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XVII Festyn 
Ekologiczny

„Ja jestem światłością świata,
 kto idzie za Mną, 

będzie miał światło życia” 
J 8.12 

OSTATNIE POŻEGNANIE ARTURA WALASKA,  
WICEMARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Tłumy żegnały Artura Walaska. Pochodzący z Ryk samorządowiec 
został pochowany na cmentarzu przy parafii pod wezwaniem Matki 
Boskiej Częstochowskiej w Żabiej Woli w poniedziałek 11 lipca 2016r. 

Tuż przed godziną 13.00 w kościele zakończyła się część uroczystości dla 
rodziny. Później wpuszczani byli ci, którzy przyszli pożegnać wicemarszał-
ka po raz ostatni. Nad trumną wspólnie modlili się rodzina i przyjaciele, 
koledzy z pracy, a także mieszkańcy Gminy Strzyżewice. Nawy boczne ko-
ścioła zostały wypełnione licznymi pocztami sztandarowymi. 

Podczas mszy pogrzebowej bardzo długo wymieniano zasługi zmar-
łego dla społeczności, w której żył i pracował. Został zapamiętany jako 
człowiek spokojny, życzliwy, pomocny i łagodzący konflikty. Jego mot-

tem było: „ pomagałem, pomagam i będę pomagał”. Eucharystie konce-
lebrował kanclerz Kurii Lubelskiej ksiądz doktor Krzysztof Kwiatkowski.. 

Około godziny 14.00 przy dźwiękach Orkiestry Straży Pożarnej z 
Niedrzwicy Dużej, Niedrzwicy Kościelnej oraz Zakrzewia nastąpiło 
odprowadzenie do grobu. Wicemarszałek spoczął na Cmentarzu Para-
fialnym w Żabiej Woli . 

Pośmiertnie została Mu nadana odznaka honorowa „Zasłużony dla 
Województwa Lubelskiego”. 

Artur Walasek zmarł 8 lipca br. w wieku 45 lat, przegrywając walkę 
z ciężką chorobą. 

Pozostawił żonę Ewę i syna Marka.
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MIESZKAŃCU  
GMINY STRZYŻEWICE!

WYKUP SWÓJ POJEMNIK 
NA ŚMIECI 

Informujemy, że pojemniki na odpady 
komunalne, które Gmina Strzyżewice prze-
kazała mieszkańcom na podstawie umów 
użyczenia w 2010 r. oraz w 2013 r. należy 
wykupić w terminie do 30 września 2016 r. 
Cena za jeden pojemnik o pojemności 120 l 
wynosi 1,00 zł, natomiast cena za pojemnik o 
pojemności 240 l wynosi 2,00 zł. W celu do-
konania zakupu należy zgłosić się z dowodem 
osobistym do Urzędu Gminy Strzyżewice, do 
pokoju nr 10.

/Magdalena Baran/

15 czerwca 2016 r. minął termin zapłaty dru-
giej raty opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi za 2016 r. Niestety nie wszyscy 
mieszkańcy uregulowali swoje zaległości, dlate-
go tym, którzy zapomnieli o terminowych wpła-
tach przypominamy o dokonaniu wpłaty. 

Niektórzy z mieszkańców uważają, że jeżeli 
nie wystawili śmieci w danym miesiącu nie mu-
szą ponosić opłaty. Dla osób, które utwierdzają 
się w takim przekonaniu informujemy, że są w 
błędzie. Opłata za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi zgodnie z ustawą o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach powstaje za każ-
dy miesiąc, w którym na danej nieruchomości 
zamieszkuje mieszkaniec. W związku z powyż-
szym nawet w sytuacji, gdy mieszkańcy danej 
nieruchomości nie korzystają z usługi wywozu 
nieczystości stałych, nie ma możliwości uchyle-
nia się od ponoszenia opłaty.

Konsekwencją niezapłacenia w terminie opła-
ty jest uruchomienie procedury postępowania 
egzekucyjnego. Pierwszym krokiem jest wysta-
wienie upomnienia, które naraża zobowiązane-
go na dodatkowe koszty w wysokości 11,60 zł. 

W sytuacji niedokonania zapłaty kwoty 
wskazanej na upomnieniu w terminie 7 dni od 

doręczenia upomnienia, wierzyciel wystawia 
tytuł wykonawczy, który kierowany jest do od-
powiedniego Urzędu Skarbowego. Dzieje się to 
na podstawie złożonej deklaracji, w której znaj-
duje się pouczenie, że stanowi ona podstawę do 
jego wystawienia. Wraz z doręczeniem tytułu 
wykonawczego do organu egzekucyjnego na-
stępuje wszczęcie egzekucji administracyjnej.

Organ egzekucyjny, czyli Urząd Skarbowy 
przeprowadza egzekucję stosując różne środki, 
np. zajęcie wynagrodzenia za pracę, emerytury, 
rachunków bankowych, ruchomości. 

Proces egzekucji nie należy do przyjemnych 
zarówno dla Gminy, jak i dla zobowiązanego, 
czyli osoby która nie zapłaciła w terminie zale-
głości, narażając zarówno Gminę jak i podatni-
ka na dodatkowe koszty. 

Ponadto informujemy, że osoby, które nie 
mają na bieżąco uregulowanych zobowiązań 
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, zobowiązań podatkowych bądź 
innych związanych z Urzędem Gminy Strzyże-
wice, nie będą mogły brać udziału w projektach 
realizowanych przez Gminę, np. montażu ko-
lektorów słonecznych.

/Magdalena Baran/

Zaległości mieszkańców  
z tytułu „opłaty śmieciowej”

POJEMNOŚĆ
120 l

CENA
1,00 zł

POJEMNOŚĆ
240 l

CENA
2,00 zł

DWA POJEMNIKI O POJEMNOŚĆI
2 x 120 l

CENA
2,00 zł

DOKONYWANIE WPŁAT  
ZA ODBIÓR ODPADÓW

Opłatę uiszcza się w czterech terminach, 
raz na kwartał kalendarzowy, w łącznej wy-

sokości za trzy miesiące kalendarzowe.

TERMINY PŁATNOŚCI
• za I kwartał do 15 marca danego roku
• za II kwartał do 15 czerwca danego roku
• za III kwartał do 15 września danego roku
• za IV kwartał do 15 grudnia danego roku

Opłaty za odbiór odpadów wnoszone są przez 
właścicieli nieruchomości bez wezwania. Opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi na-
leży dokonywać zgodnie z dowodami wpłat, które 
przekazywane są mieszkańcom. W przypadku nie 
otrzymania formularzy wpłaty podajemy poniżej 
numer konta bankowego oraz niezbędne dane po-
trzebne przy dokonaniu wpłaty za wywóz śmieci:

Urząd Gminy Strzyżewice
Strzyżewice 109

23-107 Strzyżewice

Rachunek bankowy: 02 8685 0001 
0130 2525 2000 0050. 

W tytule przelewu należy wpisać: „Za 
odpady”. Dodatkowo prosimy podać: imię 
i nazwisko osoby, na którą została złożona 
deklaracja o wysokości opłaty za gospoda-

rowanie odpadami komunalnymi oraz adres 
nieruchomości, której opłata dotyczy.
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XXII Gminna Olimpiada Ekologiczna or-
ganizowana była pod hasłem: „Czyste śro-
dowisko”. Olimpiada obejmowała dwa etapy 
oraz uroczysty finał połączony z XVII Festy-
nem Ekologicznym, który odbył się w dniu 
12 czerwca 2016r. w Osmolicach Pierwszych”. 
Współorganizatorami Olimpiady i Festynu 
byli: Urząd Gminy Strzyżewice, Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Lublinie, Centrum Kultury i Pro-
mocji Gminy Strzyżewice w Piotrowicach, 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Osmolicach, 
a także Szkoły Podstawowe w: Kiełczewicach 
Górnych, Strzyżewicach - Rechcie, Żabiej Woli, 
Zespół Szkół Publicznych w Bystrzycy Starej, 
Zespół Szkół Rolniczych CKP w Pszczelej Woli 
oraz Samorządowe Przedszkole Publiczne w 
Piotrowicach.

W ramach XXII Gminnej Olimpiady Eko-
logicznej organizowane były następujące kon-
kursy:

Konkurs wiedzowy na „Najlepszego Eko-
loga Gminy Strzyżewice” dla uczniów klas IV 
- VI szkół podstawowych oraz uczniów gim-
nazjów. Konkurs przebiegał w dwóch etapach. 
W ramach pierwszego etapu w 5 szkołach pod-
stawowych i 2 gimnazjach na terenie Gminy 
Strzyżewice przeprowadzane były eliminacje 
wewnętrzne, które miały na celu wyłonienie 
najlepszych uczniów do udziału w finale gmin-
nym. Drugi etap - finał gminny odbył się  gim-
nazjów.

Nagrodzeni laureaci:
kategoria wiekowa – szkoła podstawowa 

klasy IV – VI:
I miejsce:  

Julia Kępowicz  
– Publiczna Szkoła Podstawowa w Żabiej Woli

II miejsce:  
Małgorzata Jasińska  

– Publiczna Szkoła Podstawowa w Kiełczewi-
cach Górnych
III miejsce:  

Maja Samborska  
– Zespół Szkół Publicznych w Bystrzycy Starej

 
kategoria wiekowa - gimnazjum:

I miejsce:  
Karolina Pidek  

– Zespół Szkół Publicznych w Bystrzycy Starej
II miejsce:  

Aleksandra Dziedzic  
– Zespół Szkół Rolniczych CKP w Pszczelej 

Woli
III miejsce: Marta Wachowska – Zespół Szkół 

Rolniczych CKP w Pszczelej Woli

Konkurs plastyczny o tematyce ekologicz-
nej pt. „Przyroda wokół nas” dla czterech grup 
wiekowych: dzieci uczęszczające do szkolnych 
zerówek i przedszkola, uczniowie klas I-III oraz 
IV-VI szkół podstawowych oraz uczniowie 
gimnazjów. Celem konkursu było kształtowa-
nie u dzieci i młodzieży wrażliwości na piękno 
otaczającej przyrody i konieczności jej ochro-
ny, rozwijanie wyobraźni plastycznej dzieci 
poprzez plastyczną interpretację przyrody i 
ochrony środowiska, zainteresowanie młode-
go pokolenia tematyką ekologiczną, rozwijanie 
właściwego stosunku do środowiska przyrod-
niczego, rozwijanie zainteresowań przyrodni-
czych i umiejętności posługiwania się różnymi 
technikami plastycznymi w celu wyrażenia 
swoich spostrzeżeń i obserwacji. Na konkurs 
wpłynęło łącznie 122 prace wykonane przez 
uczniów z 7 placówek oświatowych z terenu 
Gminy Strzyżewice.

Nagrodzeni laureaci:
kategoria wiekowa – dzieci uczęszczające do 

szkolnych zerówek oraz przedszkola:
Karol Jakubaszek  

– Publiczna Szkoła Podstawowa w Żabiej Woli
Mikołaj Lipiński  

– Samorządowe Przedszkole Publiczne  
w Piotrowicach
Borys Stelmach  

– Samorządowe Przedszkole Publiczne w 
Piotrowicach
Karolina Teter  

– Zespół Szkół Publicznych w Bystrzycy Starej
Natalia Wójcik  

– Publiczna Szkoła Podstawowa w Osmolicach

kategoria wiekowa – uczniowie klas I-III:
Szymon Asyngier  

– Zespół Szkół Publicznych w Bystrzycy Starej
Wiktoria Dudziak  

– Zespół Szkół Publicznych w Bystrzycy Starej
Karolina Gorajska  

– Publiczna Szkoła Podstawowa w Żabiej Woli
Agnieszka Tomusiak  

– Publiczna Szkoła Podstawowa  
w Kiełczewicach Górnych

Milena Wtykło  
– Publiczna Szkoła Podstawowa w Kiełczewi-

cach Górnych

kategoria wiekowa – uczniowie klas IV-VI:
Izabela Kaproń  

– Publiczna Szkoła Podstawowa w Strzyżewi-
cach – Rechcie
Kacper Kaproń  

– Zespół Szkół Publicznych w Bystrzycy Starej
Malwina Kołtun  

– Publiczna Szkoła Podstawowa  
w Strzyżewicach – Rechcie

Natalia Kuna  
– Publiczna Szkoła Podstawowa w Żabiej Woli

Jan Poleszak  
– Zespół Szkół Publicznych w Bystrzycy Starej

kategoria wiekowa – uczniowie gimnazjum:
Daria Gontarczyk  

– Zespół Szkół Publicznych w Bystrzycy Starej
Maja Kłos  

– Zespół Szkół Publicznych w Bystrzycy Starej
Aleksandra Rachańczyk  

– Zespół Szkół Publicznych w Bystrzycy Starej
Wręczenie dyplomów i nagród rzeczowych 

laureatom konkursów: wiedzowego i plastycz-
nego odbyło się podczas XVII Festynu Ekolo-
gicznego, który odbył się w dniu 12 czerwca 
2016r. w Osmolicach Pierwszych.

Wszystkim nagrodzonym serdeczne gratula-
cje składają Organizatorzy Olimpiady.

/A. Janiszewska /

Podsumowanie XXII Gminnej Olimpiady Ekologicznej
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W dniu 29 czerwca 2016 r. odbył się Zjazd 
Oddziału Gminnego Związku OSP RP. Doko-
nano na nim podsumowania pięcioletniej dzia-
łalności ustępującego Zarządu oraz wybrano 
władze na nową kadencję. 

W zjeździe  udział wzięli delegaci i przedsta-
wiciele poszczególnych jednostek OSP z terenu 
Gminy Strzyżewice, członkowie Zarządu Od-
działu Gminnego ZOSP RP oraz Komisja Re-
wizyjna, a także zaproszeni goście. 

Wiele uwagi podczas zjazdu poświęcono 
przedstawionym sprawozdaniom, w których 
między innymi stwierdzono, że nastąpiła 
znaczna poprawa w działalności operacyjnej 
jednostek OSP, ich wyposażenia w sprzęt tech-
niczny i samochody bojowe, w wyszkoleniu 
strażaków jak również w zakresie modernizacji 
strażnic. Pozytywnie do działań zarządu odnie-
śli się również zaproszeni goście. 

Wybrano nowe władze Zarządu Oddziału 
Gminnego ZOSP RP oraz Komisji Rewizyjnej. 

Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP ukon-
stytuował się w następującym składzie: 
Prezes – druh Antoni Skrabucha
Wiceprezes – druh Jan Andrzej Dąbrowski

Wiceprezes – druh  Grzegorz Oleszko
Sekretarz – druhna Stanisława Wrona
Komendant gminny – druh Roman Moryl
Skarbnik – druh Stanisław Dudkiewicz
Członek prezydium -  druh Mariusz Bielak
Członek zarządu  - druh Kazimierz Baran
Członek zarządu  - druh Krzysztof Chmielik
Członek zarządu  - druh Marian Gąbka
Członek zarządu  - druh Tomasz Duda
Członek zarządu  - druh Sławomir Kapica
Członek zarządu  - druh Dariusz Malec 
Członek zarządu  - druh Tadeusz Michalak
Członek zarządu  - druh Janusz Sagan
Członek zarządu  - druh Stanisław Stępień
Członek zarządu  - druh Kamil Wilkołazki
Komisja Rewizyjna w składzie:
Przewodniczący – druh Eugeniusz Król
Wiceprzewodniczący- druh Dariusz Pasierbiak
Sekretarz – druh Marek Zarzeczny

Wybrano delegatów na Zajazd Powiatowy 
ZOSP RP druha Jana Andrzeja Dąbrowskiego, 
druha Krzysztofa Czyżewskiego, druha Grzegorza 
Oleszko oraz przedstawicieli do Zarządu Powiato-
wego ZOSP RP druha Antoniego Skrabuchę, dru-
ha Romana  Moryla. /Stanisława Wrona/

Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP

W „Dworze Leśce” gmina Garbów w dniu 10 
lipca 2016 r. (niedziela) sołtysi miejscowości: 
Borkowizna, Bystrzyca Nowa, Bystrzyca Stara, 
Dębina, Kiełczewice Dolne, Kiełczewice Górne, 
Kiełczewice Maryjskie, Kiełczewice Pierwsze, 
Kolonia Kiełczewice Dolne, Osmolice Pierwsze, 
Pawłów, Pawłówek, Piotrowice, Strzyżewice, Ża-
bia Wola wzięli udział w „Pikniku Sołtysów”.

Podczas pikniku, zorganizowanego przez Lo-
kalną Grupę Działania „Kraina wokół Lublina” 
sołtysi zostali poinformowani o możliwościach 
wsparcia obszarów wiejskich przez unijne do-
tacje, wybrano nadsołtysów roku oraz „ciasto 
sołtyski” i „wędzonkę sołtysa”. Piknik uświetnił 
występ zespołu „Prosto z Pola” z Niedrzwicy 
Dużej. / Stanisława Wrona/

Piknik Sołtysów
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Pierwsze siedem miesięcy 2016 roku upły-
nęło w referacie inwestycji pod znakiem wytę-
żonej pracy, której namacalne efekty możecie 
Państwo już odczuć. Do końca lipca Gmina 
Strzyżewice wybudowała 2 254 m dróg gmin-
nych za łączną kwotę 915 990,39 zł. Były to na-
stępujące odcinki:

- droga gminna nr 107128L w Piotrowicach 
(Kąty) na odcinku 196 m – koszt zadania: 
99 805,78 zł,

- droga gminna nr 107142L w Kiełczewicach 
Maryjskich na odcinku 300 m – koszt zadania 
– 105 101,25 zł,

- droga gminna nr 107144L w Kiełczewicach 
Górnych na odcinku 263 m – koszt zadania – 
102 816,60 zł,

- droga gminna nr 107139L w Kolonii Kieł-
czewice Dolne na odcinku 400 m – koszt zada-
nia – 144 078,86 zł,

- droga gminna nr 107129L w Kajetanówce 
na odcinku 217 m – koszt zadania – 77 426,05 
zł,

- droga gminna nr 107131L w Bystrzycy 
Nowej na odcinku 400 m– koszt zadania – 
157 171,18 zł,

- droga gminna wewnętrzna w Kiełczewi-
cach Górnych (dojazd do szkoły podstawowej 
od strony Kiełczewic Maryjskich) na odcinku 
175 m – koszt zadania – 66 657,56 zł,

- droga gminna wewnętrzna w Żabiej Woli 
na odcinku 303 m wraz z budową sieci wo-
dociągowej śr. 160 mm – koszt zadania – 
162 933,11 zł.

Ponadto w czerwcu wybudowaliśmy oświe-
tlenie drogi gminnej wewnętrznej w Polanów-
ce: 12 lamp na słupach żelbetowych i 570 m 
linii oświetleniowej napowietrznej – koszt za-
dania 29 582,58 zł.

Od maja do lipca prowadzone były remonty 
cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni asfal-
towej na powierzchni 1  380 m2 – koszt robót 
wyniósł 35  645,40 zł, a także remonty dróg 
gminnych o nawierzchni tłuczniowej – do-
starczono 1 788,64 ton kruszywa frakcji 0-31,5 
mm o wartości 68 200,84 zł. Podział materia-
łu kamiennego na poszczególne miejscowości 
przedstawia tabela.

W czerwcu i lipcu do użytku zostały odda-
ne również inwestycje Powiatu Lubelskiego 
z udziałem finansowym Gminy Strzyżewice. 
Dzięki naszej współpracy powstało 1 511 m 

chodników wzdłuż dróg powiatowych (przy 
drodze powiatowej nr 2289L w Kiełczewicach 
Górnych na odcinku 416 m, 

w Kiełczewicach Dolnych na odcinku 340 m, 

przy drodze powiatowej nr 2277L w Osmoli-
cach Pierwszych na odcinku 455 m 

oraz przy drodze nr 2269L w Żabiej Woli na 
odcinku 300 m) 

oraz 1100 m nawierzchni drogi powiatowej nr 
2291L we Franciszkowie. 

W Gminie Strzyżewice inwestycje w pełni
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26 czerwca 2016 r. w upalną niedzielę odbyły 
się na stadionie w Bychawie Gminne Zawody 
Sportowo - Pożarnicze dla jednostek OSP. W 
rozgrywkach udział wzięło 32 drużyny, w tym 
jedna żeńska, z czterech gmin, tj. z Bychawy, 
Jabłonnej, Krzczonowa oraz Strzyżewic. Naszą 
gminę reprezentowały jednostki OSP z Bystrzy-
cy Starej, Dębszczyzny, Franciszkowa, Kiełcze-
wic Górnych, Kiełczewic Maryjskich, Osmolic, 
Pawłowa, Piotrowic, Strzyżewic, Żabiej Woli. 
Zawodnicy zaprezentowali się w dwóch konku-
rencjach - sztafeta pożarnicza 7x50m oraz ćwi-
czenie bojowe. 

Zwycięzcami zawodów Gminy Strzyżewice 
został, bezkonkurencyjny w tym dniu, zespół z 
OSP Pawłów, który sztafetę ukończył z czasem 
61,8s a „bojówkę” w czasie 35,4s - co dało łącz-
ny wynik 97,2s. 

Na podium. z równie dobrymi wynikami, 
uplasowały się także n/w jednostki:
• II m. - OSP Żabia Wola z czasem 110,5s,
• III m. - OSP Kiełczewice Górne z czasem 

111,7s,
• IV m. - OSP Osmolice z czasem 114,5s.

Wszystkie startujące drużyny otrzymały dy-
plomy, a za zajęcie miejsca od I do IV również 
nagrody pieniężne ufundowane przez Wójta 
Gminy Strzyżewice.

Wszystkim jednostkom biorącym udział w 
zawodach serdecznie gratulujemy. 

Poniższa tabela przedstawia wyniki osiągnię-
te przez poszczególne drużyny.  /Jarosław Kołodziejczyk/

To nie koniec naszych wspólnych inwestycji z 
Powiatem. W lecie wykonana zostanie przebu-
dowa drogi we Franciszkowie do końca jej za-
kresu, to jest na dodatkowym odcinku 1 184 m.

Plany na kolejne miesiące tego roku są także 
ambitne i wkrótce poprawimy stan nawierzchni 
na 2 667 m dróg gminnych. 

W sierpniu i wrześniu będą prowadzone ro-
boty przy przebudowie dróg gminnych:

- nr 107133L w Pawłowie na odcinku 300 m 
– koszt zadania – 113 226,78 zł, 

- nr 107132L w Pawłówku na odcinku 320 m 

– szacowany koszt zadania 130 000 zł.
Ponadto przygotowujemy się do przebudowy 

dwóch dróg gminnych w Osmolicach Pierw-
szych i Osmolicach Drugich. Będą to: droga 
gminna nr 107121L w Osmolicach Pierwszych 
(tzw. „Czobotówka”) na odcinku 1,455 km (od 
skrzyżowania z drogą powiatową nr 2268L No-
winy – Osmolice do skrzyżowania z drogą gmin-
na nr 107120L w Osmolicach Drugich) oraz 
droga nr 112524L w Osmolicach Pierwszych i 
Osmolicach Drugich na łącznym odcinku 592 
m.

Przygotowujemy się także do inwestycji w 
latach kolejnych. Uzyskaliśmy pozwolenie na 
prowadzenie robót budowlanych przy „Rewita-
lizacji zespołu dworsko – parkowego w Strzy-
żewicach”. W trakcie opracowywania są doku-
mentacje techniczne na: budowę hali sportowej 
przy Publicznej Szkole Podstawowej w Żabiej 
Woli, budowę sieci wodociągowej śr. 160 mm 
w Żabiej Woli oraz budowę przydomowych 
oczyszczalni ścieków w miejscowościach poza 
aglomeracjami wyznaczonymi w Krajowym 

Programie Oczyszczalnia Ścieków Komunal-
nych. /Justyna Pruś/

Lp. Sołectwo Ilość ton
1. Borkowizna 91,20
2. Bystrzyca Nowa 112,48
3. Bystrzyca Stara 56,02
4. Dębina 86,62
5. Dębszczyzna 28,00
6. Franciszków 57,14
7. Iżyce 55,84
8. Kajetanówka 83,88
9. Kiełczewice Dolne 59,44
10. Kolonia Kiełczewice Dolne 116,46
11. Kiełczewice Maryjskie 27,96
12. Kiełczewice Górne 109,82
13. Kiełczewice Pierwsze -
14. Osmolice Pierwsze 92,28
15. Osmolice Drugie 143,38
16. Pawłów 84,34
17. Pawłówek 62,70
18. Piotrowice 158,64
19. Polanówka 91,18
20. Strzyżewice 130,62
21. Żabia Wola 140,64

Gminne zawody sportowo - pożarnicze

Jednostka osp Sztafeta 
(czas)

Punkty 
karne

Razem 
sztafeta

Bojówka 
(czas)

Punkty 
karne

Razem 
bojówka

Razem 
punktów Miejsce

Pawłów 61,8 0 61,8 35,4 0 35,4 97,2 I
Żabia Wola 65,5 0 65,5 45,0 0 45,0 110,5 II
Kiełczewice Górne 69,2 0 69,2 42,5 0 42,5 111,7 III
Osmolice 67,1 0 67,1 47,4 0 47,4 114,5 IV
Piotrowice 72,7 0 72,7 50,2 0 50,2 122,9 V
Franciszków 70,4 5 75,4 48,4 0 48,4 123,8 VI
Kiełczewice Maryjskie 72,6 0 72,6 53,0 0 53,0 125,6 VII
Bystrzyca Stara 71,1 0 71,1 50,2 5 55,2 126,3 VIII
Strzyżewice 71,5 5 76,5 51,5 0 51,5 128,0 IX
Dębszczyzna 67,8 15 82,8 46,6 0 46,6 129,4 X
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Biblioteka to instytucja w której  promuje się 
kulturę słowa pisanego  w szczególności przez 
czytelnictwo …. ale nie tylko. Biblioteka to 
miejsce spotkań, komunikacji społecznej, do-
stępu do wiedzy, informacji, kultury, edukacji; 
to miejsce dla każdego. „Noc Bibliotek” jest 
okazją do atrakcyjnych i niekonwencjonalnych 
działań artystycznych, edukacyjnych, i rozryw-
kowych, których punktem wyjścia jest książka. 

„Biblioteka jest miejscem magicznym: bli-
sko tu do bajki i do prawdy, do uśmiechu i do 
wzruszeń”– tak było również w Żabiej Woli już 
po raz kolejny przekonali się o tym uczniowie 
z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Rodziny 
Rohlanów. Uczniowie z klasy III i IV zobaczy-
li, że biblioteka może być miejscem ciekawym, 
tętniącym życiem, które z tradycyjnymi wy-

obrażeniami o ciszy, spokoju oraz atmosferze 
senności i nudy nie ma nic wspólnego. Naj-
większą atrakcją dla małych czytelników była 
możliwość spędzenia czasu poza domem, w 
śpiworach pomiędzy regałami pełnymi książek. 
. Tej nocy nie zabrakło gier i zabaw a  gdy zrobi-
ło się juz ciemno...dzieci wyruszyły z zapartym 
tchem szukać skarbu. Wędrówka z latarką, po 
ciemnych okolicach budynku biblioteki, oka-
zała się nie lada frajdą dla dzieci. W ramach 
warsztatów plastycznych dzieci według wła-
snego pomysłu ozdobiły koszulki. Spotkanie 
biblioteczne zakończyło się o godz. 8:00, do-
bre nastroje dopisywały wszystkim od samego 
rana. Dzieci jednogłośnie stwierdziły, że „Noc 
w bibliotece” była bardzo udana. Z całą pewno-
ścią należy ją powtórzyć.  /Agata Sobek/

Świat magii w Bibliotece

20 maja 2016 roku w bibliotece gimnazjalnej 
w Bystrzycy Starej odbyła się  ogólnopolska akcja 
Noc Bibliotek pod hasłem Świat Magii. Brały w 
niej udział uczennice i uczniowie pierwszych klas 
gimnazjalnych. Nieodzownym elementem spo-
tkania były książki Harry’ego Potter’a. Pozornie 
takie, jak wszystkie inne z fabułą, bohaterami do-
brymi i złymi, a jednak zaczarowały wszystkich. 
Czytaliśmy fragmenty tekstów i na ich podsta-
wie  przeprowadziliśmy krótki quiz tematyczny 
oraz namalowaliśmy plakaty dotyczące przygód 
głównego bohatera. Świat magii zawsze intere-
sował uczniów i zadziwiał swoją tajemniczością. 
Jeden z uczestników wydarzenia zaprezentował 
nam kilka fascynujących sztuczek. W programie 
spotkania odbyły się również zajęcia w plenerze: 
przeciąganie liny, gry zręcznościowe i integracyj-
ne. Przerywnikiem był słodki poczęstunek przy-
gotowany przez gimnazjalistów.

Akcja taka rozbudza zainteresowania czy-
telnicze wśród uczniów, pogłębia wiedzę na te-
mat przeczytanych książek, uczy współpracy w 
grupie, pokazuje, jak miło i pożytecznie spędzić 
czas. Dowodzi, że młodzież gimnazjalna lubi 
czytać książki o tematyce fantasy - ciekawią one 
nowym, magicznym, nieznanym światem.

/Marianna Mech, Agnieszka Hałabis-Ożga/

Noc w Bibliotece

Ze smutkiem zawiadamiamy,  
że w ostatnim czasie zmarli:

Adolf Bartosz z Pawłowa, l.78
Feliks Baran z Kajetanówki, l.82

Marek Fornal z Osmolic Drugich, l.71
Artur Drabik z Kiełczewic Dolnych, l.42

Wiesława Moskal z Dębszczyzny, l.57
Józef Wójcik z Osmolic Pierwszych, l.74

Gabriel Kowalczyk z Osmolic Drugich, l.82
Stanisław Rozwałka ze Strzyżewic, l.56

Marianna Chmura z Bystrzycy Starej, l.92
Stanisław Pacek z Pszczelej Woli, l.85

Janina Szyszka z Kiełczewic Górnych, l.94
Artur Walasek z Żabiej Woli, l.45

Piotr Kochaj z Pawłowa, l.63
Edward Zawiślak z Piotrowic, l.68

Rodzinom zmarłych wyrazy współczucia i szcze-
rego żalu po starcie najbliższych składa Redakcja

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

związek małżeński zawarli Państwo:

Justyna Drążyk i Mariusz Oleszko
Iwona Koprukowniak i Radosław Niedźwiedź

Iwona Rozwałka i Paweł Kowalczyk
Izabela Kańczugowska i Robert Markowski

Patrycja Dekondy i Karol Orłowski
Monika Kowalik i Sylwester Kloc

Katarzyna Malec i Radosław Linko

Drodzy Nowożeńcy, przyjmijcie serdeczne gratulacje 
oraz życzenia wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia.
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Tegoroczne wakacje w Publicz-
nej Szkole Podstawowej w Kieł-
czewicach Górnych miały się roz-
począć nadzwyczaj radośnie. W 
niedzielę, tuż po zakończeniu roku 
szkolnego, zaplanowaliśmy festyn 
– miały być dmuchańce, kula zor-
bie, liczne konkursy i zabawy zor-
ganizowane przez kadrę szkolną i 
dj, prezentacje uczniowskie, zaba-
wa taneczna „pod chmurką”..

Boisko szkolne wypełniło 
się stołami, ławkami, namiota-
mi i podłogą – rodzice naszych 
uczniów służyli nam pomocą już 
od samego rana! Zaraz po nich zja-
wiły się z pomocą panie z Kiełcze-
wickiego Klubu Seniora. Pomimo 
żaru lejącego się z nieba wszystkim 
humory dopisywały.

Jeszcze zabawa nie rozpoczęła 
się na dobre, gdy dotarła do nas 
wiadomość, że największa atrakcja 
imprezy,  kula zorbie, nie dotrze 
do nas z powodu uszkodzenia. 
Zaraz potem nastąpiła awaria na-
głośnienia. Dobrze, że nasz dj był 
przewidujący – szybka podmiana 
wzmacniacza i głośników – i zno-
wu można było się bawić na całe-
go – do czasu… W chwilę potem  
niebo zaciągnęły czarne chmury. 
Dla wszelkiej pewności ustaliliśmy 
z uczestnikami imprezy procedurę 
ewakuacji – jak się okazało – w 
samą porę.

Dzięki olbrzymiej sprawności 
i zdyscyplinowaniu gości i orga-
nizatorów udało nam się zabez-
pieczyć cały sprzęt i ewakuować 
towarzystwo do szkoły. W chwili, 
w której zamknęliśmy drzwi za 
ostatnim uczestnikiem naszego fe-
stynu, runęła ściana deszczu.

Nie przeszkodziło nam to jed-
nak w kontynuacji zabawy – naj-
bardziej wytrwali pozostali do 
końca, a zabawa była przednia!

Upał i pośpiech nie zniechę-
ciły pań z Klubu Seniora, które 
wytrwały na swoim stanowisku, 
racząc wszystkich chętnych wypie-
kami przygotowanymi przez siebie 
i mamy uczniów naszej szkoły.

To, że kiełbaska nie była przy-
wędzona nad ogniskiem, tylko 
została  podpieczona w szkolnym 
piekarniku, nikomu nie przeszka-
dzało.

Z całego serca dziękujemy 
wszystkim tym, którzy zaangażo-
wali się w pomoc przy organizacji 
naszej imprezy, Radzie Rodziców, 
rodzicom, paniom z Klubu Senio-
ra, strażakom, naszemu dj i pra-
cownikom szkoły. Ten festyn na 
pewno przejdzie do historii szkoły, 
a my – niezrażeni przygodą – już 
teraz zapraszamy jesienią. Może 
przy okazji „Święta Pieczonego 
Ziemniaka” pogoda będzie dla nas 
łaskawsza? /Anna Skałba/

Festyn z przygodami

Troje uczniów naszego gimna-
zjum wzięło udział w Międzynaro-
dowych Zawodach Młodych Pszcze-
larzy, które odbyły się w dniach 30. 
06 – 03. 07. 2016 r. w Pradze. Byli to: 
Katarzyna Wójcik, Marta Wachow-
ska i Wojciech Wachowski. W te-
gorocznym spotkaniu uczestniczyła 
młodzież z 20 krajów z całego świa-
ta:  Libanu, Izraela, Kazachstanu, 
Rosji, Irlandii, Białorusi, Ukrainy, 
Litwy, Czech, Słowacji, Słowenii, 
Polski, Niemiec, Austrii, Holandii, 
Francji, Anglii, Rumunii, Albanii 
i Lichtensteinu. Organizatorzy te-
stowali nową formułę zawodów: 60 
uczestników podzielono na 10 dru-
żyn o międzynarodowym składzie 
(dotychczas przez 6 lat reprezentacje 
poszczególnych krajów rywalizowa-
ły między sobą). Uczestnicy musieli 
wykazać się zarówno fachowymi 

umiejętnościami praktycznymi 
(np. przenoszenie larw, znakowanie 
trutni, odsklepianie plastra i odwi-
rowywanie miodu, zbijanie ramek, 
zrobienie odkładu, rozpoznawanie 
sprzętu pszczelarskiego, rozpozna-
nie 10 gatunków miodu oraz roślin 

miododajnych ), jak i wiedzą teore-
tyczną – test.

Pierwsze miejsce zajął team 
Wojtka Wachowskiego. W jego 
skład wchodzili: Białorusin, Fran-
cuz, Czeszka, Niemka i Ukrainiec. 
Team Kasi Wójcik zajął 3 miejsce, 

a Marta Wachowska została wy-
brana przez swoją grupę jako naj-
aktywniejsza uczestniczka.

Czesi przygotowali bardzo 
interesujący program pobytu. 
Uroczyste otwarcie zawodów na-
stąpiło w gmachu parlamentu, a 
rozdanie nagród – w Teatrze Na-
rodowym. Był również czas na 
zwiedzanie Pragi, na 3-godzinną 
dyskotekę podczas wieczornego 
rejsu statkiem po Wełtawie. Jak 
zwykle ogromne emocje towarzy-
szyły prezentacjom krajów – były 
tu piosenki, tańce zabawy itp.

Wydaje się że nowa formuła 
zawodów, stawiająca głównie na 
integrację młodzieży, zdała egza-
min i zostanie powtórzona w przy-
szłym roku w Anglii, która będzie 
organizatorem IMYB 2017.

 /Eugenia Gąsior/

Uczniowie z Pszczelej Woli na Międzynarodowych Zawodach Młodych Pszczelarzy
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12 czerwca 2016 r. odbyła się uroczystość 
nadania naszej szkole imienia Zofii i Juliusza 
Stadnickich. Z okazji tak wyjątkowego i nieco-
dziennego wydarzenia w życiu naszej społecz-
ności mogliśmy gościć najważniejszych przed-
stawicieli naszej miejscowości, gminy i regionu, 
którym szkoła w Osmolicach była i jest bliska. 
Uroczystość została otwarta przez dyrektor Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej w Osmolicach pa-
nią Laurę Żydek oraz wójta Gminy Strzyżewice 
pana Jana Andrzeja Dąbrowskiego. Poprowa-
dzili ją pani Joanna Wojtyła nauczyciel Publicz-
nej Szkoły Podstawowej w Osmolicach i Jaro-
sław Kołodziejczyk absolwent naszej szkoły. 
Gości powitali pięknym polonezem uczniowie, 
gdyż jak głoszą słowa wybrzmiałej na wstępie 
piosenki  J. Koczanowskiej:

„Z dawien, dawna, w naszym kraju 
w dobrym tonie i zwyczaju
jest zaczynać polonezem 
każde ważne wydarzenie (...)”.
Następnie absolwentka naszej szkoły panią 

Monika Stanek przybliżyła zebranym historię 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Osmolicach 
napisaną wierszem przez panią Barbarę Stefa-
niak – uzdolnioną nauczycielkę z wieloletnim 
doświadczeniem. Wiersz przybliżył zebranym 
jak wielu ludzi przyczyniło się do powstania 
i rozwoju naszej szkoły, wiążąc z nią znaczną 

część swojego życia. Wielu oddało swe serce, 
by zaszczepić w młodych ludziach pozytywne 
wartości, kształtować wrażliwość i poszanowa-
nie tradycji. Wielu między dawnymi a nowymi 
czasy stało się strażnikami dziedzictwa narodo-
wego i ostoją patriotyzmu.

Msza święta
Na początku mszy świętej w procesji wejścia 

zostały wprowadzone w asyście liturgicznej 
poczty sztandarowe ze szkół z terenu naszej 
gminy, w tym także poczet sztandarowy rodzi-
ców i uczniów naszej szkoły. Mszę świętą kon-
celebrowali ks. kan. Tadeusz Pawlas proboszcz 
parafii Żabia Wola, ks. prof. Mirosław Kalinow-
ski i ks. Damian Chrzanowski. Homilię wygło-
sił ks. prof. Mirosław Kalinowski. Muzyczną 
oprawę uroczystości liturgicznej uświetniła 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Strzyże-
wice pod batutą kapelmistrza Marka Ziarkow-
skiego oraz chór męski pod przewodnictwem 
organisty Jana Bartoszcze z parafii p.w. Matki 
Boskiej Częstochowskiej w Żabiej Woli. Pod-
czas mszy świętej ks. kan. Tadeusz Pawlas po-
święcił sztandar Publicznej Szkoły Podstawo-
wej w Osmolicach Pierwszych.

Ceremoniał nadania imienia szkole 
i przekazania sztandaru

Uroczysty moment nadania imienia na-
szej szkole poprzedziło odśpiewanie hymnu 

państwowego. Następnie Przewodniczący 
Rady Gminy pan Mirosław Worobik odczytał 
Uchwałę Rady Gminy Strzyżewice i uroczyście 
przekazał Pani Dyrektor Laurze Żydek Akt 
nadania imienia Zofii i Juliusza Stadnickich 
Publicznej Szkole Podstawowej w Osmolicach 
Pierwszych.

 Następnie głos zabrała przewodni-
cząca Rady Rodziców pani Anna Dębińska, 
która przekazała sztandar Publicznej Szkoły 
Podstawowej im. Zofii i Juliusza Stadnickich 
w Osmolicach Pierwszych społeczności szkol-
nej. Sztandar został ufundowany dzięki przy-
chylności rodziców, nauczycieli, pracowników 
administracji i obsługi oraz przyjaciół szkoły. 
Niektórzy przyczynili się do tego w sposób 
szczególny. Osoby te zostały zaproszone do 
symbolicznego wbicia pamiątkowych gwoź-
dzi w drzewce i podpisania aktu ufundowania 
sztandaru. Wśród nich znaleźli się: Wójt Gmi-
ny Strzyżewice Pan Jan Andrzej Dąbrowski, 
poseł na Sejm RP  Pan Jan Łopata, Wicekurator 
Ryszard Golec w imieniu Lubelskiego Kuratora 
Oświaty Pani Teresy Misiuk, pan Dawid Czar-
necki w imieniu Wicemarszałka Województwa 
Lubelskiego  pana Artura Walaska, Starosta 
Lubelski pan Paweł  Pikula, pani Lucyna Skra-
bucha w imieniu Przewodniczącego Rady Po-
wiatu Lubelskiego  pana Antoniego  Skrabuchy, 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Lubelskie-
go pan Krzysztof Chmielik, proboszcz parafii 
w Żabiej Woli ks. Tadeusz Pawlas, Przewodni-
czący Rady Gminy Strzyżewice pan Mirosław 
Worobik, Radna Gminy Strzyżewice pani Józe-
fa Lidia Kowalczyk, Radna Gminy Strzyżewice 
Pani Regina Wróbel, prof. dr hab. n. med. pan 
Antoni Andrzej Stadnicki – przedstawiciel rodu 
rodziny Stadnickich, Przewodnicząca Rady 
Rodziców pani Anna Dębińska, sołtys Osmolic 
Pierwszych pan Józef Stasiek, absolwent szkoły 
pan Wacław Wojtyła, dyrektor szkoły w latach 
1990 – 2003 pani Marianna Kazuła, dyrektor 
szkoły w Osmolicach Pierwszych pani Laura 
Żydek.

W dalszej części uroczystości chorąży pocz-
tu sztandarowego rodziców pan Piotr Stanek w 
asyście pani Anety Rak i pani Katarzyny Wertel 
przekazał Pani Dyrektor sztandar, która doko-
nała jego prezentacji, a następnie przekazała go 
uczniom. Doniosłość tego wydarzenia podkre-
śliła słowami: „Drodzy Uczniowie, wręczam 
Wam ten sztandar szkoły, symbol honoru, god-
ności i najgłębszej więzi z Ojczyzną. Proszę go 
strzec, a swoją nauką i postawą umacniać auto-
rytet szkoły. Niech ten sztandar zawsze będzie 
otoczony powszechnym szacunkiem.” Chorąży 

Relacja z uroczystości nadania imienia Zofii i Juliusza Stadnickich 
Publicznej Szkole Podstawowej w Osmolicach Pierwszych
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pocztu sztandarowego uczniów Jakub Wąsik, w 
asyście Aleksandry Chyżewskiej i Aleksandry 
Skoczylas, przyjął sztandar w imieniu uczniów, 
całując jego skraj, a potem przyrzekając o nie-
go dbać, sumiennie wypełniać swoje obowiązki 
oraz godnie reprezentować szkołę.

W kolejnej części ceremonii nastąpiło uro-
czyste ślubowanie uczniów na sztandar szkoły, 
które złożyli reprezentanci każdej z klas. Akt 
ślubowania odczytał uczeń klasy III Antoni 
Wertel.

Wszystkie ważne momenty ceremonii, akty 
wręczania i przekazywania sztandaru, wpro-
wadzania i wyprowadzania pocztów zebrani 
podkreślali powstaniem z miejsc. Dodatkowo 
doniosłość tych chwil akcentowała muzycznie 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Strzyże-
wice.

Po ślubowaniu uczniów, głos zabrali nasi 
szanowni goście, a wśród nich m.in. pan Jan 
Łopata Poseł na Sejm RP, Lubelski Wiceku-
rator Oświaty pan Ryszard Golec, pan Dawid 
Czarnecki – przedstawiciel Urzędu Marszał-
kowskiego, Starosta Lubelski pan Paweł Pikula, 
prof. dr hab. n. med. Antoni Andrzej Stadnic-
ki – przedstawiciel rodu rodziny Stadnickich, 
który przybył na tę uroczystość wraz ze swoją 
córką panią Izabelą Stadnicką, pani Wioletta 
Błazik - Dyrektor Powiatowego Centrum Edu-
kacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Lublinie oraz Wójt Gminy Strzyżewice Pan 
Jan Andrzej Dąbrowski. Jako ostatnia głos za-
brała pani Laura Żydek – dyrektor Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Osmolicach i podzięko-
wała wszystkim za przybycie i uświetnienie na-
szej uroczystości swoją obecnością. Wielu gości 
przekazało na ręce Pani Dyrektor upominki 
dla społeczności szkolnej, za które jeszcze raz 
wszystkim serdecznie dziękujemy.

Część artystyczna
Po części oficjalnej zebrani obejrzeli część ar-

tystyczną w wykonaniu uczniów naszej szkoły. 
Jej fabuła w formie scenek przeplatanych utwo-
rami muzycznymi i piosenkami przeniosła wi-
dzów do pałacu w Osmolicach oraz przybliżyła 
widzom postacie naszych patronów Zofii i Ju-
liusza Stadnickich, a w szczególności ich dzia-
łalność oświatową i społeczno-charytatywną 
na rzecz innych oraz troskę i bezinteresowność. 
Gościnnie wzięła w niej udział także babcia jed-
nego z uczniów pani Regina Wróbel oraz absol-
wentka naszej szkoły pani Katarzyna Stec, która 
zagrała na gitarze i zaśpiewała wraz z dziećmi 
„Tango na głos, orkiestrę i jeszcze jeden głos” 
autorstwa Grzegorza Tomczaka, z repertuaru 
Maryli Rodowicz. Na zakończenie piosenki po-
szybowało w niebo dziesiątki biało-czerwonych 
baloników wypuszczonych z rąk uczniów. Do 
współczesności przenieśli widzów tanecznym 
krokiem chłopcy w układzie do utworu PSY 

Daddy.
Następnie zebrani goście zostali zaproszeni  

do budynku szkoły, gdzie mogli także podzi-
wiać okolicznościowe wystawy i tablice poświę-
cone patronom i historii szkoły. A wśród nich 
zdjęcia, prace uczniów, stare i nowsze kroniki 
szkoły, kopie dzienników prowadzonych przez 
hrabinę Z. Stadnicką i inne pamiątki. Naszych 
gości obdarowaliśmy drobnymi upominkami, 
na które składały się ciasteczka artystyczne - 
słodkie sówki oraz foldery okolicznościowe o 
naszej szkole i patronach.

Podziękowania
Jan Paweł II powiedział: „Człowiek jest wielki 

nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; 
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym się dzieli 
z innymi.”  Serdecznie dziękujemy wszystkim 
przyjaciołom szkoły i darczyńcom za okazane 
wsparcie, bezinteresowną pomoc i ofiarność 
podczas przygotowania uroczystości nadania 
imienia i poświęcenia sztandaru. Za pośrednic-
twem „Kompresu” nasze wyrazy wdzięczności 
kierujemy do: p. Reginy Wróbel, p. Anny Choj-
nackiej, p. Lidii i Krzysztofa Kowalczyk, p. Iwo-
ny i Marcina Skwarek, p. Agaty Chojnackiej, p. 
Sylwii i Marcina Wójcik, p. Katarzyny i Pawła 
Wojtyła, p. Urszuli Oryszczuk, p. Justyny Sza-
lak, p. Sylwii i Mariusza Bielak, p. Magdaleny 
Wajrak, p. Anny Kędziory, p. Iwony Wziątek, 
p. Kamili Kostruby, p. Magdaleny Szubarga, p. 

Grzegorza Chyżewskiego, p. Anny i Sławomira 
Dębińskich, p. Grażyny Skwarek, p. Mariusza 
Kępy, p. Michała Steca, p. Marka Drewniaka, 
p. Darka Jaszczewskiego, p. Franciszka Biela-
ka, p. Jarosława Wąsika, p. Beaty Tymczak, p. 
Agnieszki i Mariusza Skiby,  p. Pawła Adam-
czyka – AUTO NAPRAWA - mechanika po-
jazdowa, p. Jarosława Bajko – Przedsiębiorstwo 
Usługowo-Handlowe, p. Tomasza Kowalczyka, 
p. Eweliny i Pawła Wójcik, p. Sylwii i Marcina 
Wójcik, p. Adama Skiby, p. Roberta Żydka, p. 
Katarzyny Żydek, p. Moniki i Piotra Stanek, p. 
Anety i Stanisława Rak, p. Katarzyny i Piotra 
Wertel, p. Dariusza Bącika, p. Jarosława Koło-
dziejczyka, p. Małgorzaty i Tomasza Wolskich 
- PPUH MIT, PU-H WOL-BUD, p. Romana 
Wojtyły, Małgorzaty i Mateusza Bujaka -  MM 
BUJAK, p. Marii i Szczepana Markowskich – 
skup owocowo-warzywny, p. Adama Cnoty 
– Zakład Kamieniarski DIATRAK, p. Mariana 
Króla – stacja paliw Żabia Wola, p. Magdale-
ny i  Łukasza  Dziwulskich - apteka AMBER,  
p. Józefa Leszka Wawera - Dworek Arkadia, 
p. Adama Kukuryki – FHU usługi rolnicze, p.  
Mieczysława Niezgody – wywóz nieczystości, 
p. Rafała Figury – ALFA-BET, ,  p. Krzyszto-
fa Adasika i  p. Grzegorza Wojdy - Osmofrost 
sp. z o.o., , p. Tomasza Dyś – firma Dyś s.c., p. 
Edwarda Bąk – EDBAK.

/Marta Małek-Dudzik/

Zakończenie roku szkolnego 2015/2016
Dnia 24.06.2016 odbyło się zakończenie roku 

szkolnego 2015/2016, podczas którego ucznio-
wie klas III gimnazjum przedstawili program 
artystyczny pt.”Druga Szkolna Gala Oskarowa”. 
Nominowani zostali nauczyciele naszej szkoły, 
którym wręczono statuetki. Wyboru nagrodzo-
nych w poszczególnych kategoriach dokonał 

specjalnie do tego powołany komitet organi-
zacyjny, składający się z uczniów klas III. Na 
zakończenie tej uroczystości absolwenci złożyli 
serdeczne podziękowania nauczycielom i pra-
cownikom naszej szkoły wręczając symbolicz-
ne prezenty.

 /Agnieszka Spozowska-Kaźmirska/
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Wyniki sprawdzianu szóstoklasistów w 2016r. 
Język 
polski

Matema-
tyka

Język 
angielski

% pkt % pkt % pkt
Polska 71 54 71
Polska - wieś 69 51 66
Woj. lubelskie 71 53 69
Powiat lubelski 71 54 69
GMINA STRZYŻEWICE 74 52 66
PSP w Strzyżewicach - Rechcie 76 71 66
PSP w Żabiej Woli 79 49 71
PSP w Osmolicach 69 51 73
PSP w Bystrzycy Starej 73 47 63
PSP w Kiełczewicach Górnych 71 54 62
SP w Mariance 74 57 67
SP w Niedrzwicy Dużej 69 48 60
SP w Konopnicy 68 67 75
SP w Tuszowie 80 64 70
SP w Prawiednikach 79 54 74
SP w Mętowie 75 52 78
SP w Bychawce 79 58 84
SP w Bychawie 72 53 66
SP w Zakrzówku 74 62 74
SP w Wilkołazie 78 44 64

Wynik egzaminu gimnazjalnego w 2016r.
Średni % uzyskanych punktów język 

polski
historia  
i wiedza  
o społe-

czeństwie

matema-
tyka

przed-
mioty 

przyrod-
nicze

język 
angielski 

poziom pod-
stawowy

język angiel-
ski poziom 
rozszerzony

język 
niemiecki 
poziom  
podsta-
wowy

język 
niemiecki 
poziom  

rozszerzony

POLSKA 69 56 49 51 64 45 57 44
Województwo lubelskie 70 56 49 52 63 43 55 57
Powiat lubelski 69 56 47 50 60 39 60 58
Gmina Strzyżewice 71 56 50 50 55 37 74 49
Gimnazjum w Bystrzycy Starej 72 55 49 51 55 41 72 45
Gimnazjum w Pszczelej Woli 70 56 52 49 55 34 98 95
Gimnazjum w Mętowie 70 50 42 46 62 46 65 25

Gimnazjum w Bychawie Nr 1 76 55 52 50 63 40 - -
Gimnazjum w Bychawie Nr 2 63 54 46 49 54 31 70 40
Gimnazjum w Niedrzwicy Dużej 70 57 47 54 64 43 48 -
Gimnazjum w Zakrzówku 71 53 50 49 65 44 - -

Opracowano na podstawie danych CKE i OKE: www.cke.edu.pl , www.oke.krakow.pl E. Budzyńska

W ramach programu Erasmus + 16 uczniów 
Technikum Żywienia i Usług Gastronomicz-
nych w Pszczelej Woli w dniach od 28.02. 
- 19.03.2016r. odbywało staż zawodowy w 

miejscowości Spoleto (Włochy). Uczniowie 
poszerzali swoje kompetencje zawodowe pra-
cując w renomowanych restauracjach, barach i 
pizzeriach. Nauczyli się przygotowywać i ser-
wować tradycyjne potrawy kuchni włoskiej, re-
gionalne potrawy rejonu Umbria, odbyli także 
kurs baristy.

Program stażu zawierał również wycieczki 
do miejsc szczególnie atrakcyjnych ze wzglę-
dów kulturowych i turystycznych (Asyż, Peru-
gia Rzym, Watykan oraz piesza wędrówka na 
trasie: Ferrovia Spoleto-Norcia).

Na zakończenie stażu uczniowie otrzymali 
certyfikaty, dokumenty Europass - Mobilność 
oraz referencje od swoich pracodawców.

Wszyscy uczestnicy wrócili do kraju zado-
woleni i bogatsi o nowe doświadczenia kultu-
rowe i zawodowe, które wykorzystają w swojej 
przyszłej pracy zawodowej. 

 /Milena Daniel, Elżbieta Wróbel/

STYPENDIUM SZKOLNE
Przyznawane jest uczniom, pochodzącym 

z rodzin spełniających kryterium dochodo-
we – miesięczna wysokość dochodu na osobę 
ucznia uprawniająca do ubiegania się o sty-
pendium szkolne nie może przekroczyć kwoty 
514,00 zł, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo-
łecznej (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 163 z późn. zm.).

Zainteresowani rodzice/opiekunowie praw-
ni dziecka składają do pok. 14, w nieprzekra-
czalnym terminie do 15 września 2016 roku 
pobrany w pokoju nr 14  wniosek o przyzna-
nie stypendium szkolnego oraz dokumenty 
potwierdzające wysokość dochodów w mie-
siącu poprzedzającym złożenie wniosku (sier-
pień 2016 rok).   

Rodzice uczniów, którym przyznane będzie 
stypendium szkolne otrzymują zwrot kosztu 
zakupu określonych artykułów wyłącznie na 
podstawie oryginałów rachunków lub faktur 
wystawionych na wnioskodawcę.

ZASIŁEK SZKOLNY
Zasiłek szkolny może być przyznany 

uczniowi znajdującemu się w przejściowo w 
trudnej sytuacji materialnej z powodu zda-
rzenia losowego. Zasiłek szkolny może być 
przyznany jeden raz w stosunku do jednego 
zdarzenia losowego. 

Zasiłek szkolny może być przyznawany w 
formie świadczenia pieniężnego na pokrycie 
wydatków związanych z procesem edukacyj-
nym lub w formie pomocy rzeczowej o cha-
rakterze edukacyjnym.

O zasiłek szkolny można się ubiegać na 
wniosek, złożony w pokoju nr 14, w terminie 
nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpie-
nia zdarzenia losowego uzasadniającego przy-
znanie zasiłku.

Zagraniczne staże uczniów z Pszczelej Woli
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Wytypowani przez rady pedagogiczne i dy-
rektorów szkół najlepsi uczniowie otrzymali 
Stypendia Wójta Gminy Strzyżewice. Zostały 
one wręczone podczas sesji Rady Gminy Strzy-
żewice  18 marca 2016r. 

Najlepsi uczniowie Gminy Strzyżewice w 
roku szkolnym 2015/2016 to:

• Julia Teter - uczennica klasy V PSP im. M. J. 
Piłsudskiego w Strzyżewicach – Rechcie,

• Klaudia Wnuk - uczennica klasy V PSP im. 
Rodziny Rohlandów w Żabiej Woli,

• Michał Sidor - uczeń klasy VI PSP w Kiełcze-
wicach Górnych, 

• Jakub Wąsik - uczeń klasy VI PSP w Osmo-
licach,

• Maja Samborska - uczennica klasy VB Ze-
społu Szkół Publicznych Szkoły Podstawowej 
im. M. Konopnickiej w Bystrzycy Starej,

• Zofia Boguń - uczennica klasy VB Zespołu 
Szkół Publicznych Szkoły Podstawowej im. 
M. Konopnickiej w Bystrzycy Starej, 

• Jan Poleszak - uczeń klasy VIB Zespołu Szkół 
Publicznych Szkoły Podstawowej im. M. Ko-
nopnickiej w Bystrzycy Starej, 

• Małgorzata Golewska - uczennica klasy IIB 
Zespołu Szkół Publicznych Gimnazjum nr 1 
w Bystrzycy Starej, 

• Zuzanna Boguń - uczennica klasy IIA Ze-
społu Szkół Publicznych Gimnazjum nr 1 w 
Bystrzycy Starej,

• Małgorzata Golewska – uczennica klasy IIB 
Zespołu Szkół Publicznych Gimnazjum nr 1 
w Bystrzycy Starej, 

• Przemysław Rozwałka - uczeń klasy IIIA Ze-
społu Szkół Publicznych Gimnazjum nr 1 w 
Bystrzycy Starej. 

Stypendium Wójta 
Gminy Strzyżewice Wróćmy na chwilę do dnia 8 maja 2016 r. i 

obchodów 100-lecia Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Strzyżewicach. 

Z okazji tego jubileuszu, został zorganizowany 
przez naszą straż i Publiczną Szkołę Podstawową 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Strzyżewi-
cach-Rechcie, bieg „O Pierścień Kozaryna”. Jak 
wielu wiadomo Rtm. Roman Okulicz Kozaryn, 
jest niejako Patronem naszej jednostki. Jest jej 
fundatorem i jednym z założycieli jak również 
twórcą Polskiej Organizacji Wojskowej na naszym 
terenie. Dlatego cieszymy się, że dla uczczenia 
jego pamięci młodzież szkolna, również starsza, 
licznie wzięła udział w tymże biegu, a nauczy-

ciele z naszej szkoły sprawnie go przeprowadzili. 
Najlepsi startujący otrzymali drobne upominki w 
postaci statuetek i koszulek, wszyscy uczestnicy 
pamiątkowe dyplomy. 

Korzystając z okazji składam podziękowania w 
imieniu jednostki OSP Strzyżewice. Nauczycie-
lom, na czele z Panią Dyrektor Edytą Golewską, 
pomysłodawczyni biegu i współorganizatorce na-
szego święta, Pani Sołtys wsi Kiełczewice Dolne 
- Genowefie Baran. Dziękuję również Rodzicom 
za pomoc podczas naszych uroczystości i wszyst-
kim, którzy pomagali przy organizacji obchodów 
100- lecia OSP Strzyżewice.

 /Krzysztof Czyżewski/

Biegli po „Pierścień Kozaryna”

Rok szkolny 2015/2016 został ogłoszony 
przez MEN rokiem otwartej szkoły. Z całą od-
powiedzialnością stwierdzamy, za nasza szkoła 
jest taką szkołą – otwartą na kulturę, sztukę, 
sport i środowisko. W b.r. szkolnym prowadzo-
nych było wiele dodatkowych działań z innymi 
instytucjami. 

Dzięki współpracy z GBP im. E. Kołaczkow-
skiej w Strzyżewicach zorganizowana została 
ogólnopolska akcja „Magiczna noc w biblio-
tece”. Ta wieczorno-nocna impreza, na którą 
składało się cykl wydarzeń kulturalnych pro-
mujących czytelnictwo, literaturę oraz bibliote-
ki, jako miejsca, w których warto bywać, niesa-
mowicie spodobała się uczniom.

Poznanie tajników fotografowania, nowych 
technik plastycznych oraz elementy breakdan-
ce uczniowie zgłębiali z instruktorami z CKiP 
w Piotrowiach. 

Z okazji 100 – lecia OSP w Strzyżewicach 
uczniowie przygotowali happening. Brali 
udział w biegu o „Pierścień Kozaryna” oraz qu-
izie o straży pożarnej.

Przez cały rok 23 uczniów po raz drugi stało 

się prawdziwymi studentami. Dzieci uczestni-
czyły w warsztatach naukowych „Nauka jest 
cool” organizowanych przez UNIKIDS w Lu-
blinie. W tym roku poznały między innymi 
niezwykłe przystosowania zwierząt i roślin, do-
wiedziały się ile czarów jest w chemii, zbadały 
tajemnicę krwi, odpowiedzieli sobie na pytanie 
czy nasze stawy nosimy w torebkach.

Przy współpracy LODR w Końskowoli wszy-
scy uczniowie uczestniczyli w warsztatach 
ekologicznych organizowanych w szkole „Z 
Ekologią na Ty” i „Woda – źródłem życia” oraz 
w warsztatach studyjnych w Końskowoli, gdzie 
zwiedzali eko-trasę.

Obecność członków Związku Piłsudczyków 
RP oddział Kraśnik na szkolnych uroczysto-
ściach przekłada się na rozbudzanie wartości 
patriotycznych wśród naszych uczniów.

Przez cały rok szkolny dzieci uczestniczyły 
aktywnie w licznych konkursach, uroczysto-
ściach i imprezach sportowych godnie repre-
zentując szkołę na zewnątrz.

/Pracownicy PSP im. Marszałka Józefa  
Piłsudskiego w Strzyżewicach-Rechcie/

Rok otwartej szkoły w PSP w Strzyżewicach-Rechcie
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Zabawa w piratów, czyli 
„Pippi Pończoszanka” 

dla najmłodszych!
W dniu 1 lipca br. zwień-

czeniem sezonu artystycznego 
2015/2016 był udział w projekcie 
edukacyjnym „Lato w Teatrze” or-
ganizowanym przez Instytut Te-
atralny im. Z. Raszewskiego oraz 
Teatr Pinokio. Dzięki Gminnemu 
Centrum Kultury w Jabłonnie i 
włączeniu CKiP w projekt, dzie-
ci z terenu naszej gminy mogły 
uczestniczyć w niecodziennych 
warsztatach oraz darmowym 
spektaklu „Pippi Pończoszanka”

Artyści dali się poznać najmłod-
szym przez dwa dni. Istne warsz-
tatowe szaleństwo- malowanie 
twarzy, chodzenie po linach, zaba-
wy kuglarskie oraz śpiewy, parada 
i rywalizacja niczym na wielkich 
wodach sprawiły, że dzieci w pi-
rackiej atmosferze przygotowały 
się do uczestnictwa w cudownym 
spektaklu. 

Pippi Pończoszanka to objaz-
dowy spektakl w reż. Konrada 
Dworakowskiego z udziałem 
aktorów, akrobatów oraz muzy-
ków. Powieść szwedzkiej pisarski 
Astrid Lindgren znają niemalże 
wszyscy, dlatego przedstawienie 
budzi emocje nie tylko wśród 
najmłodszych. Twórcy cyrkowo-
-muzycznego przedstawienia po-
dejmują temat miejsca dziecka w 
społeczeństwie. Biorą także pod 
uwagę, jaki wpływ na dzieci mają 
dorośli w procesie kształtowania 
ich tożsamości.

Program „Lato w Teatrze” to 
projekt edukacyjny, który dociera 
do miejsc, w których najmłodsi 
mają utrudniony dostęp do sztu-
ki. Celem jest kształtowanie wi-
dza teatralnego jako świadomego 
i aktywnego odbiorcy sztuki.. W 
ramach dofinansowania progra-
mu przez Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego pro-
gram „Lato w Teatrze” dotarł na 
Lubelszczyznę, gdzie w trzech 
miejscowościach (Jabłonna, By-
chawa, Piotrowice) w specjalnie 
rozstawionym namiocie cyrko-
wym w bezpłatnym spektaklu 
wzięło udział ok. 400 osób.

 Tomasz Hanaj

Młodzi z orkiestry wypoczywali w górach

W dniach 9 – 11 lipca br. człon-
kowie Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej Gminy Strzyżewice przeby-
wali na swoim jakże zasłużonym 
wypoczynku w naszych pięknych 
górach Tatrach. Miejscem wypado-
wym była urocza górska miejsco-
wość -Małe Ciche. Tam w jednym z 
ośrodków wypoczynkowych grupa 
nocowała  a także spożywała posił-
ki. Program wycieczki był tak za-
pełniony, że nie było czasu i miejsca 
na nudę, tym bardziej, że dopisy-
wała pogoda. Pierwszym punktem 
wycieczki była Dolina Kościeliska a 
następnie wyjazd kolejką na Guba-
łówkę oraz spacer po zakopiańskich 
Krupówkach. Drugiego dnia czeka-
ło wszystkich większe wyzwanie – 
piesza wycieczka w Tatry a dokład-
niej Dolina Gąsiennicowa i Czarny 
Staw.  Przewodnik opowiadał różne 

ciekawe historyjki a przepiękne wi-
doki zapierały dech w piersiach. Po 
południu na naszą młodzież czeka-
ła kolejna atrakcja, wyjazd na kom-
pleks basenów do Białki Tatrzań-
skiej.  Baseny termalne podzielone 
są na trzy strefy. W każdej znajdują 
się zarówno baseny wewnętrzne jak 
i zewnętrzne, masaże wodne oraz 
moc  atrakcji do odkrycia. Przez 
trzy godziny każdy mógł do woli 
korzystać  z dobrodziejstw  ter-
malnych. Woda w basenach miała 
temperaturę 34oC - 38oC. Tak wy-
poczęci i zrelaksowani wszyscy byli 
gotowi na kolejny dzień wycieczki. 
Czekały jeszcze Pieniny a w nich 
rejs statkiem po Jeziorze Czorsztyń-
skim i zwiedzanie z zewnątrz zam-
ku Dunajec oraz zapory wodnej. 
Ostatnim punktem wyjazdu była 
malownicza miejscowość Szczaw-

nica Zdrój, jedno z największych i 
najstarszych uzdrowisk. Niewątpli-
wą atrakcją tej miejscowości jest 
czteroosobowa kolej krzesełkowa 
na Palenicę ( czas przejazdu około 
5 min.), usytuowana w centrum 
miasta a także sam  szczyt Palenica. 
Palenica ma 722 m n. p. m. i rozpo-
ścierają się z niego wspaniałe wido-
ki na Pieniny z Trzema Koronami, 
Beskid Sądecki i Tatry. Dość spora 
grupa śmiałków z orkiestry poko-
nała drogę na Palenicę pieszo, na-
leży przy tym dodać, że droga jest 
bardzo stroma a jej przejście trwa 
około 50 minut. 

Trzy dni szybko minęły ale wra-
żenia, piękne polskie krajobrazy i 
oczywiście wspólna integracja na 
pewno pozostaną na długo w pa-
mięci.  

/B. Gąbka/



Pracowity czerwiec  
zwieńczył sezon artystyczny 

2015/2016 w CKiP
Czerwiec obfitował w wyjątkowe i niecodzien-

ne wydarzenia kulturalne. W niedzielę 19 czerw-
ca wraz z grupą Heaven Up przygotowaliśmy 
wspaniały koncert muzyki gospel. Tydzień póź-
niej miała miejsce tradycyjna „Piotrowicka Noc 
Świętojańska”. Obrzędy sobótkowe z ogromną 
dawką ognia, rozpaliły publiczność. Dzieła zaś 
dokończyła potańcówka rodem z dawnych lat! Je-
steśmy niezmiernie wdzięczni, wszystkim, którzy 
tak liczne przybyli tego dnia do dworku Kajetana 
Koźmiana i tak świetnie się bawili. Czegoś takiego 
się nie spodziewaliśmy!

30 czerwca i 1 lipca, to dni w których odbyła 
się prawdziwa uczta dla wszystkich miłośników 
teatru, akrobacji i namiotów cyrkowych. Instytut 
Teatralny z Warszawy oraz Teatr „Pinokio” z Ło-
dzi w ogromnym namiocie cyrkowym, który sta-
nął w piotrowickim parku przedstawili wspaniały 
i ciekawy spektakl pt. „Pippi Pończoszanka”. Było 
to niesamowite widowisko, na które rozdaliśmy 
ponad 400 wejściówek! 

Teraz trwają wakacje, zaś my przygotowujemy 
się na nowy sezon. I w myśl ubiegłorocznego ha-
sła „Zmieniamy się dla Was” - naprawdę się dla 
Was zmieniamy - ale wszystko przestanie być 
tajemnicą w październiku. Natomiast już od po-
łowy września zapraszamy do zapisywania się na 
zajęcia!

Do zobaczenia w Centrum!
Zespół CKiP Piotrowice




