromadzonych pocztów 
sztandarowych okolicznych szkół, jednostek 
straży pożarnej, zastępów harcerskich z pocz-
tem Piłsudczyków na czele. Na Grobie Niezna-
nego Żołnierza  złożono wieńce i kwiaty, jako 
symbol naszej pamięci i wdzięczności żołnie-
rzom poległym za naszą wolność. 

Zebrani goście, delegacje, władze powiatu, 
władze gminy, radni, sołtysi, przedstawicie-
le Związku Piłsudczyków oddział Kraśnik 
i  mieszkańcy udali się następnie do kościoła 
w Kiełczewicach Maryjskich, by uczestniczyć 

w koncercie pieśni patrio-
tycznych w wykonaniu Mło-
dzieżowej Orkiestry Dętej 
Gminy Strzyżewice. Następ-
nie zebrani wzięli udział we 
mszy świętej sprawowanej 
w intencji Ojczyzny. 

Około 13.30 w szkole 
w  Strzyżewicach-Rechcie 
rozpoczęła się akademia 
mająca upamiętnić tą jak-
że trudną drogę naszego 
narodu do wolności, którą 
poprzedziło wspólne odśpie-
wanie Hymnu Państwowe-
go. Uroczystość rozpoczęli 
organizatorzy pani Edyta 
Golewska dyrektor szkoły 

i pan Tomasz Hanaj dyrektor 
Centrum Kultury i Promocji w Piotrowicach, 
witając serdecznie przybyłych gości. Następnie 
głos zabrał Pan Wójt Jan Andrzej Dąbrowski, 
który w swym przemówieniu opowiedział 
o roli i znaczeniu dla odzyskania niepodległo-
ści najważniejszych postaci historycznych. Po 
tej lekcji historii za zaproszenie i takie uczcze-
nie dnia 11 listopada podziękował Pan Antoni 
Skrabucha – przewodniczący Rady Powiatu 
i jednocześnie prezes powiatowego  i gminne-
go Zarządu OSP. Głos zabrał również generał 

Jerzy Cichocki, który opowiedział  o działalno-
ści związku i wyraził wdzięczność i podziw za 
tak szczególne celebrowanie tego święta. 

Akademia zaprezentowana przez uczniów 
klasy 7 była wzbogacona utworami wykony-
wanymi przez orkiestrę dętą. Treści przed-
stawienia odwoływały się do historycznych, 
przełomowych momentów w dziejach naszego 
narodu, ale również nawiązywały do współcze-
sności. Film pt: „Niezwyciężeni” i zakończenie 
akademii miało przypomnieć zebranym, że 
„Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie 
zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma 
prawa do przyszłości” jak mówił Józef Piłsud-
ski. Podniosły nastrój tego święta podkreśliło 
uroczyste odegranie przez orkiestrę „Roty”, 
którego to utworu zebrani na sali wysłuchali 
w postawie stojącej. 

Uczestnicy uroczystości otrzymali numer 
specjalny gazetki szkolnej, a na zakończenie 
wszyscy udali się na poczęstunek, przy którym 
prowadzone były rozmowy. 

Wszystkim, którzy przyczynili się do 
uświetnienia i przygotowania uroczystości 
serdecznie dziękujemy. Gratulujemy młodzie-
ży występu i tak pięknej postawy patriotycznej.

Magdalena Krzywda

GOŚCIE Z MOŁDAWII
W dniu 07.11.2017 r. Gmina Strzyżewice gościła na swoim terenie 

grupę samorządowców z Mołdawii. Celem wizyty było zapoznanie się 
z dobrymi praktykami związanymi z wykorzystaniem środków unij-
nych. Spotkanie rozpoczęło się w Centrum Promocji i Kultury Gmi-

ny Strzyżewice w Piotrowicach, gdzie zagraniczną delegację powitała 
w imieniu Pana Jana Andrzeja Dąbrowskiego - Wójta Gminy Strzyże-
wice, Pani Barbara Zdybel – Zastępca Wójta. Gościom przedstawione 
zostały publikacje oraz film promocyjny o Gminie finansowane m.in. 
ze środków wspólnotowych. Podczas krótkiego pobytu w Piotrowicach, 
Mołdawianie dowiedzieli się o sposobach efektywnego wydatkowania 
pozyskanych środków z UE. Inwestycje zrealizowane ze wsparciem 
Unii Europejskiej, które obejrzeli goście na terenie Piotrowic to: bu-
dynek Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice, oczyszczalnia 
ścieków, dworek Kajetana Koźmiana oraz plac zabaw przy przedszkolu. 
Delegacja zwiedzając studio piosenki w CKiP wypróbowała jego moż-
liwości, śpiewając przy akompaniamencie swojego kolegi. Uczestnicy 
wyjazdu studyjnego byli pod wrażeniem aktywności naszej Gminy 
w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.

Wioletta Mucha

Oddanie hołdu wszystkim poległym w obronie Ojczyzny

Goście z Mołdawi

Uczestnicy uroczystości Młodzież szkolna podczas akademii
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Mam dziś przyjemność rozmawiać z Pa-
nem Arturem Kalickim - prezenterem tele-
wizyjnym, autorem programów radiowych 
i  lektorem filmowym. To tak pokrótce, bo 
nasz gość zajmuje się jeszcze innym rzecza-
mi i co ciekawe - mieszka na terenie Gminy 
Strzyżewice.

- Witam serdecznie. Jest mi niezmiernie miło 
i dziękuję, że zechciał Pan poświęcić nam 
swój czas. Przeczytałam gdzieś, że miał Pan 
być lekarzem, a został spikerem…

- Tak, to prawda. Pomysł, żeby studiować 
medycynę pojawił się w ostatniej klasie liceum, 
a więc dość późno zdecydowałem się na bardzo 
trudny egzamin. Nie zdałem go za pierwszym 
razem, nie miałem szans. Trzeba było być bie-
głym z biologii, fizyki, a ja raczej, do tej pory, 
wolałem nauki humanistyczne. No i na pierw-
szym egzaminie nie udało się. Była jednak 
w tamtych czasach (koniec lat ‚80), możliwość 
zdobycia dodatkowych punktów, doliczanych 
do wyniku egzaminu. Trzeba było tylko zatrud-
nić się w pogotowiu albo w szpitalu. Ja zdecydo-
wałem się na pogotowie. Po dwóch miesiącach 
tej pracy, którą zresztą świetnie wspominam, 
okazało się, że wojsko chce mnie „zabrać do 
siebie”. Z dnia na dzień musiałem znaleźć ja-
kąś szkołę, która by mnie przed tym uchroniła 
i niespodziewanie dla mnie samego, znalazłem 
się w studium geodezyjno – drogowym, na kie-
runku wiercenia poszukiwawcze. To była sytu-
acja przejściowa, bo planowałem w następnym 
roku jeszcze raz zdawać egzamin na medycynę. 
Druga próba była znacznie lepsza, udało mi się 
dostać na kierunek lekarski. Pierwszy kontakt 
z Akademią Medyczną był jak uderzenie młot-
kiem w głowę – ogrom wymagań, stres, braki 
w przygotowaniu, trudny czas prywatnie – to 
wszystko wytworzyło przerastającą mnie pre-
sję. Poddałem się po półtora roku. Tyle trwała 
moja walka z medycznymi naukami. Uznałem, 
że nie o to mi w życiu chodziło. Wykształciłem 
sobie jakąś ideę w głowie, a nie spojrzałem real-
nie na to co mnie czeka.    

- Czyli rozpoczynając edukację, mam na my-
śli studia, nie od razu wybrał Pan dziennikar-
stwo?

- Dziennikarstwo pojawiło się dość późno. 
Zaraz po tym jak porzuciłem studia medyczne, 
wyjechałem do Włoch, gdzie (skracając całą 
opowieść) miałem zostać projektantem nadwo-
zi samochodowych. To była moja prawdziwa 
fascynacja, bo od dziecka z pasją rysowałem, 
głównie samochody. Może to dosyć wąska spe-
cjalizacja, ale doszedłem w niej do takiej wpra-
wy, że od jakiegoś momentu nie wstydziłem 
się pokazać projektów, które tworzyłem. Wy-
ruszyłem do Turynu - centrum projektowania 
samochodów. Pracują tam największe sławy tej 
branży. Znalazłem we Włoszech Polaka, szefa 
zespołu projektowego.  Bardzo mi pomagał. 
Polecił mi między innymi znakomitą szkołę 
w Turynie. Zapaliłem się do nauki w niej, ale 
koszty utrzymania i koszty czesnego przerosły 

mnie. Nie było wtedy jeszcze takich progra-
mów stypendialnych jakie są  dzisiaj na wycią-
gnięcie ręki. Cała historia moich starań toczyła 
się około dwóch lat. I tu też niestety się nie po-
wiodło. Był początek lat ‚90. Gospodarka kapi-
talistyczna zaczęła się rozpędzać. Po powrocie 
do Polski podjąłem działalność gospodarczą.  
Potem pracowałem jeszcze w firmie produku-
jącej szyby zespolone do okien – wtedy to była 
nowość na rynku. 

- Jak to się zatem stało, że rozpoczął Pan pra-
cę w mediach? Czy od razu była to telewizja?

- Zadzwoniła do mnie koleżanka z informa-
cją, że jest nabór do radia. Uznała, że nadawał-
bym się na radiowego prezentera, co mnie ab-
solutnie zaskoczyło: „Ja? Do radia?”. A jednak 
to był celny wybór. W jednej z nowo powsta-
łych rozgłośni spędziłem kolejne 8 lat. Pracę 
z mikrofonem rozpocząłem w 1994 r. To były 
na początku programy wieczorne i nocne o 
charakterze poetyckim, kulturalnym, podróż-
niczym, była lista przebojów z lat ‚50 i ‚60... 
Szczególnie pamiętam taki program z 1996 
roku, kiedy Wisława Szymborska dostała Na-
grodę Nobla. Zrobiliśmy muzyczno-poetycką 
audycję i rozmowę z profesorem Jerzym Świę-
chem o twórczości poetki. Słuchacze dzwonili 
i dziękowali za ten program. To było porusza-
jące. Takich audycji, takich chwil znakomitych 
było wiele, dopóki to radio nie zaczęło się za-
mieniać w rozgłośnię, która stała się towarzy-
szącym „brzęczykiem”, a prezenter miał używać 
jak najkrótszych form... Przestało być już tym 
medium, w którym można coś opowiedzieć, 
pobyć ze słuchaczem. Wcześniej oprawa mu-
zyczna była wybierana przez autora audycji, a 
potem, z listy układanej na podstawie preferen-
cji wytwórni płytowych, muzykę  „grało się” z 
komputera. Wtedy radio przestało być dla mnie 
miejscem twórczym.  Wyjechałem do Warsza-
wy i tam szukałem różnych źródeł, nie tylko 
utrzymania, ale w ogóle pomysłu na siebie. Po-
byt w nieprzyjaznej wtedy Warszawie, rozłąka z 
rodziną, trudna asymilacja w nowym dla mnie 
mieście – to wszystko sprawiło, że przyjąłem 
propozycję Radia Plus, które ściągnęło mnie z 
powrotem do Lublina. W Plusie zostałem przez 
kolejne dwa lata. 

 - Czyli w radiu już teraz Pan nie pracuje?

- Wróciłem do studia w ubiegłym roku, ale 
to było już trochę inne radio. Może nie tyle ono 
się zmieniło, co ja. Nie odnalazłem się już jako 
radiowy prezenter. To były poranne programy, 
w tzw. „prime time”, więc tutaj jest zupełnie 
inny rodzaj kontaktu ze słuchaczem. Dałem 
sobie rok na decyzję – albo się odnajdę w takiej 
formule, albo trzeba iść dalej.  Na razie jestem 
w telewizji, ale podejmuję też aktywność w in-
nych kierunkach, chociaż moja działalność  ob-
raca się wciąż wokół tematu komunikowania.  

-  Czy każdy młody człowiek ma szansę pójść 
w Pana ślady? Czy potrzebne są do tego jakieś 
specjalne predyspozycje? 

- Kiedyś powiedziałbym, że tak - próbujcie, 
każdy ma szanse, każdy może się w szerokim 
zakresie kształtować, a im wcześniej zacznie 
tym lepiej. Teraz tego nie powiem. Mam już ja-
kąś perspektywę i poradziłbym raczej: nie rób-
my fałszywych założeń, bo zbyt często w życiu 
się nimi kierujemy. Ja też jestem pełen takich 
właśnie mrzonek, które nie prowadzą do celu, 
nie rokują. Kiedy pomyślę jak to wyglądało 
w moim przypadku, to zdaję sobie sprawę, że  
„meandrowałem”, chodziłem wieloma ślepymi 
drogami, żeby znaleźć się w końcu w miejscu 
przeznaczenia. Żeby objaśnić ten punkt wi-
dzenia, muszę się troszeczkę pochwalić. Otóż 
w  pierwszej klasie szkoły podstawowej na-
uczycielka nagrała mnie płynnie czytającego  
elementarz na dowolnej stronie. Z opowieści 
mojej babci i mamy wiem, że zacząłem czytać 
już w wieku 4 lat. Czytanie było moją domeną, 
liczenie niekoniecznie. I być może to już wtedy 
była sugestia co do moich przyszłych kompe-
tencji. Przedszkolanka, żegnając mnie na ko-
niec powiedziała do moich rodziców, że ja to 
na pewno będę aktorem. Pani Wando, kto wie, 
może Pani wizja jeszcze się zrealizuje. Wszak 
we wrześniu wziąłem udział w zdjęciach do 
najnowszego filmu Wojciecha Smarzowskie-
go... Kto wie...  

A wracając do pytania... uważam, że pró-
bować trzeba, ale nie za wszelką cenę. Trzeba 
znaleźć coś, co jest naszą prawdziwą, a nie ży-
czeniową siłą i w tym się rozwijać. 

- A co z tremą? Chociaż pewnie lata pracy 
i doświadczenie sprawiają, że nie wie Pan co 
to słowo oznacza? 

- Oj, wiem, wiem, ale to jest chyba kwestia 
oswojenia. Jeśli nie da się czegoś pokonać (jak 
właśnie tremy), to najczęściej da się oswoić. 
Są dni kiedy myślę „nie dam rady, po co mi 
to było, dlaczego znów podjąłem się takie-
go, czy innego zadania??”. Są też takie, kiedy 
wszystko płynie, wszystko sprzyja, układa się 
lekko. To naturalne, że raz jesteśmy w lepszej, 
a raz w gorszej formie. Trema jest częścią tego 
zawodu, ale w mojej pracy najtrudniejsze jest 
to, żeby „trzymać pewien fason”, panować nad 
swoimi nastrojami, nad wpływem tego, co nas 
spotkało, dotknęło, osłabiło. Widz czy słuchacz 
nie musi oglądać i  słuchać kogoś, kto mógłby 
go „zarazić” swoimi emocjami. No, ale cóż, 
jesteśmy tylko ludźmi i  zdarza się, że czasem 
wymyka się coś, co nie pasuje do telewizyjnego 
wizerunku.

- Jak wygląda Pana dzień pracy? Czy mógłby 
Pan pokrótce nam o tym opowiedzieć?

-  Moje zajęcia są rozrzucone po całym dniu. 
W poniedziałki, o 9.00, do niedawna jeździłem 
do telewizji, na nagranie ścieżki lektorskiej do 
programu Adama Sikorskiego, „Było, nie mi-
nęło”. Nagrywałem też teksty do innych pro-
gramów telewizyjnych. Teraz robię to w domu 
i wysyłam montażyście dźwięk pocztą elektro-
niczną. Przed południem zabieram się za pracę 
koncepcyjną - przygotowuję szkolenie, które 

„Ludzie, szkoda, że tego nie widzicie. To wspaniałe miejsce.”
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mam poprowadzić na przykład z emisji głosu, 
warsztaty ze sztuki dyskusji, z komunikowania 
w mediach, albo indywidualne, dla dziennika-
rzy z redakcji... Czasem mam do opracowania 
jakiś scenariusz – a to debaty, a to jakiegoś pro-
gramu, albo reportażu. Nagrywam też ścieżki 
lektorskie do filmów produkowanych poza TVP 
3. To moja praca domowa. Potem najczęściej 
jadę do telewizji, żeby poprowadzić Panoramę 
Lubelską. Między 16:00 a 17.00 przyjeżdżam do 
redakcji, a wychodzę po 22:00. To czas zmienne-
go napięcia. Szczególnie ostatnia godzina przed 
Panoramą jest niezwykle intensywna. Trzeba 
szybko i sprawnie pisać, spływają reporterskie 
materiały, które muszę obejrzeć, coś wybrać, coś 
przebudować, sprawdzić fakty, dane, zweryfi-
kować materiał. Tu kłania się dobra współpra-
ca z wydawcą Panoramy – osobą zarządzającą 
danego dnia redakcją, wybierającą tematy, które 
ukażą się w programie i przydzielającą zadania 
reporterom.

- Praca zajmuje Panu dużo czasu. Czy znajdu-
je Pan chwile dla siebie, kiedy może oddać się 
swoim zainteresowaniom, pasjom?

- Gdyby zsumować te rozrzucone w cią-
gu dnia godziny poświęcane pracy, to pewnie 
uzbierałby się cały etat i jeszcze trochę. Bywa, że 
trzeba pracować po kilkanaście godzin bez prze-
rwy, przez kilka dni. Tak było na przykład przy 
zdjęciach do dokumentu, który realizowałem ze 
wsparciem Lubelskiego Funduszu Filmowego. 
Tutaj nie da się zacząć i zakończyć pracy o usta-
lonej godzinie. Wszystko jest podporządkowane 
konieczności zrobienia dobrego materiału, do-
brych zdjęć, logistyce dnia zdjęciowego i innym 
potrzebom produkcji filmowej. Chyba najwięk-
szym minusem takiego nielimitowanego czasu 
pracy jest to, że nie można dostosować swojego 
rytmu, albo raczej braku rytmu dnia, do po-
rządku dnia większości znajomych, przyjaciół, 
rodziny... Kiedy oni są w domu i odpoczywają 
po pracy, albo spotykają się towarzysko, ja czę-
sto dopiero zaczynam główne zajęcia, muszę 
się zmobilizować – i fizycznie, i intelektualnie. 
Dzieci wracają ze szkoły, a ja wychodzę. Ta pra-
ca dużo zabiera pod tym względem, trudno 

funkcjonować w rodzinnym i towarzyskim 
życiu. Wiele osób pewnie uznałoby taki tryb 
pracy, nielimitowany, za błogosławieństwo. Pra-
cować, kiedy się chce, i to jeszcze w domu? Luk-
sus. A jednak człowiek potrzebuje jakichś ram 
w niektórych dziedzinach, a na pewno w pracy.

Oczywiście zdarzają się takie dni, kiedy mogę 
poświęcić czas czemuś innemu i to najczęściej 
jest majsterkowanie, ponieważ mam potrze-
bę spełniania się w rzemiośle. Potrzeba jeszcze 
nie idzie w parze z umiejętnościami, ale teraz, 
kiedy mam mały warsztacik wygospodarowany 
w garażu, czasem coś tworzę z sukcesem. Sporo 
rzeczy przy budowie domu robiłem sam. Po za-
mieszkaniu niemal w stanie surowym, jeszcze 
przez kilka lat trzeba było dużo inwestować 
w  zagospodarowanie przestrzeni wokół domu 
i w nim samym. Ostatnio już robię to tylko 
hobbystycznie. W ubiegłym roku postawiłem 
„dzieło” pracy ciesielskiej – wiatę przy wjeździe 
- własnego projektu i wykonania. Mimo powąt-
piewających reakcji otoczenia na moją budowlę, 
mogę z dumą powiedzieć, że projekt i wykona-
nie sprawdziły się bez zarzutu. 

- Myślę, że niewiele osób zdaje sobie sprawę 
z tego, że jest Pan mieszkańcem Gminy Strzy-
żewice – osobiście kojarzę Pana z telewizją, ale 
nie z Osmolicami.

- Działkę w Osmolicach  kupiłem w 2001 r. 
Prawie pół hektara ziemi uroczo zarośniętej 
chwastami po czubek głowy. Rozmiary posia-
dłości mogłem odczuć chociażby wtedy, kiedy 
przez pięć godzin ją kosiłem, raz w tygodniu. 
Miałem jednak bardzo dużo zapału i myślałem, 
że jestem tu po to, żeby zaopiekować się tym ka-
wałkiem ziemi, tą drobną częścią świata.  To nie-
zwykle istotne, żeby czuć więź ze swoją życiową 
przestrzenią, z tym gdzie i kim jesteśmy. Nie 
pochodzę z tych okolicy, ale z każdym dniem 
zapuszczam w niej korzenie. 

- Czy to przypadek, że mieszka Pan 
akurat tutaj?

- Przypadek i nie. Niewiele brakowało, a ku-
piłbym działkę trzydzieści kilometrów stąd. 
Dokładnie o kwadrans ubiegł mnie ktoś inny. 
Pojechałem z decyzją na „tak”, ale było już za 
późno. Dziś myślę, że dobrze się stało. Nie mi-
nęły dwa dni, a ja znalazłem kolejne ogłosze-
nie i postanowiłem, że pojadę obejrzeć ofertę 
w Osmolicach Pierwszych. Tereny na południe 
od Lublina zawsze mi się podobały. Ostatecz-
nie kupiłem działkę sąsiadującą z tą ogłaszaną. 
Coś mnie tu urzekło, może te łąki z unoszącą się 

nad nimi mgłą. Może jesienny krajobraz, otwar-
ta przestrzeń, albo stare modrzewie... Od razu 
poczułem, że to jest to. Musiałem włożyć w tę 
ziemię mnóstwo pracy, bo była mocno zanie-
dbana. Oprócz odchwaszczania na wielką skalę, 
trzeba było jeszcze rozebrać zawalone budynki. 
Dziś to już historia i cieszy mnie widok ogrodu, 
w którym rosną wyjątkowe w smaku jeżyny, wi-
nogrona, maliny, piękne, zasadzone przez mo-
ich rodziców róże, a widoku na dolinę Bystrzy-
cy nie zasłaniają już żadne chaszcze. No, może 
trochę zasłaniają go posadzone przeze mnie 
kolejne drzewa, które urosły wysoko. Kiedy la-
tem wstawałem po 4 rano do pracy, patrzyłem 
przez okno jadalni na okolicę i myślałem: „Lu-
dzie szkoda, że tego nie widzicie. To wspaniałe 
miejsce”. 

- Jak się Pan czuje mieszkając w Osmolicach?

- Sądziłem, że bardziej będę  m i e s z k a ń c e m, 
w szerszym znaczeniu tego słowa, niż jestem. 
Mieszkam tu od 2009 r. (…). Znam sąsiadów, 
ale też nie wszystkich. Z racji trybu mojej 
pracy, mijamy się, jak wcześniej wspomniałem. 
Przyjeżdżam, wyjeżdżam, czasem na tydzień, 
a kiedy już jestem w domu, to czeka na mnie 
sporo przydomowej pracy, której zresztą chętnie 
się oddaję. Rzadko wychodzę poza ogrodzenie. 
Kiedy kupiłem ziemię w Osmolicach, byłem 
bodajże pierwszym „osadnikiem”. Dziś mam już 
kilku sąsiadów, którzy sprowadzili się z miasta, 
a wokół mojego domu zaczyna się tworzyć 
osiedle. 

Jeśli mówimy o asymilacji nowych mieszkań-
ców wsi, to muszę wspomnieć o chęci pozna-
wania miejsca, w którym się znalazłem. Stara-
łem dowiedzieć się jaka jest historia tej ziemi, 
gdzie jestem, kto był tu przede mną. Przyszedł 
do mnie raz pan, który przyniósł mi niewielką 
książeczkę o tej okolicy (autorem jest Leon Kar-
łowicz – przyp. red.)  Z niej dowiedziałem się 
o Osmólskich, o ostatnich właścicielach - Stad-
nickich. Ślady historii odkryłem też na mojej 
działce: fundamenty z wapienia były pozostało-
ścią stajni dworskiej na sto koni. I już widziałem 
oczyma wyobraźni te sto koni galopujących po 
nadbystrzyckich łąkach. Kiedy dobrze się zapa-
trzę, to wydaje mi się, że nadal je widzę... 

- Dziękuję za rozmowę. 

 Rozmawiała:

Monika Zagórska - Kozak

ARTUR KALICKI – prezenter telewizyjny, od 2002 r. w Panoramie Lubelskiej; 2007 
– 2009 w Wiadomościach TVP. Lektor filmów realizowanych w Lubelskiej Szkole Doku-
mentu Historycznego, autor programów radiowych, konferansjer. Prowadzi szkolenia 
z komunikowania i emisji głosu. Laureat nagrody Polskiego Radia w konkursie na audy-
cję popularnonaukową i nagrody w konkursie Oddziałów Terenowych TVP, w kategorii 
„Najlepszy prezenter programów informacyjnych”.  Absolwent Wyższej Szkoły Komuni-
kowania i Mediów Społecznych w Warszawie i Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej 
w Lublinie. 
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Kompres 5/2017 (162)

Inwestycje Gminy Strzyżewice w 2017 roku
W 2017 roku Gmina Strzyżewice skupiła 

się na inwestowaniu głównie w infrastrukturę 
drogową. Poprawialiśmy stan techniczny dróg 
gminnych oraz dofinansowywaliśmy inwestycje 
drogowe Powiatu Lubelskiego.
Nową nawierzchnię wykonano na 7 odcinkach 
dróg gminnych o łącznej długości 3 863 m (nowe 
drogi: 2 015 m, przebudowa dróg o  istniejącej 
nawierzchni asfaltowej w złym stanie technicz-
nym: 1 848 m). Przebudowano chodniki wzdłuż 
dróg powiatowych na łącznym odcinku 1 556 m. 
W Kiełczewicach Maryjskich i w  Piotrowicach 
wybudowano oświetlenie wzdłuż dróg gmin-
nych nr 107142L i 107127L – łącznie 31 lamp. 
Poniżej przedstawiamy charakterystykę oraz 
fotografie poszczególnych inwestycji Gminy 
Strzyżewice prowadzonych w 2017 roku.
1.  Przebudowa drogi gminnej nr 112486L 

w Żabiej Woli na odcinku od km 0+000 do 
km 0+084 i od km 0+474 do km 1+000 – od-
cinek o łącznej długości 610 m, koszt zada-
nia: 498 893,42 zł, źródła finansowania: bu-
dżet Gminy Strzyżewice 348 893,42 zł, Gmi-
na Jabłonna: 150 000,00 zł – zadanie z roku 
2016 zakończone w czerwcu 2017 roku

2.  Przebudowa drogi gminnej nr 107131L 
w Bystrzycy Nowej na odcinku 380 m była 
wykonywana na przełomie maja i czerwca 
bieżącego roku. Koszt inwestycji wyniósł: 
190 739,91 zł, w całości finansowany ze środ-
ków budżetu Gminy Strzyżewice. W ramach 
inwestycji wykonano drogę o  nawierzchni 
asfaltowej szerokości 4,50 m wraz z utwar-

dzonymi poboczami i zjazdami, oznakowa-
niem pionowym.

3.  Przebudowa drogi gminnej Nr 107122L 
w Osmolicach Pierwszych na odcinku od km 
0+000 do km 1+442 (droga szkolna). Koszt 
inwestycji wyniósł: 890 464,32 zł, finansowa-
ny ze środków budżetu państwa w ramach 
„Programu rozwoju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” 
oraz budżetu powiatu Lubelskiego i Gminy 
Strzyżewice. W ramach inwestycji wykona-
no drogę o nawierzchni asfaltowej szeroko-
ści 4,50 m wraz z utwardzonymi pobocza-
mi i zjazdami, oznakowaniem pionowym i 
poziomym oraz zatoką przystankową wraz 
z peronem.

4.  Przebudowa drogi gminnej nr 112511L 
w  Kiełczewicach Górnych na odcinku 290 
m Koszt inwestycji wyniósł: 159  554,28 zł, 
w  całości finansowany ze środków budżetu 
Gminy Strzyżewice. W ramach inwestycji 
wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej 
szerokości 3,50 m wraz z utwardzonymi 
poboczami i zjazdami, oznakowaniem pio-
nowym.

5.  Przebudowa drogi gminnej nr 112523L 
w  Kiełczewicach Górnych na odcinku 135 
m (zjazd do mostu w Borkowiźnie). Koszt 
inwestycji wyniósł: 126 138,10 zł, w całości 
finansowany ze środków budżetu Gminy 
Strzyżewice. W ramach inwestycji wykona-
no drogę o nawierzchni asfaltowej szeroko-
ści 4,0 m wraz z włączeniem do drogi po-

wiatowej nr 2289L Strzyżewice – Zakrzówek 
oraz utwardzonymi poboczami i zjazdami, 
oznakowaniem pionowym i poziomym.

6.  Modernizacja drogi gminnej nr 112484L 
w Osmolicach Drugich na odcinku 400 m 
(droga pod lasem) – wartość zadania wynio-
sła 192 006,37 zł, z tego 60 000 zł z Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych i  132  006,37 zł 
z budżetu Gminy Strzyżewice. W ramach 
inwestycji wykonano drogę o  nawierzch-
ni asfaltowej gr. 7 cm szerokości 3,00 m na 
podbudowie z kruszywa łamanego stabi-
lizowanego mechanicznie gr. 20 cm wraz 
z utwardzonymi poboczami i zjazdami.

7.  Remont nawierzchni tłuczniowej drogi 
gminnej nr 107145L w Borkowiźnie (dro-
ga na Zapotok) wraz z przebudową dwóch 
przepustów o śr. 40 cm w ciągu tej drogi 
na odcinku 230 m. Koszt robót wyniósł: 
13 535,50 zł.

8.  Przebudowa drogi gminnej nr 112457L 
w Piotrowicach na odcinku 200 m (zamknię-
cie ciągu drogowego: Strzyżewice – Pawłó-
wek – Piotrowice – Bystrzyca Stara) – zada-
nie zostało realizowane ze środków budżetu 
Gminy Strzyżewice w kwocie 130 011,67 zł. 
W ramach inwestycji wykonano drogę o na-
wierzchni asfaltowej gr. 7 cm szerokości 4,00 
m na podbudowie z kruszywa łamanego sta-
bilizowanego mechanicznie gr. 20 cm wraz 
z utwardzonymi poboczami i zjazdami.

9.  Przebudowa drogi gminnej nr 107135L 
w Strzyżewicach na odcinku 406 m (odcinek 

Droga nr 112486L w Żabiej Woli

Przebudowa drogi gminnej nr 112511L 
w Kiełczewicach Górnych

Przebudowa drogi gminnej nr 112523L 
w  Kiełczewicach Górnych Droga nr 112484L w Osmolicach DrugichZatoka przy drodze nr 107122L 

w Osmolicach Pierwszych

Wyremontowana droga gminna nr 107145L 
w Borkowiźnie

Droga na 112457L w Piotrowicach Droga nr 107135L w Strzyżewicach Oświetlenie drogi gminnej w Piotrowicach 
(Kolonia)

Droga nr 107131L w Bystrzycy Nowej Przebudowana droga gminna nr 107122L 
w Osmolicach Pierwszych
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drogi Strzyżewice – Dębina będący w złym 
stanie technicznym z licznymi przełomami 
i ubytkami nawierzchni) – zadanie zreali-
zowano ze środków budżetu Gminy Strzy-
żewice w kwocie 298  155,58 zł. W ramach 
inwestycji wykonano drogę o  nawierzchni 
asfaltowej gr. 7 cm szerokości 4,0 m wraz 
z utwardzonymi poboczami i zjazdami. 
Na odcinkach zakwalifikowanych jako prze-
łomy rozebrano wszystkie przemieszane 
warstwy konstrukcyjne drogi, wykonano 
wyrównanie piaskiem, warstwę odcinającą 
z betonu gr. 10 cm, podbudowę z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 
15 cm. Na pozostałym odcinku wyrówna-
no istniejącą nawierzchnię kruszywem oraz 
ułożono na całości 10 cm warstwę kruszy-
wa stabilizowanego mechanicznie. Ponadto 
dokonano oczyszczenia poboczy i rowów 
z drzew i krzaków, udrożniono rów od stro-
ny wschodniej i dokonano regulacji zjazdów 
na posesje.

10.  Budowa oświetlenia drogi gminnej 
nr  107142L w Kiełczewicach Maryjskich. 
Koszt inwestycji wyniósł: 18  079,38 zł, 
w  całości finansowany ze środków budżetu 
Gminy Strzyżewice. W ramach inwestycji 
wykonano oświetlenie na odcinku 428 m 
składające się 6 lamp.

11.  Budowa oświetlenia drogi gminnej nr 
107127L w Piotrowicach. Koszt inwestycji 
wyniósł: 52 900,68 zł, w całości finansowa-
ny ze środków budżetu Gminy Strzyżewice. 
W ramach inwestycji wykonano oświetlenie 
na odcinku 1 330 m składające się 25 lamp.

12.  Fontanna przed Urzędem Gminy. W sierpniu 
tego roku tuż przed dożynkami teren przed 
budynkiem Urzędu Gminy od strony połu-
dniowej ozdobiła fontanna. Zamontowali 
ją pracownicy Urzędu, a koszt jej wyniósł 
8 810,57 zł.

13.  Kosiarki samojezdne. na potrzeby utrzyma-
nia dwóch boisk sportowych w Piotrowicach i 
Strzyżewicach oraz terenów zielonych w cen-
trum Strzyżewic w październiku i listopadzie 
zakupiono dwie kosiarki samojezdne Hu-
sqvarna za kwoty: 14 889 zł i 8 790 zł. 

14.  Zakup samochodu dostawczego Lublin 3322 
(rocznik 1999) od wojska za kwotę 4 128,00 zł

15.  Remont remizy OSP we Franciszkowie. Od 
czerwca do października bieżącego roku 
w budynku remizy OSP Franciszków pracow-
nicy Urzędu wraz ze strażakami ochotnikami 
z Franciszkowa prowadzili prace remontowe 
na obiekcie i w jego otoczeniu. Koszt zadania 
wyniósł 41 110,12 zł, w tym 10 000 zł pocho-
dziło z dotacji Powiatu Lubelskiego, a pozo-
stałe 31 110,12 zł z budżetu Gminy Strzyżewi-
ce. Wykonano następujące roboty:

 - wymieniono pokrycie dachowe z eternitu na 
blachę powlekaną wraz z wymianą uszkodzonych 
elementów konstrukcji ołacenia, oraz podbitką 
i odwodnieniem (rynny i rury spustowe wraz 
z odprowadzeniem do studni chłonnej)
- odkopano, zaizolowano i ocieplono ściany fun-
damentowe oraz wykonano opaskę odwadniającą 
z kostki betonowej wokół budynku,
- wymieniono uszkodzone kręgi zbiornika bez-
odpływowego na ścieki oraz rurę kanalizacyjną 
do budynku,

- przebudowano drzwi wejściowe i wjazdowe do 
garażu oraz utwardzono kostką teren pomiędzy 
budynkiem a poboczem drogi powiatowej,
- wymieniono okno w pomieszczeniu świetlico-
wym.
Strażacy własnym staraniem za własne pienią-
dze (około 7,5 tys. zł) wykonali remont we-
wnątrz budynku – odnowiono pomieszczenia 
świetlicy: kuchnię i toalety, zamontowano ko-
minek węglowy i grzejnik elektryczny, ułożono 
terakotę i glazurę, wymieniono drzwi, okna.

Inwestycje realizowanie przez Powiat Lubelski 
przy udziale finansowym Gminy Strzyżewice:
1)  chodnik przy drodze nr 2289L Strzyżewice 

– Zakrzówek w Kiełczewicach Górnych na 
odcinku 380 m (w kierunku Zakrzówka) 
i w Kiełczewicach Dolnych na odcinku 460 
m (w kierunku Strzyżewic)

2)  chodnik przy drodze powiatowej nr 2269L 
Lublin – Bychawa w Żabiej Woli na odcinku 
403 m – jest to ostatni etap budowy chodni-
ka spinający odcinki wykonywane w latach 
poprzednich,

3)  chodnik przy drodze powiatowej nr 2277L 
Strzyżewice – Żabia Wola w Osmolicach 
Pierwszych na odcinku 313 m (od osiedla 
w kierunku Osmofrostu).

Koszt zadań inwestycyjnych 
wyniósł 391 483,08 zł.

Justyna Pruś

Chodnik przy drodze powiatowej 
w Kiełczewicach Górnych

Chodnik przy drodze powiatowej 
w Kiełczewicach Dolnych Chodnik przy drodze powiatowej w Żabiej Woli Chodnik przy drodze powiatowej 

w Osmolicach Pierwszych

Samochód dostawczy Lublin

Fontanna w Strzyżewicach z widokiem na dwór Kosiarka zakupiona na potrzeby utrzymania 
boisk w Piotrowicach

Kosiarka zakupiona na potrzeby Urzędu Gminy

Remiza OSP Franciszków od strony drogi 
powiatowej

Wyremontowana kuchnia OSP Franciszków Nowe toalety OSP Franciszków
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Coraz bliżej do rewitalizacji dworku Kołaczkowskich w Strzyżewicach
Trwające od 2014 r. prace związane z uru-

chomieniem realizacji projektów ze środków 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 
dobiegają końca.

W grudniu 2017 r. planowane jest pod-
pisanie z Urzędem Marszałkowskim Woje-
wództwa Lubelskiego w Lublinie umowy na 
dofinansowanie partnerskiego projektu pn.: 
„Poprawa spójności przestrzennej, społecz-
nej i kulturowej lubelskiego Obszaru Funk-
cjonalnego poprzez rewitalizację”, będącego 
częścią Zintegrowanych Inwestycji Teryto-

rialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalne-
go w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Lubelskiego na lata 
2014 – 2020 współfinansowanego z EFRR, 
przewidzianego do realizacji w partnerstwie 
9 gmin Lubelskiego Obszaru Funkcjonalne-
go. Jednostki wchodzące w skład partnerstwa 
to: Gmina Strzyżewice, Gmina Konopnica, 
Gmina Niemce, Gmina Lubartów, Gmina 
Niedrzwica Duża, Gmina Piaski, Gmina Ja-
błonna, Gmina Spiczyn oraz Gmina Jastków 
– lider projektu.

W ramach projektu zrealizowana zostanie 
inwestycja dotycząca 
rewitalizacji zespołu 
dworsko – parkowe-
go w  Strzyżewicach. 
Przeprowadzony zo-
stanie kompleksowy 
remont dworku Ko-
łaczkowskich wraz 
z  zagospodarowa-
niem terenu wokół 
niego. Budynek bę-
dzie pełnił funkcję 
kulturalną (bibliote-

ka na parterze oraz pomieszczenia Centrum 
Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice na 

poddaszu, sale warsztatowe, miejsce spotkań 
dla seniorów oraz organizacji pozarządo-
wych), usługi medyczne: z trzema gabinetami, 
poczekalnią i zapleczem socjalno- sanitarnym 
w części parteru po stronie zachodniej oraz 
lokal gastronomiczny mieszczący się w części 
piwnicznej budynku z kuchnią z niezbędnym 
zapleczem i pomieszczeniami socjalno- sani-
tarnymi.

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej 
wokół budynku dworku Kołaczkowskich wy-
konane zostanie na podstawie projektu zago-
spodarowania. Zakres ten obejmował będzie 
m.in. małą architekturę, parking, chodniki, 
oświetlenie parkowe, ogrodzenie, nasadzenia, 
przebudowę dojazdów do budynku dworku. 
Zakres inwestycji obejmuje również wyko-
nanie wewnętrznej komunikacji na działce 
wraz miejscami parkingowymi, chodnikami 
i schodami terenowymi od strony północnej 
jako dojście do budynku. Zaplanowano rów-
nież wykonanie systemu kanalizacji deszczo-
wej wraz ze skrzynkami rozsączającymi. 

Realizacja planowanej inwestycji umożliwi 
wprowadzenie nowych aktywności, które po-
zwolą na eliminację istniejących problemów 
społecznych:

 - utworzenie strefy zdrowia,
- utworzenie zaplecza gastronomicznego,
- organizacje wystaw, warsztatów o charak-

terze okolicznościowym, szkoleń aktywizują-
cych,

- utworzenie miejsca w dworku oraz w jego 
otoczeniu dla seniorów,

- prowadzone będą mitingi książki, objaz-
dowe wystawy, spotkania z „ciekawymi ludź-
mi i artystami”, wydarzenia i imprezy tema-
tyczne oraz okolicznościowe,

- prowadzone będą również terapie i pro-
filaktyka uzależnień – działania te będą mia-
ły na celu wyciągnięcie osób uzależnionych 
z nałogów oraz pomoc w powrocie do prawi-
dłowego funkcjonowania w społeczeństwie,

- organizowanie imprez plenerowych, 
festynów, wydarzeń okolicznościowych, 
eventów.

Rozpoczęcie realizacji robót planowane jest 
na I kwartał 2018 r. 

Wartość projektu Gminy Strzyżewice: 6 395 
148,76 zł, w tym kwota dofinansowania: 3 416 
238,40 zł.

Trochę o historii…
Przeznaczony do rewitalizacji dworek pod-

worski wchodzi w skład zespołu dworsko – 
parkowego, który obejmuje stajnię, spichlerz, 
kuźnię, altankę, lodownię oraz młyn wodny. 
Park dworski wchodzący w skład zespołu 
w chwili obecnej nie stanowi jednolitej cało-
ści. Podzielony jest na dwie części przez drogę 
wojewódzką. Na północ od drogi wojewódz-
kiej pozostałości parku stanowią altana lipo-
wa położona na wschodnim zboczu doliny 

Bystrzycy oraz aleja lipowa przy drodze do 
Pawłówka. Park zniszczony został głównie 
w okresie I wojny światowej.

Dwór wybudowany został przez Klembo-
rowskich w 1840 roku, przechodził remonty 
w latach 30-tych i 80-tych XX wieku. W dru-

giej połowie XIX wieku nastąpiła zmiana 
właściciela folwarku, zostali nim hrabiostwo 
Tarnowscy, następnie majątek przeszedł 
w ręce Skolimowskich. W 1879 r. majątek ku-
pił Edward Kołaczkowski – ojciec pisarki Ewy 
Kołaczkowskiej. Obecnie budynek jest użyt-
kowany wyłącznie w części parteru na którym 
znajduje się Gminna Biblioteka Publiczna im. 
Ewy Kołaczkowskiej. We wcześniejszych la-
tach siedzibę w nim miała Gminna Spółdziel-
nia „Samopomoc Chłopska” oraz Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Strzyżewicach.

Wioletta Mucha
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Będziemy „E-gminą” 

Miło nam poinformować, że w grudniu 
2017 r. planowane jest podpisanie z Urzędem 
Marszałkowskim Województwa Lubelskiego 
w  Lublinie umowy na dofinansowanie pro-
jektu „E-gminy w Lubelskim Obszarze Funk-
cjonalnym” będącego częścią Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obsza-
ru Funkcjonalnego w ramach RPO WL na 
lata 2014 – 2020, przewidzianego do realiza-
cji wźpartnerstwie 4 gmin LOF: Gmina Nie-
drzwica Duża – Lider projektu, Gmina Strzy-
żewice, Gmina Jabłonna, Gmina Jastków. 

Głównym celem projektu jest informaty-
zacja procesów administracyjnych i popra-
wa poziomu świadczenia usług publicznych 
przez administrację. Realizacja celu głów-
nego nastąpi poprzez zwiększenie poziomu 
wykorzystania technologii informacyjno-ko-
munikacyjnych w  administracji publicznej, 
wzmocnienie stopnia cyfryzacji administra-
cji, tworzenie nowych e-usług publicznych, 
wyposażenie administracji w nowoczesne 
rozwiązania ICT.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia będzie 
obejmował:

- stworzenie systemu teleinformatyczne-
go opartego o sieć Internet łączącego Urząd 
Gminy i jednostki podległe (Ośrodek Pomo-
cy Społecznej, CKiP, bibliotekę, szkoły, przed-
szkole), pozwalającego na realizację usług 

wewnątrzadministracyjnych;
- stworzenie systemu Elektronicznego 

Zarządzania Dokumentacją (EZD) zgod-
nie z  wymogami instrukcji kancelaryjnej, 
połączonego ze skrzynką podawczą ePUAP, 
umożliwiającego wytworzenie paczki archi-
walnej elektronicznych dokumentów;

-  zakup oraz wykorzystanie podpisów cy-
frowych;

-  uruchomienie wirtualnego Centrum Ob-
sługi Obywatela pozwalającego na zała-
twianie spraw przez internet, bez koniecz-
ności wychodzenia z domu;

-  stworzenie spójnych serwisów interne-
towych dostosowanych do potrzeb osób 
niepełnosprawnych dla gmin i jednostek 
podległych, udostępniających dokumenty 
zawierające informacje sektora publicz-
nego;

-  wdrożenie systemu zintegrowanej poczty 
elektronicznej;

-  wprowadzenie jednolitego systemu adre-
sacji poczty elektronicznej;

-  wektoryzacja Miejscowego Planu Zago-
spodarowania Przestrzennego Gminy 
Strzyżewice i publikacja na portalu ma-
powym;

-  stworzenie systemu elektronicznych tablic 
informacyjnych;

-  wykonanie digitalizacji zasobów kul-
turowych Gminy Strzyżewice: wydania 
gminnej gazety „Kompres”, publikacje o 
Gminie – foldery, książki, wzmianki z pu-
blikacji dotyczących tematyki: „Sławne 
rody Gminy Strzyżewice, sławne osoby 
z Gminy Strzyżewice”, Gmina Strzyżewice 

w starej i nowej fotografii – digitalizacja 
zdjęć;

-  zakup skanera do digitalizacji zasobów 
kulturowych;

-  stworzenie usługi wypożyczania e-bo-
oków;

-  stworzenie platform służących udostęp-
nianiu zasobów cyfrowych w sposób 
otwarty i zapewniający możliwość po-
nownego ich wykorzystania do tworzenia 
na ich podstawie nowych usług cyfro-
wych;

-  stworzenie elektronicznego systemu po-
wiadamiania mieszkańców;

-  wymiana sprzętu komputerowego, które-
go wydajność jest zbyt niska do zaplano-
wanych zadań;

-  stworzenie systemu zasilania awaryjnego 
systemów  teleinformatycznych gminy 
(centralny UPS);

-  stworzenie systemu zabezpieczania syste-
mów teleinformatycznych;

-  zbudowanie przestrzeni dyskowej serwe-
rowni.

Całkowita wartość projektu: 4 493 346,98 zł. 
Koszty kwalifikowane: 4 308 846,98 zł. Kwota 
dofinansowania: 3 662 519,95 zł.

Rozpoczęcie rzeczowej realizacji projektu 
zaplanowano w II kwartale 2018 r.

Wartość projektu Gminy Strzyżewice: 
1 031 543,00 zł, w tym kwota dofinansowania: 
876 811,55 zł.

Wioletta Mucha

Internet dla gminnych placówek z prędkością światłowodu
Już niedługo wszystkie placówki, czyli 

szkoły, dom kultury, biblioteki oraz Urząd 
Gminy, z terenu Gminy Strzyżewice uzy-

skają dostęp do bardzo szybkiego Inter-
netu dzięki łączu na bazie światłowodu. 
Stanie się to możliwe dzięki środkom, ja-
kie Rada Gminy przeznaczyła na ten cel 
w budżecie gminy. Wójt Gminy Strzyże-
wice podpisał w październiku br. umowę 
na realizację w/w zadania z firmą Fiber-
play Sp. z o.o. zs. w Lublinie. Koncepcja 
podłączenia polega na wykonaniu dwóch 
przyłączy światłowodowych – do szkoły w 
Osmolicach Pierwszych oraz do Urzędu 
Gminy Strzyżewice. Z tych punktów sy-
gnał będzie docierał do pozostałych jed-
nostek drogą radiową z wykorzystaniem 
masztów telekomunikacyjnych. Aktualnie 
trwają prace instalacyjne. Wykonano już 
maszt w Osmolicach Pierwszych, uchwy-
ty montażowe na pozostałych budynkach 
oraz uzgodniono warunki podłączenia do 

Internetu z operatorem Sieci Szerokopa-
smowej Polski Wschodniej. W tym tygo-
dniu zostanie podpisana umowa na dostęp 
do zasobów w/w sieci. Na ten tydzień pla-
nowana jest również instalacja wszystkich 
masztów i wykonanie przyłączy. 

Budowa tak zaprojektowanej sieci do-
stępowej pozwoli, przede wszystkim, 
uczniom i nauczycielom pełniej wyko-
rzystać dostępne w szkołach pomoce dy-
daktyczne. W najbliższym czasie, dzięki 
szybkiemu Internetowi, stanie się również 
możliwe uruchomienie dziennika elektro-
nicznego. Także usługi świadczone przez 
Urząd Gminy dla interesantów będzie 
można poszerzać udostępniając nowe ich 
zakresy. O postępach prac będziemy Pań-
stwa informować na bieżąco.

Jarosław Kołodziejczyk   Stawianie masztu na budynku Urzędu Gminy w Strzyżewicach
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Działania na rzecz ochrony środowiska prowadzone przez Gminę 
Strzyżewice w 2017 roku

Gmina Strzyżewice przy wsparciu Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Lublinie realizowała w 2017 
roku działania o charakterze proekologicznym. 
Miały one na celu edukację ekologiczną, likwi-
dację dzikich wysypisk, usuwanie wyrobów 
zawierających azbest oraz nasadzenia drzew 
i  krzewów. 

XXIII Gminna Olimpiada 
Ekologiczna

XXIII Gminna Olimpiada Ekologiczna orga-
nizowana była pod hasłem: „Ochrona środowi-
ska każdemu sercu bliska”. Olimpiada obejmo-
wała dwa etapy oraz uroczysty finał połączony 
z XVIII Festynem Ekologicznym, który odbył się 
w dniu 9 czerwca 2017 r. na terenie Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Kiełczewicach Górnych. 
W ramach Gminnej Olimpiady Ekologicznej or-
ganizowany był konkurs wiedzowy na: „Najlep-
szego Ekologa Gminy Strzyżewice” dla uczniów 
klas IV-VI szkół podstawowych oraz uczniów 
gimnazjów oraz konkurs plastyczny o tematyce 
ekologicznej pod hasłem: „Czyste powietrze – 
zdrowy człowiek” dla czterech grup wiekowych: 
dzieci uczęszczające do szkolnych zerówek oraz 
przedszkola, uczniowie klas I – III i uczniowie 
klas IV – VI szkół podstawowych oraz ucznio-
wie gimnazjów. Realizacja zadania trwała od 
20.04.2017 r. do 14.06.2017 r. Całkowity koszt 
zadania wyniósł 13 085,98 zł, w tym dotacja z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Lublinie 6 500,00 zł oraz 
budżet gminy 6 585,98 zł.

Usuwanie wyrobów zawierających 
azbest z terenu Gminy Strzyżewice

W 2017 roku z terenu Gminy Strzyżewice 
w ramach zadania pn. „Usuwanie wyrobów za-
wierających azbest z terenu Gminy Strzyżewice” 
usunięto 54,570 tony odpadów azbestowych z 24 
nieruchomości położonych w miejscowościach: 
Bystrzyca Stara, Bystrzyca Nowa, Borkowizna, 
Dębszczyzna, Franciszków, Kolonia Kiełczewice 
Dolne, Pawłów, Pawłówek, Piotrowice, Osmoli-
ce Pierwsze, Strzyżewice i Żabia Wola. Zadanie 
to realizowane było w okresie od 31.05.2017 r. do 
05.09.2017 r. Wartość robót wyniosła 20 178,30 
zł. Źródła finansowania to dotacja z NFOŚiGW 
w Warszawie 9 150,00 zł, dotacja z WFOŚiGW w 
Lublinie 9 150,00 zł oraz budżet gminy 1 878,30 
zł. 

Likwidacja dzikich wysypisk śmieci 
na terenie Gminy Strzyżewice

Gmina Strzyżewice w okresie od 28.09.2017 r. 
do 27.10.2017 r. realizowała zadanie pn. „Likwi-
dacja dzikich wysypisk na terenie Gminy Strzy-

żewice”. Na ww. zadanie Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki w Lublinie 
udzielił Gminie Strzyżewice dotacji w wysoko-
ści 4 800,00 zł. W ramach zadania zlikwidowa-
no 6 dzikich wysypisk śmieci znajdujących się 
w miejscowościach: Kolonia Kiełczewice Dolne, 
Osmolice Drugie oraz Polanówka. Zakres prac 
obejmował zebranie odpadów, uporządkowa-
nie terenu o powierzchni 2876 m2, a następnie 
transport odpadów i ich składowanie na skła-
dowisku. Łącznie z dzikich wysypisk zebrano 
3,020 tony odpadów. Ponadto w ramach zada-
nia zakupiono 4 tablice z napisem „ZAKAZ 
WYSYPYWANIA ŚMIECI”, które ustawione 
zostały w miejscach, gdzie znajdowały się dzikie 
wysypiska. Całkowita wartość zadania wyniosła 
9 608,00 zł. Likwidacja dzikich wysypisk bezpo-
średnio wpłynęła  na poprawę estetyki gminy, 
a pośrednio na zmniejszenie potencjalnych za-
nieczyszczeń wód podziemnych i powierzchnio-
wych, a także na ograniczenie degradacji gleb.

Urządzenie terenu zieleni przy bu-
dynku Publicznej Szkoły Podstawo-
wej w Strzyżewicach – Rechcie 
– etap II

Gmina Strzyżewice w okresie od 28.09.2017 r. 
do 27.10.2017 r. realizowała zadanie pn. „Urzą-
dzenie terenu zieleni przy budynku Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Strzyżewicach – Rechcie 
– etap II”. Na ww. zadanie Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki w Lublinie 
udzielił Gminie Strzyżewice dotacji w wysokości 
3 995,00 zł. W ramach zadania wykonano nastę-
pujące prace: przygotowanie terenu, wykonanie 
rabat oraz wykonanie nasadzeń roślin wielolet-
nich przed budynkiem Publicznej Szkoły Pod-
stawowej w Strzyżewicach – Rechcie. Wartość 
robót wyniosła: 7 990,00 zł. W wyniku realiza-
cji zadania został osiągnięty efekt ekologiczny 
w postaci: zwiększenia powierzchni terenów 
zieleni, stworzenia enklaw zieleni rekreacyjnej 
oraz pasów zieleni izolacyjnej, a także poprawa 
estetyki otoczenia budynku Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Strzyżewicach – Rechcie.

Nasadzenia drzew na terenie 
Gminy Strzyżewice 

W okresie od 17.10.2017 r. do 30.11.2017 
r. Gmina Strzyżewice realizowała zadanie pn. 
„Nasadzenia drzew na terenie Gminy Strzyżewi-
ce”. W ramach zadania na terenie gminy posa-
dzonych zostało 120 sztuk drzew z gatunku lipa 
drobnolistna. W wyniku realizacji zadania osią-
gnięty został efekt ekologiczny w postaci zwięk-
szenia powierzchni terenów zieleni, stworzenie 
enklaw zieleni rekreacyjnej oraz pasów zieleni 
izolacyjnej, a także poprawa estetyki otocze-
nia. Całkowity koszt zadania wyniósł 6 000,00 
zł, w  tym dotacja z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Lublinie 3 000,00 zł. 

Anna Janiszewska

XVIII Festyn Ekologiczny

Wręczenie nagród Najlepszym Ekologom

Usuwanie azbestu

Dzikie wysypisko śmieci w lesie w Polanówce

Nasadzenia przy PSP w Strzyżewicach-Rechcie

Nasadzenia drzew z gatunku lipa drobnolistna w miejscowości 
Borkowizna



17Kompres 5/2017 (162)

EKOLOGIA

SEGREGACJA ŚMIECI PO NOWEMU

W związku z wejściem w życie nowego 
rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie 
szczegółowego sposobu selektywnego zbierania 
wybranych frakcji odpadów informujemy, że 
na terenie naszej gminy od 1 stycznia 2018r., 
ulegną zmianie zasady segregacji odpadów.
 
Dotychczas odpady zbieraliśmy z podziałem na 
dwie frakcje – frakcja sucha i frakcja mokra. Od 
nowego roku odpady będziemy dzielić na:
1. odpady segregowane:
• papier,
• szkło,
• metale i tworzywa sztuczne,
•  odpady ulegające biodegradacji, ze 

szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.
2. odpady zmieszane.
Zmianie ulegnie również odbiór odpadów 
z  nieruchomości zamieszkałych na terenie 

naszej gminy. Zamiast dotychczasowego 
jednego worka z „frakcją suchą”, wystawiać 
będziemy trzy worki z następującymi frakcjami 
odpadów:
•  papier – worki w kolorze niebieskim 

z napisem „PAPIER”;
•  szkło – worki w kolorze zielonym z napisem 

„SZKŁO”
•  metale i tworzywa sztuczne – worki w 

kolorze żółtym z napisem „METALE I 
TWORZYWA SZTUCZNE”.

Worki na poszczególne frakcje odpadów tj.: 
papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne 
zapewni firma odbierająca odpady i będą 
przekazywane Państwu, tak jak ma to miejsce 
obecnie, w dniu odbioru odpadów. Oprócz 
trzech worków z odpadami segregowanymi 
wystawiamy pojemnik z odpadami 
zmieszanymi. Odpady wystawiamy do godziny 
7 rano do drogi głównej, stanowiącej trasę 
przejazdu pojazdu specjalistycznego. Pozostałe 
warunki funkcjonowania odbioru odpadów 
komunalnych bezpośrednio z nieruchomości 
zamieszkałych nie ulegną zmianie. 
W przypadku odpadów ulegających 
biodegradacji właściciele nieruchomości 
w pierwszej kolejności powinni zagospodarować 
ten rodzaj odpadów na własnej nieruchomości 
poprzez kompostowanie. Kompostowanie 
to najlepszy sposób, żeby uzyskać naturalny, 
darmowy nawóz do użyźniania gleby, a przy 
tym zagospodarować odpady, które powstają 
w naszej kuchni czy ogrodzie. Oprócz 
kompostowania odpady takie właściciele 
nieruchomości mogą dostarczyć do Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
(PSZOK) zlokalizowanego na terenie 
gminnej oczyszczalni ścieków w Piotrowicach 
w  każdy piątek w godzinach od 10.00 - 14.00 
(za wyjątkiem świąt). Odpady ulegające 
biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem 
bioodpadów muszą być zbierane w workach 
koloru brązowego oznaczonych napisem „BIO”. 
W Urzędzie Gminy Strzyżewice, jak również 
w PSZOK w Piotrowicach będzie możliwość 
zaopatrzenia się w worki na tego typu odpady. 
Dodatkowo, w 2018 roku, podobnie jak w roku 
obecnym, zostaną zorganizowane objazdowe 
zbiórki odpadów w ramach, których będzie 
można wystawiać odpady takie jak:
•  odpady wielkogabarytowe: meble, wersalki, 

stoły, krzesła, sofy, materace, okna, drzwi, 
wózki dziecięce, zabawki dużych rozmiarów, 
itp. 

•  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: 
pralki, lodówki, zmywarki, telewizory, 
odkurzacze, miksery, roboty kuchenne, 
komputery, drukarki, laptopy, monitory, 
myszki, klawiatury. Wszystkie w/w odpady 
muszą być kompletne. 

•  zużyte opony z samochodów osobowych 
(średnica do 150 cm).

Szczegółowe informacje dotyczące prawidłowej 
segregacji znajdują się na stronie internetowej 
Urzędu Gminy Strzyżewice www.strzyzewice.
lubelskie.pl w zakładce „Gospodarka odpadami”.

Barbara Szymula

Negatywne skutki spalania odpadów 
w piecach domowych

Zwiększająca się produkcja dóbr kon-
sumpcyjnych oraz postęp techniczny 
sprawiają, że powstają coraz większe 
ilości odpadów, co staje się poważnym 
problemem gospodarczym i  środowi-
skowym. Wielu ludzi postrzega spa-
lanie śmieci w  domowych piecach za 
tanią, łatwo osiągalną i  niekłopotliwą 
metodę pozbywania się odpadów. Nie-
stety oszczędność jest jedynie pozorna, 
ponieważ może okazać się, że zaosz-
czędzone pieniądze przeznaczą wkrót-
ce na kosztowne leczenie. Paląc śmieci 
w domu trujemy siebie i swoich najbliż-
szych!

Spalanie odpadów powoduje uwal-
nianie do powietrza chorobotwórczych 
i rakotwórczych związków. Tlenek węgla 
(czad), dwutlenek siarki, metale ciężkie, 
kadm, chlorowodór – to tylko część 
szkodliwych substancji, które mogą 
powstawać w trakcie spalania śmieci w 
domowych piecach. Wiele osób twier-
dzi, że skoro powstają spalarnie odpa-

dów, to oni też mogą nieszkodliwie palić 
śmieci. Jednak różnica między domo-
wym piecem, a  profesjonalną spalarnią 
jest ogromna. Po pierwsze do spalarni 
trafiają starannie wyselekcjonowane 
odpady – nie ma wśród nich odpadów 
nadających się do powtórnego wyko-
rzystania takich jak papier czy butelki 
PET. Po drugie spalarnia wyposażona 
jest w systemy oczyszczania gazów ulat-
niających się do powietrza. Po trzecie 
spalarnie są stale monitorowane przez 
służby ochrony środowiska, a truciciele 
palący w piecach domowych nie – palą 
co chcą i kiedy chcą powodując smród 
i zatruwanie sąsiadów. 

Jaka jest alternatywa dla spalania od-
padów? Segregacja. Dzięki niej zapła-
cimy mniej za odbiór odpadów, mamy 
wpływ na odzysk surowców wtórnych 
i tym samym przyczyniamy się do 
zmniejszenia ilości śmieci.

Anna Janiszewska

Ze smutkiem zawiadamiamy,  
że w ostatnim czasie zmarli:

Ryszard Sawerski z Piotrowic, l. 56
Zofia Kozak z Osmolic Pierwszych, l. 79

Janina Moryl z Polanówki, l. 82
Tadeusz Gniedy ze Strzyżewic, l. 83

Marianna Wójcik z Bystrzycy Starej, l. 94
Zagórski Marian z Bystrzycy Starej, l. 79

Maria Wrzochal z Kiełczewic Dolnych, l. 69
Helena Lizinkiewicz 

z Kolonii Kiełczewice Dolne, l. 94
Bożena Boguta z Piotrowic, l. 58

Stanisława Kwiatkowska z Dębszczyzny, l. 79
Adam Zawada z Dębiny, l. 40

Rodzinom zmarłych wyrazy współczucia 
i szczerego żalu po stracie najbliższych 

składa Redakcja
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NOWE ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE STRZYŻEWICE
Gmina Strzyżewice wprowadza od 1 stycznia 2018 r. nowe zasady segregacji odpadów komunalnych, które należy zbierać selektywnie w następujący sposób:

PA
PI

ER

WRZUCAMY:
•	 opakowania z papieru lub tektury 
•	 gazety i czasopisma
•	 katalogi, prospekty, foldery 
•	 papier szkolny i biurowy
•	 zeszyty i książki
•	 torebki papierowe
•	 papier pakowy

NIE WRZUCAMY:
•	 papieru powlekanego folią i kalka
•	 tapet
•	 kartonów po mleku i napojach 
•	 pieluch jednorazowych i podpasek
•	 pampersów i podkładek
•	 worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych 
•	 innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)

SZ
K

ŁO

WRZUCAMY:
•	 butelki i słoiki szklane po napojach i żywności 
•	 butelki po napojach alkoholowych 
•	 szklane opakowania po kosmetykach 

NIE WRZUCAMY:
•	 ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu,
•	 szkła kryształowego
•	 szkła stołowego - żaroodpornego
•	 zniczy z zawartością wosku
•	 żarówek i świetlówek
•	 reflektorów
•	 nieopróżnionych opakowań po lekach, olejach, rozpuszczalnikach 
•	 luster i witraży
•	 szyb samochodowych, okiennych i zbrojonych
•	 monitorów i lamp telewizyjnych
•	 termometrów i strzykawek
•	 innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)

M
ET

A
LE

 I 
T

W
O

R
Z

Y
W

A
 

SZ
T

U
C

Z
N

E

WRZUCAMY:
•	 butelki po napojach 
•	 plastikowe zakrętki
•	 plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach
•	 opakowania po produktach spożywczych
•	 kartoniki po mleku i napojach - wielomateriałowe odpady 

opakowaniowe
•	 opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (np. proszkach, 

szamponach, płynach do mycia naczyń, itp.) 
•	 plastikowe torebki, worki, reklamówki inne folie
•	 puszki po napojach i sokach
•	 puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy)
•	 folię aluminiową
•	 złom żelazny i metale kolorowe
•	 metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników

NIE WRZUCAMY:
•	 strzykawek, wenflonów i innych artykułów medycznych
•	 zużytych baterii i akumulatorów
•	 nieopróżnionych opakowań po lekach i farbach, lakierach i olejach
•	 zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
•	 odpadów budowlanych i rozbiórkowych
•	 innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)

O
D

PA
D

Y
 B

IO WRZUCAMY:
•	 owoce, warzywa, itp.

•	 gałęzie drzew i krzewów

•	 skoszoną trawę, liście, kwiaty

•	 trociny i korę drzew

NIE WRZUCAMY:
•	 kości zwierząt
•	 mięsa i padliny zwierząt
•	 oleju jadalnego
•	 popiołu z węgla kamiennego
•	 leków
•	 drewna impregnowanego
•	 płyt wiórowych i MDF
•	 odchodów zwierząt
•	 innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)

O
D

PA
D

Y
 

ZM
IE

SZ
A

N
E 

Do pojemnika na odpady zmieszane WRZUCAMY wszystkie odpady, 
które nie nadają się do wrzucania do worków z selektywnie zbieranymi 
odpadami komunalnymi, do kompostowania lub do dostarczenia 
do PSZOK-u – tj. wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie 
recyklingu. 

NIE WRZUCAMY odpadów niebezpiecznych (w pojemniku na zmieszane 
odpady komunalne nie wolno umieszczać odpadów budowlanych 
i rozbiórkowych, leków i chemikaliów, zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego, baterii i akumulatorów, zużytych opon).

Zaleca się zgnieść tworzywa sztuczne przed wrzuceniem do worka.Zaleca się wrzucać opakowania opróżnione z produktu, bez zakrętek, starać się nie tłuc szkła.
Pozostałe odpady trafią do pojemnika na odpady zmieszane – jeśli będzie ich mniej, obniżymy koszty i przyczynimy się do poprawy stanu środowiska.

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIOTROWICACH
Informujemy, że PSZOK działający na terenie oczyszczalni ścieków w Piotrowicach przyjmuje odpady komunalne wyłącznie od mieszkańców gminy Strzyżewice, 
w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg złożonej deklaracji. Odpady powinny być dostarczone w sposób umożliwiający ich 

selektywne odebranie zgodnie z podziałem na frakcje.
Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych może odmówić przyjęcia odpadów jeżeli ich skład i ilość wskazują na to, że nie należą do grupy odpadów 

komunalnych lub pochodzą z nieruchomości niezamieszkałych.

Godziny otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:
Każdy piątek od 1000 do 1400 (za wyjątkiem świąt).

Do PSZOK przyjmowane są następujące odpady:
1) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,
2) przeterminowane leki,
3) chemikalia,
4) zużyte baterie i akumulatory,
5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
6) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
7)  odpady budowlane pochodzące z drobnych remontów budynków, wykonanych we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości, (powstałe w gospodarstwie domowym), nie wymagające pozwolenia na budowę 

ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót budowlanych,
8) zużyte opony,
9) popiół.

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w 2017r.
Średni % 

uzyskanych 
punktów

język 
polski

historia 
i wiedza o 
społeczeń-

stwie

matema-
tyka

przed-
mioty 

przyrod-
nicze

język 
angielski 
poziom 
podsta-
wowy

język 
angielski 
poziom 
rozsze-
rzony

język 
niemiecki 
poziom 
podsta-
wowy

język 
niemiecki 
poziom 
rozsze-
rzony

POLSKA 69 59 47 52 67 49 54 41

Województwo 
lubelskie

71 59 47 53 66 47 52 52

Powiat lubelski 72 58 45 52 62 42 50 34

Gmina 
Strzyżewice

75 58 52 53 65 45 63 28

Gimnazjum  
w Bystrzycy 
Starej

79 59 56 54 67 49 63 28

Gimnazjum  
w Pszczelej Woli

71 57 48 51 64 42 - -

Gimnazjum 
w Mętowie

74 58 46 55 71 55 51 21

Gimnazjum  
w Bychawie Nr 1

75 57 50 52 64 46 - -

Gimnazjum  
w Bychawie Nr 2

70 63 54 55 63 43 - -

Gimnazjum  
w Niedrzwicy 
Dużej

71 60 46 54 66 46 - -

Gimnazjum  
w Zakrzówku

68 59 43 49 66 46 - -
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Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych 
W programie sesji Rady Gminy Strzyżewice, która odbyła się 26 października br. znalazła się  „Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w 

Gminie Strzyżewice za rok szkolny 2016/2017”. W związku powyższym przedstawiamy poniżej wybrane dane, które można znaleźć w tym obszernym 
dokumencie.

Liczba absolwentów Publicznego Gimnazjum nr 1 
w Bystrzycy Starej  

w 2017r. i w latach poprzednich

Pokrycie wydatków oświatowych przez 
część oświatową subwencji ogólnej w % 

w latach 2008 – 2016

Liczba dzieci objętych edukacją przedszkolną 
w placówkach Gminy Strzyżewice

liczba uczniów 
KLASY „0” 

i PRZEDSZKOLE
2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018

PSP w 
Kiełczewicach 
Górnych

14 15 18 17 17 14 15 14

PSP w 
Strzyżewicach - 
Rechcie

10 20 17 16 17 18 14 15

SP w Bystrzycy 
Starej

31 47 36 50 49 40 33 31

PSP w Osmolicach 11 16 14 19 21 19 23 18

PSP w Żabiej Woli 17 35 12 16 20 14 19 24

Przedszkole 
w Piotrowicach

51 50 50 50 50 50 50 75

RAZEM 134 183 147 168 174 155 154 177

Liczba dzieci w szkołach Gminy Strzyżewice 
(bez klas „0” i przedszkolaków)

liczba uczniów 
bez „0” 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018

PSP w 
Kiełczewicach 
Górnych

66 70 68 77 78 79 67 81

PSP w 
Strzyżewicach - 
Rechcie

64 59 60 64 63 65 67 79

SP w Bystrzycy 
Starej 178 179 177 169 180 186 171 200

PSP w Osmolicach 58 53 52 53 58 62 63 73

PSP w Żabiej Woli 81 79 94 84 84 88 89 102

Gimnazjum w 
Bystrzycy Starej 175 168 184 168 162 155 158 112

RAZEM 622 608 635 615 625 635 615 647

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w 2017r.
Średni % 

uzyskanych 
punktów

język 
polski

historia 
i wiedza o 
społeczeń-

stwie

matema-
tyka

przed-
mioty 

przyrod-
nicze

język 
angielski 
poziom 
podsta-
wowy

język 
angielski 
poziom 
rozsze-
rzony

język 
niemiecki 
poziom 
podsta-
wowy

język 
niemiecki 
poziom 
rozsze-
rzony

POLSKA 69 59 47 52 67 49 54 41

Województwo 
lubelskie

71 59 47 53 66 47 52 52

Powiat lubelski 72 58 45 52 62 42 50 34

Gmina 
Strzyżewice

75 58 52 53 65 45 63 28

Gimnazjum  
w Bystrzycy 
Starej

79 59 56 54 67 49 63 28

Gimnazjum  
w Pszczelej Woli

71 57 48 51 64 42 - -

Gimnazjum 
w Mętowie

74 58 46 55 71 55 51 21

Gimnazjum  
w Bychawie Nr 1

75 57 50 52 64 46 - -

Gimnazjum  
w Bychawie Nr 2

70 63 54 55 63 43 - -

Gimnazjum  
w Niedrzwicy 
Dużej

71 60 46 54 66 46 - -

Gimnazjum  
w Zakrzówku

68 59 43 49 66 46 - -

POKRYCIE WYDATKÓW OŚWIATOWYCH 
PRZEZ CZĘŚĆ OŚWIATOWĄ SUBWENCJI OGÓLNEJ 

w zł i % w latach 2008 – 2016
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Część oświatowa 
subwencji ogólnej

zł 3652781 3887542 4080777 4448475 4542791 4984904 5066306 5211016 5255144

% 64 67 68 67 66 71 68 69 67

Wydatki 
oświatowe 

sfinansowane z 
budżetu Gminy 

zł 2045229 1887769 1938818 2155642 2355117 2010713 2387975 2346223 2596571

% 36 33 32 33 34 29 32 31 33

RAZEM wydatki 
oświatowe zł 5698010 5775311 6019595 6604117 6897908 6995617 7454281 7557239 7851715
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Działalność wolontariatu
„Człowiek jest wielki nie przez to, 
co posiada, lecz przez to, kim jest, 
nie przez to co ma, lecz przez to , 

czym dzieli się z innymi.”
Jan Paweł II

Od nowego roku szkolnego 
2017/2018 w PSP im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego rozpoczęło 
swoją działalność Szkolne Koło 
Wolontariatru.  Praca szkolnego 
wolontariatu umożliwia realiza-
cję licznych celów dotyczących 
społeczności uczniowskiej. Pro-
jekty wolontariatu szkolnego 
zwłaszcza różnego rodzaju akcje 
charytatywne to działania, któ-
re aktywizują uczniów, promują 
spędzanie czasu w pożyteczny 
sposób, integrują i przede wszyst-
kim uwrażliwiają na potrzeby 
środowiska lokalnego i nie tylko. 
Uczestnictwo w wolontariacie jest 
również możliwością rozwinię-
cia zainteresowań oraz zdobycia 
doświadczenia i konkretnych 
kompetencji, które mogą ukształ-
tować dalszą ścieżkę edukacyjną 
lub zawodową ucznia. Wolonta-
riuszami naszego szkolnego koła 
są uczniowie klas IV-VII, którzy 
dzięki zaangażowaniu w działa-
nia wolontariackie mogą odkryć 
i rozwijać swoje zainteresowania, 
co mamy nadzieję przełoży się 
również na większe zaangażowa-
nie w szkolne obowiązki. Obec-
nie Szkolne Koło Wolontariatu 
prowadzi Akcje „Lubelszczyzna 
dla Syrii”, do której od miesiąca 

listopada nasza szkoła została 
oficjalnie przyłączona po wcze-
śniejszym zgłoszeniu i zarejestro-
waniu w Lubelskim Kuratorium 
Oświaty. Celem przedsięwzięcia 
jest zebranie pieniędzy na odbu-
dowę i remont domów rodzin sy-
ryjskich, które zostały zniszczone 
przez wojnę. Jak podkreślał ks. 
prof. Waldemar Cisło pilną po-
trzebą jest także odbudowa szkół. 
Organizatorzy planują zbiórki do 
puszek, skarbon stacjonarnych, 
a także organizację wydarzeń kul-
turalnych na terenie wojewódz-
twa lubelskiego. Gorąco zapra-
szam wszystkich do wspólnego 
działania na rzecz pomocy dla Sy-
ryjczyków. Pamiętajmy, że każdy 
przejaw wsparcia jest dla potrze-
bujących znakiem miłości do dru-
giego człowieka i potrafi odrodzić 
w cierpiącym nadzieję i wiarę na 
powrót do godnego i spokojne-
go życia w swojej Ojczyźnie. Nie 
zapominajmy też, że wiele dobra 
przychodzi do nas w drugim czło-
wieku. Społeczności naszej szkoły 
wielokrotnie już udowadniała, 
że okazuje solidarność z ludźmi 
potrzebującymi pomocy. Za po-
stawę pełną miłości i zrozumienia 
serdecznie dziękujemy. Zbiórka 
będzie prowadzona do specjalnie 
przeznaczonej na ten cel puszki 
przekazanej nam przez organi-
zatorów akcji, potrwa ona końca 
marca 2018r.

Opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu
Marzena Jóźwicka

ZACZYTANA 
ŻABIA WOLA

„Żyłem tysiącem żyć, przeżyłem ty-
siąc miłości. Chodziłem po odległych 
światach i  widziałem koniec czasu. 
Ponieważ czytam”. Słowa George R. R. 
Martin doskonale ujmują istotę czy-
tania, bo przecież czytanie to wielka 
przygoda, w której uczestniczymy za 
każdym razem, kiedy wczytujemy się 
w treść książek. Uczniowie, rodzice i 
nauczyciele z Publicznej Szkoły Pod-
stawowej  im. Rodziny Rohlandów 
w Żabiej Woli doskonale zdają sobie 
sprawę z wartości jakie niesie za sobą 
czytanie, dlatego też  szkoła przystąpi-
ła do konkursu ZACZYTANA SZKO-
ŁA zorganizowanego przez Studium 
Prawa Europejskiego. Jest to ogól-
nopolska akcja prowadzana w naszej 
szkole systematycznie od 12 kwietnia 
do12  grudnia 2017 r. i ma za zadanie 
propagowanie oraz zachęcanie do czy-
tania dzieci i młodzież w wieku szkol-
nym. Szkoła przystępując do konkursu 
zobowiązała się do wykonania zadań, 
które będą oceniane przez jury punk-
towo, w skali od 1 do 10. Warunkiem 
otrzymania tytułu i certyfikatu „Za-
czytana Szkoła” jest uzyskanie co naj-
mniej 80% punktów za 8 z 10 zadań. 

Zadania konkursu:
1. Przeprowadzenie szkolnego kon-
kursu/olimpiady/rozgrywek między-
klasowych ze znajomości lektur pod 
nazwą „Szkolny Mistrz Czytelnictwa”. 
2. Przeprowadzenie debaty wśród 

uczniów „Książka naszym przyja-
cielem”. 

3. Zorganizowanie wspólnie z biblio-
teką innowacyjnej imprezy szkolnej 
(angażującej lokalną społeczność), 
której celem będzie rozwijanie i pro-
mowanie czytelnictwa. 
4. „Moje zakończenie” – konkurs lite-

racki na napisanie nowego, zaskaku-
jącego zakończenia wybranej książ-
ki/opowiadania. 

5. Przeprowadzenie szkolnego kon-
kursu plastycznego pt. „Zaczytana 
szkoła”. 
6. Zorganizowanie przez Biblioteka-
rzy szkolnego dnia wspólnego czyta-
nia pod nazwą „Czytanie łączy poko-
lenia”. 
7. Zorganizowanie konkursu dla 
uczniów, na napisanie recenzji ulubio-
nej książki. 
8. Zapoznanie uczniów z zawodem 
bibliotekarza, drukarza, pisarza i księ-
garza. 
9. Udział w dowolnej ogólnopolskiej 
kampanii na rzecz promocji i rozwoju 
czytelnictwa. 
10. Zgłaszanie swoich przedstawicieli 

do udziału w kursie „Rozwijanie czy-
telnictwa u dzieci i młodzieży w wieku 
szkolnym”, który przeprowadzi w for-
mie e-learning Studium Prawa Euro-
pejskiego w Warszawie.
Szkoła wykonała już większość wy-
znaczonych zadań. Przystąpiliśmy do 
ogólnopolskiej akcji „Jak nie czytam 
jak czytam”, organizowaliśmy tydzień 
czytania w szkole, odbyła się również 
noc w bibliotece, zostały ogłoszone 
konkursy na rozstrzygnięcie których 
jeszcze czekamy. W czasie trwania 
akcji odbyło się wiele lekcji bibliotecz-
nych, warsztatów oraz spotkań z cie-
kawymi ludźmi. 
Konkurs charakteryzuje się różnym 
stopniem trudności i zaangażowania, 
tak aby każdy mógł znaleźć możli-
wość zaprezentowania swojego talen-
tu i zdolności. Zarówno młodsi jak i 
starsi uczniowie naszej szkoły chęt-
nie uczestniczą w działaniach podej-
mowanych w  ramach konkursu. W 
najbliższym czasie czeka wszystkich, 
ciekawe spotkanie z przedstawicie-
lami wydawnictwa Kurza Stopka 
będące kolejnym etapem tejże akcji. 
Na warsztatach uczniowie poznają 
historie piśmiennictwa, papieru, ka-
ligrafii i  przede wszystkim książki, 
od momentu zrodzenia się pomysłu, 
poprzez spisanie go, obróbkę cyfrową 
po produkt finalny. Dzieci mają oka-

zję zapoznać się z techniką druku of-
fsetowego oglądając płyty drukarskie, 
wydruki próbne, oryginalne ilustracje 
itp. W  części praktycznej warsztatów 
uczestnicy sami tworzą swoją mini – 
książkę. Zajęcia polegają na otwartej 
wymianie myśli, wciągają uczestników 
we wspólne działanie, dzięki temu 
dzieci w  praktyce zobaczą na czym 
polega zawód pisarza, księgarza i dru-
karza. 
Jednym z podstawowych kierunków 
polityki oświatowej państwa jest roz-
wijanie kompetencji czytelniczych 
oraz upowszechnianie czytelnictwa 
wśród dzieci i młodzieży, można po-
dejmować różne działania– od tych 
typowo szkolnych, po mniej formalne, 
ale bardzo skuteczne – aby udowodnić 
młodym ludziom, że Czytanie książek 
– to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie 
ludzkość wymyśliła. (W. Szymborska)
Uczniowie z Publicznej Szkoły Pod-
stawowej im. Rodziny Rohlandów 
doskonale wiedzą, że czytanie książek 
jest cool i po prostu modnie jest czy-
tać!
"Kochajmy książki, które są duszą 
szkół. Martwe są bowiem szkoły, któ-
rych nie ożywiają książki". (J.A. Ko-
meński)

Nauczyciel bibliotekarz PSP 
w Żabiej Woli

Agata Sobek

eTwinning
Wesołych Świąt, Merry Christ-

mas a może Feliz Navidad? Każdy 
język na przesłanie świątecznych 
życzeń jest dobry. W listopadzie 
bieżącego roku szkolnego ucznio-
wie klas 1-3 pod opieką swoich 
pań wychowawczyń przygotowali 
kartki świąteczne dla swoich kole-
gów z Barcelony. Następnie na lek-
cjach języka angielskiego po opieką 
p. Pauliny Pietraś napisali życze-
nia świąteczne, które na początku 
grudnia zostaną przesłane do ich 
rówieśnikówz Hiszpanii. 

Wszystkie te działania są efektem 
nawiązania współpracy Publicznej 

Szkoły Podstawowej w  Strzyże-
wicach – Rechcie ze szkołą Escola 
Bellavista-Joan Camps z Barcelony. 
Projekt ten realizowany jest w  ra-
mach unijnego programu eTwin-
ning pod patronatem Komisji Eu-
ropejskiej. Mimo, że jesteśmy już 
w trakcie realizacji pomysłu projek-
tu to jeszcze czekamy na jego osta-
teczną rejestrację – ach ta biurokra-
cja ;) A co więcej, wszyscy w naszej 
szkole z niecierpliwością oczekują 
listonosza, który przyniesie nam 
kartki świąteczne wykonane przez 
naszych kolegów z Barcelony!  

Paulina Pietraś

Uczesticy projektu
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100-lecie istnienia Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Starej
Niektóre wspomnienia 
trzeba szczególnie starannie przyklejać do serca,
żeby nie zerwał ich powiew czasu…

Każde wspomnienie to wyprawa w prze-
szłość, która wydobywa obrazy zagubione 
w  codziennej gmatwaninie zdarzeń, powrót 
do chwil, których nie chciałoby się utracić. 
Doskonałym pretekstem do spotkania z prze-
szłością stał się jubileusz 100-lecia istnienia 
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii 
Konopnickiej w Bystrzycy Starej. Upamięt-
niająca tę rocznicę uroczystość odbyła się 24 
listopada 2017 roku i na zawsze zapisała się 
na kartach historii naszej szkoły. Tego dnia 
bowiem przywołano najważniejsze posta-
cie i  wydarzenia z przeszłości bystrzyckiej 
placówki, jak również oficjalnie pożegnano 
sztandar, który reprezentował szkołę przez 
pół wieku i przekazano jej nowy. 

Z okazji tak wyjątkowego wydarzenia w ży-
ciu naszej społeczności gościliśmy przedsta-
wicieli władz oświatowych, wojewódzkich, 
powiatowych i gminnych, nauczycieli eme-
rytów oraz wszystkich, którym nasza szkoła 
była i wciąż pozostaje bliska. Przybyłych ser-
decznie powitała Małgorzata Wzorek-Saran 
– Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej 
w  Bystrzycy Starej. Całe przedsięwzięcie zo-
stało objęta patronatem medialnym Telewizji 
Polskiej oddział w Lublinie.

W pełną powagi i refleksyjnej zadumy at-
mosferę wprowadziła zebranych Msza Święta 
koncelebrowana przez ks. Romana Bednar-
czyka – proboszcza parafii Najświętszej Ma-
rii Panny Królowej Polski w Bystrzycy Starej, 
ks. kanonika – Andrzeja Jurczyszyna, ks. ka-

nonika Romana Łaskę i ks. Pawła Szczygliń-
skiego. W jej trakcie nastąpiło poświęcenie 
nowego sztandaru naszej szkoły. Następnie 
w uroczystym przemarszu goście przeszli do 
szkoły. Tu, zapalając znicze, upamiętnili po-
stać Władysława Różyckiego – wieloletniego  
kierownika i budowniczego  naszej szkoły 
oraz Mateusza Króla – patrioty pochodzą-
cego z terenu naszej gminy, aspiranta Policji 
Państwowej, którego uhonorowaliśmy, sadząc 
w 2010 r. Dąb Pamięci.

Zgodnie ze staropolskim zwyczajem część 
oficjalną obchodów 100-lecia istnienia szko-
ły rozpoczął najpoważniejszy i najbardziej 
dostojny z tańców narodowych – polonez – 
w wykonaniu uczniów klas VI. Już w XVII 
wieku stał się on symbolem tradycji i pol-
skości, a więc wartości niezwykle istotnych 
dla społeczności naszej szkoły. Następnie akt 
nadania naszej szkole nowego sztandaru uro-
czyście odczytał p. Sławomir Kapica – Radny 
Gminy Strzyżewice, a chorąży pocztu rodzi-
ców dokonał jego prezentacji.

Doniosłym elementem całej ceremonii 
było pożegnanie dawnego sztandaru,  który 
w  1967 roku został ufundowany przez Lu-
belską Fabrykę Wag – ówczesnego opiekuna 
naszej szkoły. Odbyło się to poprzez skrzyżo-
wanie obydwu sztandarów w geście symbo-
licznego dotyku insygniów – najpierw przez 
zetknięcie płatów prawego i lewego, a następ-
nie orłów na szczytach drzewców. Ten znak 
stał się wyrazem ciągłości tradycji szkoły,  po-
koleń naszych uczniów i nauczycieli. 

Następnie symbolicznego aktu wbijania 
gwoździ honorowych dokonali przedstawi-
ciele władz samorządowych, kościelnych oraz 
honorowi goście. 

W dalszej części uroczystości chorąży 
pocztu sztandarowego rodziców p. Grzegorz 
Dyś w asyście p. Moniki Jurkowskiej i p. Aga-
ty Stelmach przekazał sztandar uczniom. Do-
niosłość tego wydarzenia podkreślił słowami: 

Przekazuję Wam Sztandar – symbol Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej im. M. Konop-
nickiej w Bystrzycy Starej. Opiekujcie się nim 
i godnie reprezentujcie naszą szkołę.

Chorąży pocztu sztandarowego uczniów – 
Jan Ożga, w asyście Mai Samborskiej i Zuzan-
ny Kochaj, przyjął sztandar w imieniu spo-
łeczności szkolnej, przyrzekając o niego dbać, 
sumiennie wypełniać uczniowskie obowiązki 
oraz godnie reprezentować szkołę.

Atmosferę podniosłości budowała oprawa 
muzyczna części oficjalnej w wykonaniu Mło-
dzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Strzyżewice 
pod batutą kapelmistrza Marka Ziarkowskie-
go, obecność pocztów sztandarowych wszyst-
kich szkół podstawowych z terenu gminy 
Strzyżewice oraz Ochotniczych Straży Pożar-
nych z Bystrzycy Starej i Piotrowic. 

Dopełnieniem całości stał się montaż słow-
no-muzyczny, dzięki któremu przenieśliśmy 
się w przeszłość, poznaliśmy sylwetki założy-
cieli i pierwszych nauczycieli  naszej szkoły. 
Uczestniczyliśmy w niezwykłej lekcji języka 
polskiego prowadzonej przez Marię Różycką, 
na której poznaliśmy twórczość Marii Konop-
nickiej. Dzięki temu zrozumieliśmy, dlaczego 
właśnie ją wybrano na patronkę naszej szko-
ły. Sympatię publiczności wzbudził Jagodowy 
Król, który przybył na naszą uroczystość wraz 
ze swoim dworem i zaprezentował umiejętno-
ści taneczno-wokalne swoich poddanych.

Nie zabrakło również interpretacji tek-
stów literackich w wykonaniu najmłodszych 
uczniów. Twórczość patronki naszej szkoły 
zebranym przybliżyli laureaci V edycji Gmin-
nego Konkursu, który odbył się pod hasłem: 
Życie i twórczość Marii Konopnickiej. 

Część artystyczną zakończył pokaz tań-
ców regionalnych. Na początek uczniowie, 
prezentując regionalny strój krzczonowski, 
zatańczyli chodzonego, następnie poleczkę 
z charakterystycznymi dla Lubelszczyzny fi-
gurami. Najwięcej emocji wzbudziła jednak 
polka z mietłą – popularna w wielu regionach 
kraju zabawa taneczna.

Chcąc ocalić od zapomnienia żywy i pełen 
niepowtarzalnego uroku świat wspomnień, 
nauczyciele opracowali rys monograficzny 
szkoły, w którym starali się ukazać koleje 
dziejów placówki i działania współtworzą-
cych ją ludzi – nauczycieli, uczniów i pracow-
ników – na przestrzeni 100 lat. 

Po uroczystości zaproszeni goście mogli 
obejrzeć wystawy oraz tablice poświęco-
ne historii szkoły, patronce i jej twórczości. 
Wśród nich były prace uczniów inspirowane 
twórczością Marii Konopnickiej, kroniki od-
zwierciedlające pracę szkoły, kopie dokumen-
tów, zdjęcia i inne pamiątki. Niektórzy złożyli 
okolicznościowe wpisy w Księdze Pamiątko-
wej tego ważnego dla całej społeczności wy-
darzenia.

Pragniemy podziękować wszystkim, którzy 
swą obecnością uświetnili tę ważną dla nas 
uroczystość oraz tym, którzy przyczynili się 
do jej wyjątkowego charakteru.

Anna Kamińska, Anna Kuras

Najlepsze życzenia z okazji ślubu
Uroczyście ogłaszamy, że w ostatnim czasie związek małżeński zawarli Państwo:

Zofia Bąk i Marian Tomaszczyk
Ewelina Sroka i Jarosław Janiszewski
Justyna Tudruj i Mateusz Pyc

Drodzy Nowożeńcy, przyjmijcie serdeczne gratulacje oraz życzenia wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia.
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„Święto Pieczonego Ziemniaka” 
W dniu 18 października 2017 r. Gminna 

Biblioteka Publiczna im. Ewy Kołaczkow-
skiej w Strzyżewicach zorganizowała imprezę 
plenerową pod hasłem „Święto Pieczonego 
Ziemniaka”, w które udział  wzięli uczniowie 
klas drugich szkół podstawowych z terenu 
Gminy Strzyżewice wraz z opiekunami. Po-
goda była iście wymarzona na spotkanie na 
świeżym powietrzu, wiec na placu za biblio-
teką zapłonęło ognisko, zapachniały pieczone 
ziemniaki i smażone kiełbaski. Zajęcia zor-
ganizowane „pod chmurką” były wspaniałą 

okazją do aktywnego i zdrowego spędzania 
czasu wolnego. Dzieci brały udział w róż-
nych konkursach i zawodach sportowych, 
w  których głównym bohaterem był oczywi-
ście ziemniak; rzucały do celu, pokonywały 
slalom. Uczestnicy musieli również wykazać 
się wiedzą na temat historii ziemniaka, biorąc 
udział w quizie. Zabawom nie było końca, 
a  spotkanie stało się świetną okazją do inte-
gracji dzieci i nauczycieli oraz pracowników 
biblioteki. Na zakończenie uroczystości wszy-
scy otrzymali niespodzianki – słodkie lizaki, 

które sprawiły dzieciom wielką radość. Zaba-
wa była bardzo udana i na pewno pozostanie 
na długo w pamięci uczestników. Serdecznie 
dziękujemy za liczne przybycie i zapraszamy 
do wspólnej zabawy przy następnej okazji.

W tym miejscu pragniemy również podzię-
kować pp. Małgorzacie i Grzegorzowi Kuna 
za podarowanie chrupiących bułeczek oraz p. 
Mariuszowi Chwalczukowi za opał na ogni-
sko.

Pracownicy GBP w Strzyżewicach

„Historia zatrzymana w kadrze”
Pracownicy Gminnej Biblioteki 

Publicznej im. Ewy Kołaczkowskiej 
w Strzyżewicach, dzięki wspar-
ciu finansowemu Urzędu Gminy 
Strzyżewice,  wydali album „Gmi-
na Strzyżewice i jej mieszkańcy na 
starej fotografii – cz. I”. To dosko-
nały sposób na przybliżenie histo-
rii naszej gminy, dokumentujący 
zarówno ważne wydarzenia, jak 
i życie codzienne mieszkańców. 
Przeglądając go możemy zauważyć 
jak wiele miejsc zmieniło się nie do 
poznania. 

Zdjęcia pozwalają czytelnikowi 
przenieść się do minionych epok, 
wrócić do czasów swojego dzie-
ciństwa albo przenieść się w młode 
lata swoich rodziców i dziadków. 
Ludziom starszym wracają wspo-
mnienia z dzieciństwa, przypo-

minają sobie o nieistniejących już 
zabudowaniach, zwyczajach, ubra-
niach i narzędziach. 

Gromadzenie i opracowywa-
nie fotografii trwało kilkanaście 
miesięcy i trwa do chwili obec-
nej. Część zbioru zaprezentowa-
na została na wystawie „Gmina 
Strzyżewice na starej fotografii”, 
która spotkała się z dużym zainte-
resowaniem mieszkańców Gminy. 
Dzięki naszym staraniom światło 
dzienne ujrzało wiele unikatowych 
zdjęć przechowywanych w domo-
wych archiwach. W tym miejscu 
serdecznie dziękujemy wszystkim 
mieszkańcom Gminy Strzyżewice 
za chęć współpracy z Biblioteką 
i  zachęcamy do przynoszenia ko-
lejnych zdjęć, gdyż planowane jest 
wydanie kolejnej części albumu.

Wieści z obozu Karateków
4 listopada 2017 roku w 

Tomaszowie Lubelskim odbył 
się Międzywojewódzki Turniej 
Karate Tradycyjnego. Startowało 
w nim łącznie około 200 
zawodników.

Z Klubu Karate CHIDORI z 
Piotrowic swoje umiejętności 
testowali:
• Moskal Alan
• Pruchnicki Filip

• Niewinny Kornel
• Golewski Michał
• Wertel Antoni
• Skiba Marcin

Konkurencja była duża lecz 
nasi zawodnicy bardzo dobrze 
wypadli zdobywając grad medali 
i nagród.
•  Alan Moskal – 2 miejsce Kata
•  Kornel Niewinny – 2 miejsce 

kata, 3 miejsce kumite

•  Michał Golewski – 3 miejsce 
kata, 4 miejsce kumite

•  Antoni Wertel – 4 miejsce kata, 
1 miejsce kumite

•  Marcin Skiba – 4 miejsce kumite

Wszystkim zawodnikom składamy 
ogromne gratulacje i życzymy 
dalszych sukcesów sportowych!

Paweł Pielecki

Konkurs wiedzy o ziemniaku

Antoni Wertel (I miejsce), Marcin Skiba (IV miesjce), kumite

Poczęstunek dla uczestnikówKonkurencje sportowe
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Pracownia Orange na finiszu!
Po dwóch miesiącach spędzonych na przepro-

wadzaniu prac remontowych oraz oczekiwaniu na 
przyjazd mebli i sprzętu możemy śmiało powie-
dzieć, że za chwilę będziemy spotykać się w no-
wym, bardzo ciekawym, wyjątkowym i przepięk-
nym miejscu, które na stałe zagości na kulturalnej 
mapie Gminy Strzyżewice!

Będzie to miejsce otwarte dla wszystkich, na 
nowe formy zajęć, w której mieszkańcy będą mogli 
odpoczywać, spotykać się, spędzać wspólnie czas, 
a także poznawać nowe rzeczy i zdobywać nowe 
umiejętności. Chcemy stworzyć miejsce, w którym 
różne grupy wiekowe będą mogły rozwijać swoje 
pasje, jednocześnie zarażać nią innych prowadząc 
zajęcia i warsztaty oraz co najważniejsze zdobywać 
cenne doświadczenie.

Czym są Pracownie Orange? Jest to program 
społeczny, w ramach którego Fundacja Orange 
tworzy multimedialne świetlice w małych miastach 
i wsiach wyposażone w nowoczesny sprzęt o war-
tości 30 tys. złotych (laptopy, telewizor, konsola 
do gier, zestawy LofiRobotów do budowania i pro-
gramowania i wiele innych). Celem inicjatywy jest 
zapewnienie mieszkańcom lepszego dostępu do 
technologii, wzmocnienie ich cyfrowych kompe-
tencji i stworzenie przestrzeni wspólnych działań. 
Pracownia Orange to miejsce spotkań, rozwoju pa-
sji, kursów, warsztatów, tradycji lokalnych - otwarte 
dla wszystkich mieszkańców.

Teraz jedna z takich Pracowni powstanie przy 
CKiP w Piotrowicach. Co najważniejsze powstanie 
dzięki wszystkim mieszkańcom Gminy Strzyżewi-
ce oraz sąsiadujących, które nas wspierały! Gdyż 
to dzięki tak ogromnemu zaangażowaniu naszej 
społeczności mogliśmy osiągnąć kilkanaście ty-
sięcy głosów w drugim etapie konkursu! A przy-
pomnijmy, że aby znaleźć się w gronie laureatów 
programu, złożone projekty musiały zwycięsko 
przejść przez 2 etapy. W ramach pierwszego etapu, 
który trwał do połowy września, należało zgłosić 
pomysł na Pracownię dla swojej okolicy. Następnie, 
spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń z całego 
kraju, komisja złożona z przedstawicieli partnerów 
programu wybrała 63, które przedstawiły najcie-
kawszą i najbardziej różnorodną ofertę zajęć dla 
wszystkich grup społecznych ze swojej okolicy. W 
drugim etapie spośród 63 wybranych wniosków In-
ternauci w ramach plebiscytu wybrali 26 ostatecz-
nych lokalizacji. Także jest to ogromny sukces nas 
wszystkich! 

Dziękujemy za tak ogromne zaangażowanie 
w  budowanie i kolorowanie naszego otoczenia. 
Szczególne podziękowania należą się wszystkim, 
którzy zaangażowali się w prace remontowe i wy-
kończeniowe. Dziękujemy naszym sponsorom! 
Sklepowi MAR-JOLA z Bychawy za przekazanie 
farb i materiałów malarskich, dzięki którym po-
mieszczenie nabrało bajecznych kolorów. Firmie 

Edbak z Piotrowic za zaprojektowanie i wyposaże-
nie pracowni w profesjonalne uchwyty i mocowa-
nia. Firmie Karmet i sklepowi Twoja Pszczółka za 
wyposażenie pracowni w rolety. Rodzicom dzieci, 
które uczęszczają na zajęcia do CKiP za wspania-
łe pomalowanie Pracowni oraz prace remontowe. 
I przede wszystkim raz jeszcze podziękowania na-
leżą się Wam wszystkim, którzy codziennie głoso-
waliście na projekt Pracowni, którzy zachęcaliście 
innych do włączenia się w akcję i którzy się tak 
zaangażowaliście w to działanie, że udało nam się 
stworzyć coś wspaniałego! 

Już teraz zapraszamy Was na otwarcie Pracowni, 
które nastąpi – to Wam możemy obiecać na pew-
no – już na początku stycznia! I  możemy obiecać 
coś jeszcze – to nie będzie zwykłe przecięcie wstęgi, 
gdyż w tym sezonie artystycznym towarzyszy nam 
hasło „Rób rzeczy zwykłe w niezwykły sposób" ;) 
Tak więc nie możecie tego przegapić!

Łukasz Oleszko

W Małaszewiczach duże dźwiganie
VI PUCHAR WÓJTA GMINY TERESPOL JUNIORÓW U17 & U20 !  01.10.2017 Małaszewicze

 Wśród juniorów do lat 17 Marek Sko-
czylas startujący w kat. 69 kg.  z wynikiem 
193 kg (88-105) zdobył srebrny medal. Taki 
sam medal zdobył Marcin Pachuta  startują-
cy w kat + 105 kg.  z wynikiem 190 kg.(80-
110). Wśród juniorów do lat 20  Bartek Smo-
leń w  kat. 62kg. był pierwszy z wynikiem 
151 kg. (68-83). W kat 77kg. Adrian Wójcik 
z  wynikiem 215 kg.(95-120) zajął trzecie 
miejsce Mateusz Jarocki występujący w kat 
105 kg.był pierwszy z wynikiem 205 kg. (95-
110) 
 Zamość gościnny dla naszych sztangistów.

W dniu 2.11.2017r. w Ogólnopolskim Pu-

charze Roztocza  wystartowało 32 kobiety 
i 44 mężczyzn. Bardzo dobre starty zanotowa-
li sztangiści GLKS,,POM-ISKRA’’Piotrowice. 
W kat 62kg. Bartłomiej Smoleń zdobył srebr-
ny medal z wynikiem 154 kg.(70-85), w kat. 
77kg. Adrian Wójcki uzyskał w dwuboju 225 
kg.(100-125) i był IV, w tej samej kat. Rafał 
Gąsiorowski uzyskał 108 kg. i zajął XII miej-
sce . W kat. 94 kg. Marcin Romanek  zdobył 
srebrny medal z wynikiem 195 kg. (85-110).  
Mateusz Jarocki w kat 105 kg. był III z wyni-
kiem 205kg(95-110). W najcięższej kat. +105 
Marcin Pachuta z wynikiem 205 kg.(85-120) 
również zdobył brązowy medal.

Marlena Polakowska z brązowym krążkiem 
Mistrzostw Polski Seniorek

W dniach 03-04.11.2017 roku Zamość go-
ścił najlepsze sztangistki i  sztangistów kraju. 
Wśród kobiet mieliśmy swojego rodzynka. 
Była nim Marlena Polakowska która  w kat. 
48  kg. w  pięknym stylu zdobyła brązowy 
medal w dwuboju uzyskując w dwuboju 140 
kg.(66-74). W rwaniu zdobyła mały srebrny 
krążek. Pierwsze miejsce  zajęła Agnieszka 
Zacharek Zawisza Bydgoszcz  z wynikiem 154 
kg., druga była Sylwia Oleśkiewicz Omega 
Kleszczów z wynikiem 144 kg. 

Antoni Kawałek



Pojemniki  i  worki  wystawiać  do  godz.  7:00
Rok - 2018

Data  wywozu * Miejscowości

22.01.2018  16.07.2018
19.02.2018  20.08.2018
19.03.2018  17.09.2018
23.04.2018  15.10.2018
21.05.2018  19.11.2018
18.06.2018  17.12.2018

KIEŁCZEWICE GÓRNE, KIEŁCZEWICE MARYJSKIE, 
KIEŁCZEWICE PIERWSZE, KIEŁCZEWICE DOLNE, 

KOLONIA KIEŁCZEWICE DOLNE, BORKOWIZNA, DĘBINA, 
TRUDNO DOSTĘPNE I

16.01.2018  17.07.2018
20.02.2018  21.08.2018
20.03.2018  18.09.2018
17.04.2018  16.10.2018
22.05.2018  20.11.2018
19.06.2018  18.12.2018

STRZYŻEWICE, FRANCISZKÓW, PAWŁÓW, PAWŁÓWEK, 
KAJETANÓWKA, DĘBSZCZYZNA

17.01.2018  18.07.2018
21.02.2018  22.08.2018
21.03.2018  19.09.2018
18.04.2018  17.10.2018
16.05.2018  21.11.2018
20.06.2018  19.12.2018

OSMOLICE PIERWSZE, OSMOLICE DRUGIE, POLANÓWKA, IŻYCE,
TRUDNO DOSTĘPNE II

18.01.2018  19.07.2018
15.02.2018  16.08.2018
15.03.2018  20.09.2018
19.04.2018  18.10.2018
17.05.2018  15.11.2018
21.06.2018  20.12.2018

BYSTRZYCA STARA, PIOTROWICE

19.01.2018  20.07.2018
16.02.2018  17.08.2018
16.03.2018  21.09.2018
20.04.2018  19.10.2018
18.05.2018  16.11.2018
15.06.2018  21.12.2018

BYSTRZYCA NOWA, ŻABIA WOLA, PSZCZELA WOLA

* Odpady  segregowane zbierane  w  tym  samym dniu  2  samochodem.

Miejsca trudnodostępne
Pojemniki  i  worki  wystawiać  do  godz. 7:00

Rok - 2018
Data  wywozu * Miejscowości

22.01.2018  16.07.2018
19.02.2018  20.08.2018
19.03.2018  17.09.2018
23.04.2018  15.10.2018
21.05.2018  19.11.2018
18.06.2018  17.12.2018

TRUDNO DOSTĘPNE I
BORKOWIZNA,

DĘBINA
DĘBSZCZYZNA

KIEŁCZEWICE DOLNE,
KIEŁCZEWICE GÓRNE,

KIEŁCZEWICE MARYJSKIE,
KOLONIA KIEŁCZEWICE 

DOLNE,
PAWŁÓW

PAWŁÓWEK

17.01.2018  18.07.2018
21.02.2018  22.08.2018
21.03.2018  19.09.2018
18.04.2018  17.10.2018
16.05.2018  21.11.2018
20.06.2018  19.12.2018

TRUDNO DOSTĘPNE II
BYSTRZYCA NOWA
BYSTRZYCA STARA

FRANCISZKÓW
IŻYCE

KAJETANÓWKA
KIEŁCZEWICE PIERWSZE,

OSMOLICE DRUGIE
OSMOLICE PIERWSZE

PIOTROWICE
POLANÓWKA

PSZCZELA WOLA
STRZYŻEWICE
ŻABIA WOLA

* Odpady  segregowane  zbierane  w  tym  samym dniu  
2 samochodem.

Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny oraz opony

Odpady należy wystawiać w dniu zbiórki do godz. 7:00
Zbiórka gabarytów 
i zużytego sprzętu 

elektrycznego i 
elektronicznego

Zbiórka opon Miejscowości

05.02.2018
21.05.2018
06.08.2018
19.11.2018

21.05.2018
19.11.2018

KIEŁCZEWICE GÓRNE,
KIEŁCZEWICE MARYJSKIE,
KIEŁCZEWICE PIERWSZE,

KIEŁCZEWICE DOLNE,
KOLONIA KIEŁCZEWICE DOLNE,

BORKOWIZNA, DĘBINA
TRUDNO DOSTĘPNE I

06.02.2018
22.05.2018
07.08.2018
20.11.2018

22.05.2018
20.11.2018

STRZYŻEWICE, 
FRANCISZKÓW

PAWŁÓW, PAWŁÓWEK
KAJETANÓWKA
DĘBSZCZYZNA

07.02.2018
23.05.2018
01.08.2018
21.11.2018

23.05.2018
21.11.2018

OSMOLICE PIERWSZE
OSMOLICE DRUGIE

POLANÓWKA
IŻYCE

TRUDNO DOSTĘPNE II
01.02.2018
24.05.2018
02.08.2018
15.11.2018

24.05.2018
15.11.2018

BYSTRZYCA STARA
PIOTROWICE

02.02.2018
25.05.2018
03.08.2018
16.11.2018

25.05.2018
16.11.2018 BYSTRZYCA NOWA

ŻABIA WOLA
PSZCZELA WOLA

Odpady należy wystawiać do godziny 7  rano do drogi głównej, stanowiącej trasę przejazdu pojazdu specjalistycznego.
W ramach zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
mieszkańcy mogą wystawić następujące rodzaje odpadów:

- meble i odpady wielkogabarytowe : stoły, krzesła, sofy, wersalki, materace, zabawki dużych rozmiarów,
-  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: komputery, drukarki, laptopy, pralki, lodówki, zmywarki, telewizory,  

odkurzacze, miksery, roboty kuchenne (wszystkie odpady muszą być kompletne).
Dwa razy w roku mieszkańcy będą mogli wystawić opony z samochodów osobowych.

Harmonogram odbioru odpadów 2018 r.


