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Firma  EKOLAND sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 
14, 23-200 Kraśnik informuje, że 

w dniach 24, 25, 26 października 2016 r. 
przeprowadzi na terenie Gminy Strzyżewice 
zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, zuży-
tych opon oraz zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego.

W ramach zbiórki odpadów wielkogabaryto-
wych mieszkańcy będą mogli bezpłatnie oddać: 
meble, wersalki, stoły, krzesła, wózki dziecięce, 
okna, drzwi itp. 

W ramach zbiórki zużytego sprzętu elek-
trycznego i elektronicznego mieszkańcy będą 
mogli bezpłatnie oddać zużyte: pralki, lodówki, 
zmywarki, telewizory, odkurzacze, miksery, ro-
boty kuchenne, komputery, monitory, myszki, 
klawiatury. Wszystkie w/w odpady muszą być 
kompletne. 

W ramach zbiórki zużytych opon mieszkań-
cy będą mogli bezpłatnie oddać zużyte opony z 

samochodów osobowych (w ilości max 4 szt. na 
gospodarstwo).

HARMONOGRAM ZBIÓRKI:
1. 24 październik 2016 r. (poniedziałek):
	 •	 Kajetanówka	przy	sklepie	godz.	7.30	–	9.00
	 •	 Pawłów	przy	OSP	godz.	9.10	–	10.30
	 •	 Dębszczyzna	przy	OSP	godz.	10.40	–	12.00
	 •	 	Kiełczewice	Górne	przy	OSP	 

godz.	12.10	–	13.30
	 •	 	Borkowizna przy placu zabaw  

godz.13.40	–	15.00
2. 25 październik 2016 r. (wtorek)
	 •	 	Strzyżewice	droga	do	GS	(przy	nowym	

placu	targowym)	godz.	7.30	–	9.00
	 •	 	Strzyżewice	–	Rechta	droga	przy	sklepie	

godz.	9.10	–	10.30
	 •	 	Franciszków	przy	OSP	godz.	10.40	–	12.00
	 •	 	Kiełczewice	Maryjskie	droga	 

przy dawnym punkcie skupu mleka 
godz.12.10	–	13.30

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, 
zużytych opon oraz sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego. EKOLAND  sp. z o. o.
ul. Piłsudskiego 14, 23-200 Kraśnik                                                                                                                                          

 tel/fax. 81 825 14 89                                                                                                                                   
e-mail: ekoland@ekoland.net.pl

www.ekoland.net.pl

	 •	 	Kiełczewice	Pierwsze	przystanek	dla	auto-
busu szkolnego przy drodze gminnej  
godz.	13.40	–	15.00

3. 26 październik 2016 r. (środa)
	 •	 	Polanówka	przy	posesji	sołtysa	7.15	–	8.30
	 •	 	Żabia	Wola	zatoczka	przy	„Agronomówce”	

godz.	8.35	–	9.50
	 •	 	Osmolice	Pierwsze	przy	OSP	 

godz.	9.55	–	11.10
	 •	 	Osmolice	Pierwsze	przy	szkole	 

godz.	11.15	–	12.30
	 •	 	Piotrowice	parking	naprzeciwko	wjazdu	

do	dworku	godz.	12.35	–	13.50
	 •	 	Bystrzyca	Stara	przy	OSP	 

godz.	13.55	–	15.10
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Mieszkańcy naszej gminy podziękowali za 
tegoroczne plony podczas Dożynek Gminnych, 
które wzorem lat ubiegłych ponownie odbyły się 
w Strzyżewicach, w niedzielę 21 sierpnia 2016 r. 
Organizatorami byli: Rada i Wójt Gminy Strzy-
żewice wspólnie z Urzędem Gminy Strzyżewice, 
Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice 
z siedzibą w Piotrowicach oraz Gminną Biblio-
teką Publiczną im. Ewy Kołaczkowskiej w Strzy-
żewicach.

Przy  oprawie muzycznej Młodzieżowej Or-
kiestry Dętej Gminy Strzyżewice wspólne świę-
towanie rozpoczęła  uroczysta msza w intencji 
rolników, którą odprawili: ks. Krzysztof Broda-
czewski	–	proboszcz	parafii	Kiełczewice	Maryj-
skie,	ks.	Roman	Bednarczyk	-	proboszcz	parafii	
Bystrzyca	Stara,	ks.	Kan.	Tadeusz	Pawlas	–	pro-
boszcz	parafii	Żabia	Wola,	Ks.	kan.	Andrzej	Jur-
czyszyn, ks. Kan. Roman Łaska, ks. Kan. Marian 
Bartnik	–	proboszcz	parafii	Krężnica	Jara.

Tuż przed mszą przemaszerował barwny 
korowód z chlebem dożynkowym oraz wień-
cami, które złożone zostały u stóp ołtarza. W 
korowodzie szły kolejno:  poczty sztandarowe 
przedstawicieli kombatantów, delegacje ze szkół 
z terenu gminy, poczty jednostek ochotniczych 
straży pożarnych oraz przedstawiciele Polskiego 
Stronnictwa Ludowego. Tradycyjnie, korowód 
uświetnili starostowie dożynek niosący bochen 
chleba	–	symbol	urodzaju	i	dostatku	-	upieczony	
z tegorocznych plonów. Starostami  dożynek  w 
tym roku byli: Pani Elżbieta Baran z Kiełczewic 
Pierwszych i Pan Kazimierz Baran z Kiełczewic 
Górnych. 

Starościna Dożynek Pani Elżbieta Baran  pro-
wadzi	 od	 25	 lat	 20	 hektarowe	 gospodarstwo	
rolne  położone  we wsi Kiełczewice Pierwsze. 
W gospodarstwie  wiodącym kierunkiem  jest 
produkcja roślinna i hodowla trzody chlewnej. 
W uprawie polowej dominują zboża a pośród 
nich: pszenica, rzepak i kukurydza. Pani Elżbieta 
pracę w gospodarstwie rolnym wzorowo  dzieli 
również z obowiązkami  gospodyni domowej. 
Starosta Dożynek Pan Kazimierz Baran wspól-
nie	z	żoną	Katarzyną	prowadzi	od	1980	roku	30	
hektarowe gospodarstwo rolne położone we wsi 
Kiełczewice Górne. Gospodarstwo to od wie-
lu lat wyróżnia się wysoką produkcją, zarówno 
zbóż  jak  i roślin okopowych. Dobrze prowadzo-
ne gospodarstwo to efekt nie tylko wieloletniej 
praktyki zawodowej ale również  stałego moder-
nizowania bazy maszynowej i upowszechniania 
nowych technologii uprawy. 

Tuż za starostami z wieńcami dożynkowymi 
przemaszerowały delegacje sołectw z  Dębsz-
czyzny,  Iżyc, Kajetanówki, Kiełczewic Górnych, 
Klubu Seniora z Kiełczewic Górnych, Kiełczewic 
Maryjskich, Kol. Kiełczewice Dolne, Osmolic 

Pierwszych, Osmolic Drugich oraz z Piotrowic, 
z	Pszczelej	Woli,	Strzyżewic	i	Żabiej	Woli.

Korowód przy wierzejach powitali: gospodarz 
Gminnego	 Święta	 Plonów	 –	 Jan	 Andrzej	 Dą-
browski	–	Wójt	Gminy	Strzyżewice	wraz	z	Miro-
sławem	Worobikiem	–	Przewodniczącym	Rady	
Gminy. Krótką część artystyczną zaprezentowali 
Pani Helena Szyszkowska i Zespół Ludowy z 
CKiP w Piotrowicach.

Na zaproszenie władz w uroczystościach 
dożynkowych wzięli udział również goście za-
proszeni w gronie których znaleźli się między 
innymi:	 Jan	Łopata	–	poseł	na	Sejm,	Krzysztof	
Chmielik	 –	 reprezentujący	Wicewojewodę	 Lu-
belskiego, Andrzej Kloc reprezentujący Marszał-
ka Województwa Lubelskiego, Antoni Skrabu-
cha jako reprezentant Rady Powiatu i Starosty 
Lubelskiego oraz Michał Marciniak w imieniu 
Krzysztofa Hetmana- Posła do Parlamentu Eu-
ropejskiego.  

Nieodzownym elementem święta plonów co 
roku	jest	konkurs	na	„Najładniejszy	wieniec	do-
żynkowy”.	Tak	było	i	tym	razem.	Komisja	oceni-
ła 13 wieńców przyznając nagrody następującym 
sołectwom: I m otrzymał wieniec z Kajetanówki, 
II m z Osmolic Pierwszych, III m przyznano 
Piotrowicom natomiast pozostałe nagrodzono 
wyróżnieniami. 

Na wszystkich uczestników Gminnego Świę-
ta Plonów czekały różne stoiska. Stoisko Gmi-
ny Strzyżewice i Gminnej Biblioteki Publicznej 
im. Ewy Kołaczkowskiej w 
Strzyżewicach przyciągało 
zapachem tradycyjnych, 
regionalnych przysmaków. 
Tam można było zapoznać 
się także z materiałami 
promocyjnymi i innymi 
publikacjami oraz obejrzeć 
wystawę laureatów tego-
rocznej edycji konkursu 
„Piękna	 Wieś”.	 Była	 rów-
nież okazja do zapoznania 
się	z	nową	publikacją	„Ka-
pliczki i krzyże przydroż-

ne	 Gminy	 Strzyżewice”.	 Ponadto	 można	 było	
odwiedzić namiot Lokalnej Grupy Działania 
„Kraina	 wokół	 Lublina”	 oraz	 stoiska	 ogrodni-
czego z Prawiednik. Coś dla siebie mogli znaleźć 
również amatorzy  ręcznie robionej biżuterii. 
Było także coś dla ciała, czyli potrawy z grila i 
nie	 tylko	 a	 serwowali	 	 je	 Bar	 „Mila”	 z	 Żabiej	
Woli oraz Ochotnicza Straż Pożarna z Francisz-
kowa. Na zaproszenie organizatorów dożynek 
swoje stoiska wystawili także: Stowarzyszenie 
Rodzin	Katolickich	z	Żabiej	Woli,	Strzyżewickie	
Towarzystwo Regionalne, piekarnia i ciastkar-
ni	Małgorzaty	 i	Grzegorza	Kuna	z	Żabiej	Woli,	
pracownicy Lubelskiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego	w	Lublinie	filia	w	Bychawie,	przed-
stawiciele Zespołu Szkół Techniki Rolniczej w 
Piotrowicach oraz Zespołu Szkół Rolniczych 
Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej 
Woli. 

W czasie Dożynek w Strzyżewicach nie zabra-
kło atrakcji artystycznych i dobrej zabawy, tym 
bardziej, że dopisała pogoda.  Na scenie odbył 
się między innymi koncert Młodzieżowej Or-
kiestry Dętej Gminy Strzyżewice oraz występ 
zespołu ludowego z Centrum Kultury i Promo-
cji z/s w Piotrowicach. Dla publiczności zagrała 
również	kapela	„Wygibusy”	–		Biłgorajska	Kape-
la	Podwórkowa	oraz	Kapela	„Cyja”	pochodząca	
z okolic Bychawy.  Na koniec imprezy zabawę 
taneczną	zapewnił	zespół	„Heaven”.	

/B. Gąbka/

W podziękowaniu za tegoroczne plony
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28	sierpnia	2016	r.	delegacja	z	Gminy	Strzy-
żewice wzięła udział w Dożynkach Powia-
towych, które były w tym roku jednocześnie 
Dożynkami wojewódzkimi. Wydarzenie to, 
ma niezwykle podniosły charakter zarówno 
dla rolników, dla których są one zwieńczeniem 
ciężkiej pracy i uzyskanych plonów, ale i całej 
społeczności lokalnej. 

Spośród	wielu	stoisk	usytuowanych	w	strefie	
Lokalnej	Grupy	Działania	„Kraina	Wokół	Lu-
blina”,	Gmina	Strzyżewice,	której	w	tym	roku	
w Radawcu nie zabrakło, wyróżniała się  barw-
nym wystrojem, pysznymi przekąskami, śpie-
wem, zapachem lawendy, ale i wspólną pracą 
nad zaprezentowaniem się z jak najlepszej 
strony. Gmina to społeczność, dlatego zaan-
gażowanie jakie dało się odczuć od momentu 
podjęcia pierwszych rozmów nad organizacją 
gminnego stoiska, dało wspaniały wydźwięk 

w postaci zintegrowanej i wyróżniającej się 
wspólnoty. 

Nie sposób wyrazić słów podziękowania dla 
osób, które zaangażowały się w organizację  
i prezentację naszej Gminy podczas powiatowe-
go święta plonów, dlatego poniżej prezentujemy 
listę osób uczestniczących w przedsięwzięciu: 
Pan	Wójt	-	Jan	Andrzej	Dąbrowski,	Pani	Sekre-
tarz- Elżbieta Budzyńska, Pracownicy Urzędu 
Gminy: Anna Siatkowska, Dariusz Zdybel oraz 
Ryszard Zieliński; Dyrektor i Pracownicy CKiP: 
Tomasz Hanaj, Barbara Gąbka; Dyrektor GBP: 
Monika	Zagórska	–	Kozak.	Sołtysi,	którzy	raczy-
li gości przepysznymi przekąskami: Bożena Psu-
jek,	Lucyna	Skrabucha,	Justyna	Świderska,	Anna	
Lis, Genowefa Baran, Grzegorz Kępowicz, Regi-
na Wróbel, Irena Herliczek, Irena Sidor, Marek 
Stasiek oraz Stefan Wilkołaski, który dzięki przy-
gotowanej oprawie muzycznej zachęcił publicz-

ność do zatrzymania się przy barwnym stoisku 
Gminy Strzyżewice. Radni Gminy Strzyżewice: 
Lidia Kowalczyk, Krzysztof Rymarz, Sylwester 
Adamczyk oraz Antoni Kawałek.

Lista podziękowań jeszcze się nie kończy, 
gdyż w naszych działaniach pomocą swą słu-
żyły Panie: Wioletta Mazurek - przy wystroju 
stoiska, Elżbieta Zagórska - w przygotowa-
niu poczęstunku; dziewczęta z Zespołu Wo-
kalnego	CKiP:	 Zuzanna	 i	 Zosia	 Boguń,	 Julia	
Kaźmirska,	 Daria	 Gontarczyk,	 Julia	 Mączka;	
delegacje wieńcowe z Kajetanówki i Osmolic 
Pierwszych oraz strażacy. 

Mamy nadzieję, że przyszły rok przyniesie ko-
lejne pomysły oraz chęci do działania na rzecz 
wspólnego dobra, a uzyskane efekty napawać 
będą radością i dumą nie tylko organizatorów, 
ale wszystkich mieszkańców naszej Gminy.

/Monika Zagórska, Tomasz Hanaj/

Rozstrzygnięto Konkurs „Piękna Wieś”  
na najpiękniejszą posesję w 2016 roku

Gmina Strzyżewice na Dożynkach Powiatowych 

Zakończyliśmy kolejną edycję 
konkursu	„Piękna	Wieś”	na	najpięk-
niejszą posesję w Gminie Strzyżewi-
ce w 2016 roku. Do tegorocznej edy-
cji	 konkursu	 zgłoszonych	 zostało	 5	
nieruchomości. Komisja konkurso-
wa miała ciężki orzech do zgryzie-
nia. Wszystkie obiekty zachwycały 
różnorodnością gatunków, buj-
nością roślinności, przemyślanym 
układem kompozycji oraz dbało-
ścią o estetykę posesji. Komisja do-
konując przeglądu nieruchomości 
oceniała je zgodnie z kryteriami 
zawartymi w Regulaminie Konkur-
su. W 2016 roku I miejsce zdobyła 
posesja Pana Mirosława Kijka z 
Kolonii Kiełczewice Dolne, II miej-
sce zdobyła posesja Pana Mariusza 
Małka z Bystrzycy Nowej, natomiast 
III miejsce przyznano posesji Pani 
Emilii Moląg z Bystrzycy Nowej. 
Zwycięzcy otrzymali nagrody pie-
niężne oraz dyplomy. Wręczenie na-
gród odbyło się w dniu 21 sierpnia 
2016 r. podczas obchodów Gminne-
go Święta Plonów w Strzyżewicach. 

Ponadto chcemy pochwalić się 
tym, że posesja Pana Mirosława Kij-
ka zyskała również uznanie komisji 
w konkursie organizowanym przez 
Powiat	Lubelski	pt.	 „Najpiękniejsza	

Posesja	Powiatu	Lubelskiego”,	gdzie	w	kategorii	
„Zagroda	wiejska”	zdobyła	I	miejsce.	

Wszystkim nagrodzonym i uczestnikom kon-
kursu serdecznie gratulujemy pięknie urządzo-
nych posesji oraz życzymy dalszych sukcesów 
i satysfakcji w upiększaniu swoich ogrodów. A 
wszystkich mieszkańców Gminy Strzyżewice 
zapraszamy do udziału w przyszłorocznej edycji 
konkursu.

/Anna Janiszewska/

Pamiątkowa tablica dla Pana Mirosława Kijka za zajęcie I miejsca w 
konkursie na Najpiękniejszą Posesję Powiatu Lubelskiego

I miejsce posesja Pana Mirosława Kijka z Kolonii Kiełczewice Dolne

II miejsce posesja Pana Mariusza Małka z Bystrzycy Nowej III miejsce posesja Pani Emilii Moląg z Bystrzycy Nowej
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Wakacje to czas, w którym dzie-
ci szukają różnorodnych zajęć, by 
spędzić go ciekawie i pomysłowo. 
Dzięki	 dofinansowaniu	 z	 Fundu-
szu Składkowego Ubezpieczenia 
Społecznego Rolników, 34 dzieci z 
Gminy Strzyżewice, w terminie od 
8	 sierpnia	 do	 22	 sierpnia	 2016	 r.	
miało okazję uczestniczyć w półko-
loniach letnich w Dworku Kajetana 
Koźmiana w Piotrowicach zorgani-
zowanych przez Stowarzyszenie Ro-
dzin	Katolickich	w	Żabiej	Woli.	

Uczestnicy półkolonii letnich 
pod	 hasłem	 „W	 zdrowym	 ciele	
zdrowy	duch”	zapoznali	 się	z	ogól-
nymi zasadami zdrowego odżywia-
nia poprzez przestawienie piramidy 
żywienia przez p. dietetyk , tajni-
kami gotowania, wypiekania m.in. 
drożdżówek , pizzy czy rogalików. 
Dzieci poznając wymogi zdrowego 
żywienia przyrządzały swoje sałatki 
owocowe z sezonowych owoców , 
pasty warzywno-twarogowe i sałat-
ki warzywne.

Korzystając z pełnego uroku 
miejsca jakim jest Dworek Kaje-
tana Koźmiana w Piotrowicach 
dzieci podczas zajęć zapoznały się 
z historią tejże miejscowości. Zwie-

dzały również ciekawe historycznie 
miejsca.

W harmonogramie naszych ko-
lonii również nie zabrakło zajęć 
artystycznych tj. zajęć wokalnych , 
fotograficznych,	 plastycznych	 z	 wy-
korzystaniem metody decoupage i 
scrabookingu oraz zajęć kulinarnych.

Przyjmując nasze hasło półko-
lonii oraz zalecenia pani dietetyk , 
która mówiła , że ważnym aspektem 
zdrowego odżywiania jest aktyw-
ność	 fizyczna	 ,	 dzieci	 codziennie	
brały udział w zajęciach sportowych 
(piłka nożna, zbijak, olimpiada 
sportowa, zabawy z chustą anima-
cyjną)  

Podczas kolonii odbyły się rów-
nież wyjazdy, między innymi na 
basen AQUA LUBLIN, do ZOO i 
Owadolandii w Wojciechowie , a 
także do Farmy Iluzji w Mościskach. 
Uczestnicy półkolonii codziennie 
mieli zapewnione drugie śniadanie 
oraz obiad .

Dzięki tak różnorodnemu pro-
gramowi kolonii nikt się nie nu-
dził, a przy tym wszyscy dobrze 
się bawili. Wycieczki zapewniły 
rozmaitość w programie, a dzieci 
zdobyły większą wiedzę na temat 

niektórych miejsc. Przy zaangażo-
waniu wielu osób udało się stworzyć 
niezwykłą atmosferę, dzięki czemu 
u dzieci panował ciągły uśmiech,  
a przy tym przyjemnie spędziły czas 
w towarzystwie nowo poznanych 
kolegów.

Dziękujemy:	–	Dyrektorowi	Cen-
trum Kultury i Promocji w Piotro-
wicach p. Tomaszowi Hanajowi 
oraz	jego	pracownikom	–	p.	Kindze	
Ziółko za zajęcia wokalne, za zajęcia 
fotograficzne	–	p.	Łukaszowi	Olesz-
ko	 ,	 za	 utrzymanie	 porządku	 	 –	 p.	
Anecie Gąbka. Dziękujemy także 
Dyrekcji ZSP CK P w Pszczelej Woli 
za udostępnienie miejsca na wypie-
ki i poprowadzenie zajęć kulinar-
nych	 –	 p.	 Annie	 Szcześniak.	 Duże	
podziękowania należą się również 
wychowawcom	 kolonijnym	 –	 p.	
Agnieszce Paszkiewicz, p. Anecie 
Gąbka, p. Paulinie Mazurek oraz p. 
Wioletcie Mazurek za prowadzenie 
zajęć plastycznych techniką deco-

upage	 oraz	 p.	 Józefie	 Lidii	 Kowal-
czyk za zajęcia z wykorzystaniem 
techniki scrabooking, wolontariu-
szom	 –	 p.	 Łukaszowi	 Oleszko,	 za	
opiekę podczas wycieczki p. Marcie 
Biały. Składamy również podzięko-
wania sponsorom, którzy wspierali 
nas	rzeczowo:	–	Piekarni	Małgorza-
ta	i	Grzegorz	Kuna,	–	Pani	Elżbiecie	
Janeczko	prezes	Rejonowego	Banku	
Spółdzielczego w Bychawie, Pani 
Zofii	Popławskiej	prezes	Okręgowej	
Spółdzielni Mleczarskiej w Bycha-
wie , Firmie Bianco Latte z Bychawy, 
Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej 
w	Rykach	–	Pani	Jolancie	Kaca.		

Najważniejsze podziękowania kie-
rujemy w stronę uczestników półko-
lonii	–	dzieciom,	bez	których	nasze	
kolonie nie były bogate w uśmiech i 
niezapomniane wspomnienia. Dzię-
kujemy za spędzenie z nami  10 dni 
wesołej , wakacyjnej zabawy .  

/Stowarzyszenie  
Rodzin Katolickich/

Zdrowo, bezpiecznie, 
ciekawie - czyli 10 dni  

z życia półkolonisty
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W trzecim kwartale bieżącego roku Gmi-
na Strzyżewice wykonała roboty na drogach 
gminnych. W Pawłówku został wybudowa-
ny ostatni odcinek o długości 320 m drogi nr 
107132L	 wraz	 ze	 skrzyżowaniem	 z	 drogą	 nr	
112457L	w	Piotrowicach.	W	Pawłowie	na	dro-
dze	nr	107133L	wykonano	nową	nawierzchnię	
na odcinku 300 m wraz ze skrzyżowaniem.  
Obecnie trwają roboty na dwóch drogach  
w Osmolicach Pierwszych i Osmolicach Dru-
gich	 tj.	 na	 drodze	 nr	 107121L	 na	 odcinku	
1 455 m	oraz	na	drodze	112524L	na	odcinku	
592	m.	Zakończenie	obu	odcinków	planowane	
jest na koniec października. 

Z inwestycji wykonywanych wspólnie z Po-
wiatem Lubelskim we wrześniu zakończona 
została	przebudowa	drogi	powiatowej	nr	2291L	

we Franciszkowie na dwóch odcinkach o łącz-
nej	długości	1	184	m.	Był	 to	ostatni	etap	pro-
wadzonej	w	latach	2014	–	2016	przebudowy	tej	
drogi na całym jej odcinku.

We wrześniu prowadzone były remonty 
cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni as-
faltowej	na	powierzchni	585	m2	–	koszt	robót	
wyniósł	15	110,00	zł.

Przygotowujemy się także do ostatniej te-
gorocznej inwestycji drogowej tj. przebudowy 
drogi	nr	112486L	w	Żabiej	Woli	na	odcinku	1	
km	od	drogi	powiatowej	Lublin	–	Bychawa.	Po-
nadto	odcinek	390	m	w	ciągu	tej	drogi	zaliczo-
ny jest do utwardzenia dna wąwozu lessowego. 
Jest	to	zadanie	prowadzone	wspólnie	z	Gminą	
Jabłonna.	

/Justyna Pruś/

Inwestycje

Ze smutkiem zawiadamiamy,  
że w ostatnim czasie zmarli:

Robert Stachyra z Kiełczewic Pierwszych, l.39
Jan Sarzyński z Piotrowic, l.66

Matylda Gryta ze Strzyżewic, l.85
Teresa Matyjasik z Osmolic Drugich, l.79

Robert Czajka ze Strzyżewic, l.50
Piotr Pawlak ze Strzyżewic, l.38
Helena Sagan z Borkowizny, l.86

Krzysztof Krzyżak z Bystrzycy Starej, l.61
Lucyna Gorajska z Polanówki, l.82

Marianna Kucharczyk z Kolonii Kiełczewice Dolne, l.80
Marianna Kurek z Piotrowic, l.81

Krystyna Janiszewska z Piotrowic, l.78
Jerzy Zarzeczny z Żabiej Woli, l.68

Kazimierz Michalik z Bystrzycy Starej, l.71
Krzysztof Rzucidło z Kolonii Kiełczewice Dolne, l.54

Janina Pizoń z Borkowizny, l.59
Stefania Żak z Polanówki, l.82

Marek Żelazowski z Borkowizny, l.46
Wiesław Fryc z Żabiej Woli, l.55

Andrzej Budarz z Borkowizny, l.67

Rodzinom zmarłych wyrazy współczucia i szczerego 
żalu po starcie najbliższych składa Redakcja

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

związek małżeński zawarli Państwo:

Aneta Gąbka i Paweł Berdak 
Urszula Król i Mariusz Depta 
Beata Mech i Dariusz Buczek

Aleksandra Wojtyła i Marek Zarzeczny
Małgorzata Siatkowska i Sebastian Dryglewski

Agnieszka Kępa i Kamil Kuszyk
Iwona Kępa i Radosław Sudoł

Katarzyna Oleszko i Michał Szalak
Magdalena Tudruj i Jarosław Frączek

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

Informujemy, że Gmina Strzyżewice podpisała 
z Wojewodą Lubelskim umowę w sprawie udzie-
lenia dotacji celowej z budżetu państwa na zada-
nie	pn.	„Przebudowa	drogi	gminnej	nr	107121L	
w Osmolicach Pierwszych w km 0+000 do km 
1+455”	w	ramach	„Programu	rozwoju	gminnej	 
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 
2016	–	2019”.	Zakres	rzeczowy	inwestycji	obej-
muje:	 przebudowę	 drogi	 gminnej	 nr	 107121L	
na	długości	1455	m,	wykonanie	przepustu	pod	
skrzyżowaniem z drogą powiatową, przepustu 
pod koroną drogi, roboty wykończeniowe, zjaz-
dy po obu stronach drogi, oznakowanie pionowe 
drogi oraz utwardzenie kruszywem łamanym 
poboczy	 o	 szerokości	 0,75	m.	 Całkowity	 koszt	
realizacji	zadania:	659 167,64	zł.	Wysokość	dota-
cji	z	budżetu	państwa:	329 583,00	zł.	

/Wioletta Mucha/

Dotacja na 
przebudowę  

drogi

Droga nr 107133L w Pawłowie Droga nr 107132L w Pawłówku Droga w trakcie przebudowy
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Remont SPP w Piotrowicach Przedszkolaki na   „Lubelskich sianokosach”

Sprzątamy świat

„W Pastusiowej Krainie”  - wizyta Pani Stomatolog

Samorządowe Przedszkole Publiczne w Piotrowicach

Na zaproszenie Zespołu Szkół 
Techniki Rolniczej w Piotrowicach 
dzieci z   Przedszkola      22 września 
wzięły	udział	w		„Lubelskich	siano-
kosach”	pod	hasłem	”Nowoczesny	
rolnik	podtrzymuje	tradycje”.	Spo-
tkanie miało na celu kultywowanie 
tradycji rolniczych regionów Lu-
belszczyzny, poznawanie dawnych 

sposobów koszenia i zbioru traw i 
siana. Starsi koledzy zaprezentowa-
li najnowsze ciągniki i urządzenia 
do zbioru siana.  W trakcie spo-
tkania dzieci mogły pokosztować 
tradycyjnych dań wiejskich. Całej 
uroczystości towarzyszyła skoczna 
muzyka przy której dzieci bawiły 
się wesoło. 

W okresie wakacyjnym wyko-
nane zostały wszystkie zaplanowa-
ne prace remontowe. Największe 
przedsięwzięcie to remont pod-
łogi	 w	 sali	 „Zajączków”.	 Pomalo-
wane zostały również wszystkie 
pomieszczenia w  przedszkolu i 
ozdobione naklejkami przedsta-

wiającymi postacie z bajek. Aby 
uprzyjemnić dzieciom pobyt w 
przedszkolu  zakupione zostały 
nowe kolorowe dywany do oby-
dwu grup.  1 września dzieci z 
radością wkroczyły do  bajkowo 
pomalowanego przedszkola.   

W pierwszych dniach września 
przedszkolaki jak co roku wziąw-
szy rękawiczki i worki na śmie-
ci	 sprzątały	 swój	 „mały	 świat”.	
Po kilkunastu minutach okolice 

przedszkola i alejki parkowe były 
posprzątane, a na buziach dzieci 
zagościł uśmiech i wielka radość 
z powodu dobrze wykonanego za-
dania. 

W ramach Ogólnopolskiego 
Programu Edukacji Zdrowotnej 
„Akademii	Aquafresh”	w	dniu	27	
września  dzieci z naszego przed-
szkola miały przyjemność gościć 

Panią dentystkę, która pokazała 
dzieciom jak prawidłowo po-
winny myć ząbki oraz czego nie 
wolno jeść za dużo, aby w ząb-
kach	 nie	 pojawiały	 się	 „Robaczki	

Próchniaczki”!	Krótka	pogadanka	
z panią stomatolog sprawiła, że 
dzieci nie będą bać się wizyty w 
gabinecie dentystycznym.  Na ko-
niec odważne dzieci przeszły prze-

gląd ząbków:) . To był dzień pełen 
wrażeń.

/Violetta Pietraszek,  
Edyta Krawczyk/
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Narodowe Czytanie
We wtorek 6 września w Zespole 

Szkół Publicznych w Bystrzycy Sta-
rej odbyła się V edycja Narodowego 
Czytania. Zorganizowane ono zostało 
przez bibliotekę szkolną. Akcja Na-
rodowego Czytania zapoczątkowana 
została w 2012 r. utworem Adama 
Mickiewicza		„Pan	Tadeusz”.	W	2013	
roku królował Fredro w 2014 Try-
logia	 Sienkiewicza,	 a	 2015	 B.	 Prus	 i	
jego	 „Lalka”,	 w	 tym	 roku	 czytaliśmy	
powieść	H.	Sienkiewicza	„Quo	Vadis”.	

Nasze Narodowe Czytanie odby-
ło się w dwóch grupach wiekowych: 
uczniów klas IV-VI oraz I-III gim-

nazjum. W akcji Narodowego Czyta-
nia brali udział zaproszeni goście: p. 
sekretarz E. Budzyńska, p. Dyrektor 
Gminnej Biblioteki Publicznej M. 
Zagórska-Kozak, p. przewodnicząca 
Rady	Rodziców	M.	Jurkowska.	Czy-
tali także p. Dyrektor M. Wzorek-
-Saran,	p.	K.	Jarosz	oraz	p.	Z.	Krzos.	
Wszyscy czytający wspaniale wcielili 
się w role lektorów. Przenieśliśmy się 
do epoki Rzymian, kiedy to na tronie 
cesarstwa zasiadał Neron, a Marek 
Winicjusz stał się jednym z wyznaw-
ców chrześcijaństwa.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, 
którzy w tym dniu znaleźli czas, aby 
wspólnie uczestniczyć w akcji Naro-
dowego Czytania oraz upowszech-
niania czytelnictwa. 

/Agata Nieściur, Marianna Mech/

Świetlica w chmurach…
Uczniowie Zespołu Szkół Publicz-

nych w Bystrzycy Starej na długo zapa-
miętają ostatni dzień astronomicznego 
lata 2016 roku. W dniu 21 września  
w ramach zajęć świetlicowych z ini-
cjatywy p. Andżeliki Wiatrowskiej 
zorganizowane zostało spotkanie z li-
cencjonowanym motoparalotniarzem,  
p. Łukaszem Ponieważem. Kilka mi-
nut	po	godzinie	8	rano	pilot	przyleciał	
z pobliskiej miejscowości Marianka, 
znajdującej się w sąsiadującej gminie 
Niedrzwica Duża. Po bezpiecznym 
wylądowaniu w okolicach boiska za 
szkołą, wokół p. Łukasza zebrali się 
uczniowie	 ze	 świetlicy	 i	 klas	 I-III	 (80	
osób),	 zasypując	 go	 „gradem”	 pytań.	
Dotyczyły one głównie wrażeń, ja-
kie towarzyszą pilotowi podczas lotu, 
strachu związanego z wysokością, 
uprawnień wymaganych do korzysta-
nia z motoparalotni oraz  sytuacji nie-
bezpiecznych w powietrzu. Pojawiały 
się	 również	 bardziej	 „przyziemne”	
pytania,	 np.	 „Czy	 ma	 Pan	 cukierki?”	

, które wywołały uśmiech na twarzy 
opiekunów. Wszystkie pytania docze-
kały się obszernych odpowiedzi, dzięki 
czemu	„gość	z	chmur”	zyskał	sympatię	
zgromadzonych obserwatorów. Zwień-
czeniem	zajęć	były	zdjęcia	i	filmy,	któ-
re uczniowie otrzymają na pamiątkę 
spotkania. Na zakończenie pilot po-
dziękował za miłe przyjęcie i obiecał 
dzieciom, że odwiedzi ich ponownie 
pod warunkiem, że będą grzeczne, co 
zmotywowało wszystkich do jeszcze 
lepszego zachowania. Tak jak bociany 
odlatują na zimę do ciepłych krajów, 
tak też i pilot odleciał w swoją stronę 
po wspólnej zabawie. Emocje, które 
towarzyszyły w tym dniu pozostaną  
w pamięci wszystkich na długi czas. 

 /Andżelika Wiatrowska/

Szkoła Podstawowa w Bystrzycy Szkoła Podstawowa w Osmolicach

Ważna w życiu każdego przed-
szkolaka uroczystość pasowania na 
zerówkowicza, to nie lada wydarzenie 
nie tylko dla dzieci, ale również i ich 
najbliższych. Nic więc dziwnego, że 
pięciolatki i sześciolatki z Publicznej 
Szkoły	Podstawowej	im.	Zofii	i	Juliu-
sza Stadnickich w Osmolicach Pierw-
szych tego szczególnego dnia przywi-
tała	dyrektor	placówki	Laura	Żydek.	
Dzieci w galowych strojach świetnie 
poradziły sobie z tremą zawsze to-
warzyszącą artystycznym występom. 
Później przyszedł czas na uroczyste 
ślubowanie	–	pani	dyrektor,	
dotykając ramienia każdego 
przedszkolaka symbolicz-
nym lizakiem, pasowała go 
na zerówkowicza. A na do-
wód, że może już szczycić 
się tym mianem oficjalnie 
każdy dostał pamiątkowy 
paszport zerówkowicza. 
Dzieci udowodniły, że mają 
ogromną wiedzę o otacza-
jącym ich świecie, znają 
magiczne słowa oraz nasze 
barwy ojczyste.

Najważniejszy dzień w roku

„Więc Pasowania nadszedł już czas,
pierwszy egzamin na ucznia zdasz…”

Gratulujemy i trzymamy kciuki, 
aby całej gromadzie udało się dotrzy-
mać	danego	słowa!

/Marta Biały/

Ślubuję uroczyście być dobrym  
i dzielnym przedszkolakiem  

– ŚLUBUJĘ
Ślubuję dbać o dobre imię swojej 

grupy i przedszkola  
– ŚLUBUJĘ

Ślubuję swym zachowaniem 
sprawiać radość swoim  

rodzicom i wychowawcy  
– ŚLUBUJĘ

Narodowe czytanie

Pokaz dla uczniów ZSP w Bystrzycy Starej

Prezentacja paralotni dla uczniów ZSP w Bystrzycy Starej Świeżo upieczeni zerówkowicze

Uroczysty obiad musiał być

Pani Dyrektor pasuje na zerówkowicza
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Nastał październik, więc Cen-
trum Kultury i Promocji Gminy 
Strzyżewice rozpoczyna nowy 
sezon artystyczny. Poza szeroką 
gamą zajęć w placówce, podobnie 
jak w ubiegłym roku nasi instruk-
torzy wyruszą do szkół z terenu 
Gminy Strzyżewice. 

Ubiegły sezon pokazał, że 
wśród dzieci, młodzieży, jak  
i oczywiście dorosłych istnieje 
potrzeba bogatej oferty kultural-
nej w Naszej Gminie oraz zapo-
trzebowanie na różne formy ak-
tywności. Zależy nam nie tylko na 
rozwijaniu talentów, ale także na 

odkrywaniu pasji wśród odbior-
ców działań CKiP. W związku z 
tym w trwającym roku szkolnym 
pozostajemy przy zajęciach foto-
graficznych, ale rozwiniemy je o 
tworzenie krótkich form anima-
cyjnych. Niezmienne też zosta-
ną zajęcia plastyczne i przygoda 
z grafiką warsztatową.	 Jednak	

oprócz wymienionych chcemy 
pojawić się murach Waszych 
szkół z krótkimi, tematycznymi 
akademiami muzycznymi skiero-
wanymi do najmłodszych.

Wszelkich informacji odnośnie 
godzin zajęć udzielą Wam Wasi 
wychowawcy na świetlicach.

/Łukasz Oleszko/

Jak	co	roku	 	młodzież	pierwszych	klas	 	Pu-
blicznego Gimnazjum w Pszczelej Woli  miała 
okazję integrować się za naszą południową gra-
nicą. Słowacja przywitała przyjezdnych wilgot-
ną i deszczową pogodą, co nie wpłynęło jednak 
na wcześniej poczynione plany związane z po-
bytem. Wędrówki górskie hartowały silną wolę 
i chęć dążenia do celu w tym wypadku schro-
niska i zasłużonego odpoczynku. Kolejne  dni 
charakteryzowały się już słoneczną, ciepłą aurą, 
więc celem  kolejnej eskapady była Tatralandia. 
Zjeżdżalnie i baseny cieszyły się dużym uzna-
niem  niesfornej grupki, chcącej  skorzystać  z 
pełnej	 oferty	 aqua	 parku.	 W	 trakcie	 	 pobytu	
młodzież  miała również okazję rozegrać mecz 
piłki nożnej,  doskonalić umiejętności gry w 
kręgle i posilić się pizzą w wydaniu słowackim. 
Na zakończenie  ognisko, wspólne pieczenie  
kiełbasek oraz  rozmowy  sprawiły, że te siedem 
dni wspólnego pobytu na Słowacji na długo 
pozostaną w pamięci opiekunów oraz ich pod-
opiecznych.

/Beata Frant, nauczyciel ZSR CKP  
w Pszczelej Woli/

Pszczelowolscy 
gimnazjaliści  

na Słowacji

CKiP znów wyrusza poza swoje mury

Zajęcia z fotografii studyjnej

Zajęcia plenerowe z fotografii mobilnej
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Już	 po	 raz	 drugi	 w	 Zespole	 Szkół	 Techniki	
Rolniczej	w	Piotrowicach	22.09.2016	odbyły	się	
„Lubelskie	 sianokosy”.	 Mottem	 tegorocznych	
były	słowa:	 	”Nowoczesny	rolnik	podtrzymuje	
tradycje”.	Imprezie	przyświecały	cele,	by	kulty-
wować tradycje rolniczych regionów Lubelsz-
czyzny, poznawać dawne sposoby koszenia i 
zbioru trawy, nauczyć się koszenia kosą ręczną, 
porównać stare i nowe sposoby zbioru trawy 
i siana i pokosztować tradycyjnych dań wiej-
skich.

Swoją obecnością zaszczycili szkołę: pani na-
czelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiato-
wego	 w	 Lublinie-Beata	 Janiszewska-Brudzisz,	
pani prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczar-
skiej	w	Bychawie-Zofia	Popławska,	pan	dyrek-
tor Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolnicze-
go w Końskowoli-Antoni Skrabucha.

Sianokosy to nie tylko kolejna uroczystość 
szkolna, ale przede wszystkim spotkanie inte-
gracyjne młodzieży naszej szkoły, nauczycieli i 
gości. Starodawne tradycyjne potrawy przygo-
towali nauczyciele, prezentację nowoczesnych 
maszyn do zbioru trawy zapewnili uczniowie 
Technikum Mechanizacji Rolnictwa a obsługę 
kelnerską uczennice naszego Technikum Hote-
larskiego.

II	 „Lubelskie	 sianokosy”	 rozpoczęły	 się	 od	
pokazu klepania, obsadzania i ostrzenia kosy 
ręcznej w wykonaniu doświadczonego rolnika 
pana Mariana Wilkołazkiego. Następnie dzie-
więciu	 chłopców	 i	 jedna	 dziewczyna	 !!!	 wy-
losowali kwatery przygotowane do koszenia. 
Czynności koszenia towarzyszyły okrzyki do-
pingujące kolegów i koleżankę a przede wszyst-
kim ludowe przyśpiewki w wykonaniu zespołu 
Słowianki, wśród których śpiewają uczennice 
naszej szkoły.

Tradycja tradycją, ale nie mogło zabraknąć 
nowoczesnego sprzętu. Dzięki uprzejmości ro-
dziców uczniowie z klasy II TMR zaprezento-
wali najnowsze ciągniki i urządzenia do zbioru 
siana. Byli to: Tomasz Gustaw, Piotr Zarajczyk, 
Adrian Bryda, i Michał Wertel. Pan kierownik 
Antoni Kawałek przybliżył dane techniczne 
tych urządzeń.

W trakcie obrad komisji oceniającej kosze-
nie uczniowie Rafał Kurant i Michał Skoczylas 
zaprezentowali krótki program rozrywkowy pt. 
„Rolnik	szuka	żony”.	Kandydatki	na	żonę	w	tym	
czasie musiały wykazać się szybkością w trzepa-
niu piany z białek na czas. Zwyciężczynią została 
ta, której piana nie spadła rolnikowi na dłonie. 
Emocje towarzyszące konkursom zaostrzyły 
apetyty, tym bardziej, że obok na degustację cze-
kało chłopskie jadło w postaci placków z buraka, 
placków drożdżowych, chleba ze smalcem, zale-
wajki, pazibrody, ziemniaków z ogniska i innych 
smakołyków. Wreszcie ogłoszono zwycięzców, 
zostali nimi: Karolina Szuba, Piotr Gustaw i 
Bartłomiej Martyna. Nagrodami dla najlepszych 
kosiarzy	były	statuetki	„Złotej	kosy”.	Uwieńcze-
niem niecodziennych wydarzeń był integracyjny 
grill, który obsługiwali nauczyciele.

Szkoła chętnie integruje się ze środowiskiem 
lokalnym, jednym z jej przykładów była obec-
ność przedszkolaków z Piotrowic na sianoko-
sach. Maluchy chętnie konsumowały trady-
cyjne jadło i tańczyły przy skocznej muzyce ze 
starszymi kolegami. Fakt, że naszą szkołę znają 
i cenią w okolicy świadczy liczba sponsorów tej 
uroczystości tj: Firma EDBAK, Piekarnia Kuna, 
Piekarnia Mielnik, OSM Bychawa, LODR Koń-
skowola,	Jodłowy	Dworek	Jana	i	Edyty	Jamróz,	
Bar Ania, Delikatesy Centrum, Firma Kemar.

O tym, że w Zespole Szkół Techniki Rolni-
czej ciągle coś nowego się dzieje świadczy fakt 
wyjazdu uczniów w dniach 22-23 września 
2016r. na Bednary na Międzynarodową Wysta-
wę Rolniczą AGRO SHOW organizowaną jest 
przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urzą-
dzeń Rolniczych. To kompleksowa wystawa, 
podczas której swoją aktualną ofertę pokazują 
producenci nawozów, nasion, środków  ochro-
ny roślin, miejsce prezentacji najnowszych i 
najnowocześniejszych maszyn i urządzeń rol-

niczych. Dzięki temu 60 uczniów przebywają-
cych na AGRO SHOW podczas Wystawy miało 
możliwość zapoznania się z kompletną ofertą 
środków produkcji i usług dla rolnictwa. Mogli 
też spotkać się bezpośrednio z przedstawiciela-
mi wszystkich liczących się instytucji i agencji 
związanych	z	branżą	rolniczą.	 Jesteśmy	pewni	
tego, że AGRO SHOW stało się platformą do 
poszerzania wiedzy, kontaktów i doświadczeń 
naszych uczniów.

/Opracowała Beata Kamińska/

Tradycja i nowoczesność u „Witosa”

chłopskie jadło

Integracyjny gril Część artystyczna pt. „Rolnik szuka żony”

Nagrodzeni Kosiarze

Integracja z Publicznym Przedszkolem w Piotrowicach
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Jaką drogę trzeba przebyć, aby 
osiągnąć upragniony cel? Skąd 
bierze się siła przeciwdziałająca 
trudnościom? Czy kluczową rolę w 
życiu odgrywa szczęście? Odpowie-
dzi na wszystkie powyższe pytania 
znajdują się w najnowszej książce 
Ferdynanda Rymarza „Togi w róż-
nych barwach”, która w pełni od-
zwierciedla życie autora.

Marzenia czasem się spełniają- 
pisze.	 Jednak,	 aby	 mogły	 się	 ziścić	

musi asystować im przede wszyst-
kim inicjatywa, determinacja i pra-
cowitość. Nie może zabraknąć rów-
nież szczęścia.  

Oto elementy niezbędne do osią-
gnięcia upragnionych celów. Zarów-
no książka, jak i sama historia praw-
nika zasłużonego dla województwa 
lubelskiego stanowi doskonały do-
wód na to, że warto podejmować 
walkę o swoje pragnienia.

23	 marca	 1940	 roku	 w	 Strzyże-

wicach przychodzi na świat dziecko 
Aleksandry i Mieczysława Ryma-
rzów. Matka od początku rozwija 
ambicje życiowe syna, z kolei ojciec 
pobudza jego ciekawość do histo-
rii i świata. To trwały fundament, 
który rzutuje na późniejsze wybory 
i	 zachowanie	 chłopca.	 Jako	 mło-
dy mężczyzna zastanawia się nad 
przyszłością i po pewnym czasie 
orientuje, że dokonał niewłaściwe-
go	 wyboru	 szkoły.	 Zanim	 trafia	 na	
prawo, z racji swoich zainteresowań 
sportowych, stara się o przyjęcie do 
Akademii Wychowania Fizycznego 
w Warszawie. Ostatecznie niesprzy-
jające okoliczności wykluczają go z 
grona studentów. W tym momencie 
musi pogodzić się z podjęciem dwu-
letniej służby wojskowej w Gnieź-
nie i Bochni. Oznacza to nie tylko 
istotne życiowe niepowodzenie, ale 
również stratę dwóch lat nauki. A 
jednak, uparcie, rozpoczyna naukę 
historii, z której po roku przenosi się 
na pożądany kierunek, czyli prawo. 
Wspomina także o niezapomnia-
nych latach spędzonych na Uniwer-
sytecie Marii Curie-Skłodowskiej. 
To właśnie na tej uczelni poznaje 
wiele wspaniałych osób, w tym przy-
szłą żonę, Marię Muchę. Łączą go z 
nimi nie tylko podobne zajęcia za-
wodowe, ale także zbliżone poglądy 
i pasje. Podczas ponad czterdziestu 
lat pracy, jako jeden z nielicznych, 
wykonuje niemal wszystkie zawody 
prawnicze. Ponadto zostaje doradcą 
Ministra Sprawiedliwości, a następ-
nie jego zastępcą. Na koniec pełni 
rolę członka oraz przewodniczącego 
Państwowej Komisji Wyborczej.

O swoim życiu zawodowym 
opowiada poprzez TOGI. Autor za 
pomocą waloryzacji rodzajów tog 
ukazuje personalne podejście do 
każdego z pełnionych obowiązków. 
Zauważa, że toga adwokacka (zie-
lona) to strój osobisty, noszony z 
zaszczytem i godnością. Mecenas 
przedstawia pietyzm wobec profesji 
obrońców. Zawód adwokata lubił, 
bo pozwalał na rozwój jego umiejęt-
ności oratorskich i pomoc drugiemu 
człowiekowi. Natomiast prokurator-
ska (czerwona) kojarzy się z odzieżą 
urzędową, przypomina o powinności 
oskarżyciela publicznego. Wspomina 

także o źródle swojego doświadcze-
nia w kwestii prawa karnego. Z kolei 
biało-czerwona trybunalska ilustruje 
odpowiedzialność związaną z wyko-
nywaniem zawodu sędziego Trybu-
nału Konstytucyjnego. Budzi to nie 
tylko miłe wspomnienia, ale również 
refleksje oparte na zaszczytnym re-
prezentowaniu państwa.

Warto wspomnieć, że mimo 
sprawowania tak wyróżniających 
funkcji Ferdynand Rymarz nawet na 
moment nie zapomina o regionie z 
którego pochodzi. Dowodem na to 
są między innymi jego publikacje 
takie	jak	„Dzieje	Strzyżewic	do	1918	
roku”	czy	„Dolina	Górnej	Bystrzycy”	
oraz aktywne uczestniczenie w życiu 
gminy. O swoim dorobku opowiada 
z niezwykłą skromnością. Podkreśla, 
że zawsze szukał godności człowie-
ka, nawet jeśli ten naruszał prawo.

Marzenia się spełniają. Nagrodzo-
ny Krzyżem Komandorskim Orderu 
Odrodzenia Polski, wieloletni czło-
nek PALESTRY, autor wielu publika-
cji	jest	chlubą	naszej	„małej	ojczyzny	
”.	 Oto	 jak	 pisał	 o	 sobie:	 „Szacunek	
do człowieka, bez względu na to, co 
uczynił, oraz dążenie do sprawiedli-
wości, były ideą towarzyszącą moje-
mu życiu zawodowemu. Nie do mnie 
należy ocena, czy zrealizowałem ją w 
pełni. Mogę powiedzieć, że bardzo 
o to zabiegałem, zarówno w pracy 
oskarżycielskiej prokuratora, jak i 
w powołaniu adwokata, obrońcy 
człowieka uwikłanego w czyn zabro-
niony. Zawsze starałem się odróżnić 
godność człowieka od jego czynu 
karalnego i ciągle miałem w pamię-
ci napis na starym lubelskim krzyżu 
trybunalskim:	 Iustitias	 vestras	 iudi-
cabo	(	Sądy	wasze	sądzić	będę)	”.

/Kinga Alicja Dziaduch/

Marzenia się spełniają

Ferdynand Rymarz

Najnowsza publikacja prawnika 
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Co prawda kalendarzowa jesień 
rozpoczęła się 23 września, ale my 
powitaliśmy ją kilka dni później. W 
czwartkowy	słoneczny	dzień,	29	wrze-
śnia, uczniowie klas drugich ze szkół 
podstawowych z terenu Gminy Strzy-
żewice pod opieką swoich wychowaw-
ców przybyli na Święto Pieczonego 
Ziemniaka. Imprezę zorganizowała 
Gminna Biblioteka Publiczna im. Ewy 
Kołaczkowskiej w Strzyżewicach.

Licznie zgromadzone dzieci w 
„Krainie	 Pieczonego	 Ziemniaka”	 po-
witała dyrektor Biblioteki p. Moni-
ka	 Zagórska	 –	 Kozak.	 Każda	 szkoła	
otrzymała kolorowe kotyliony, dzię-
ki czemu utworzyły się następujące 
drużyny: Pyzy, Placki Ziemniaczane, 
Ziemniaki w Mundurkach, Frytki 
oraz Ziemniaki Pieczone. Celem spo-
tkania było promowanie aktywności 
dzieci w konkurencjach sportowych, 
wykazanie się pomysłowością oraz 
twórczym działaniem, a także posze-
rzanie wiedzy na temat ziemniaków i 
ich pochodzenia. 

Uczestnicy	 wykonywali	 „Ziemnia-
czane	 Dziwadełka”,	 dzięki	 czemu	 po-
wstała m.in. Pancerzak Sześcionogi, 
dwumetrowa gąsienica oraz kosmicz-
ny pies ciągnący wózek. Po raz kolejny 
okazało się, że wyobraźnia dzieci nie 
zna granic. Kolejnym punktem progra-
mu były zabawy ruchowe na świeżym 
powietrzu.	 Jako,	 że	 głównym	 bohate-
rem naszego spotkania był ziemniak, 
nie mogło zabraknąć konkurencji z 
jego udziałem. Emocje wzbudzała 
m.in.	 „Ziemniaczana	 koszykówka”,	
slalom z ziemniakiem, zaś panie dziel-
nie	walczyły	o	 tytuł	 „Mistrzyni	Obie-
raczki”.	Bezkonkurencyjna	okazała	 się	

p. Hanna Boczek z Publicznej Szkoły 
Podstawowej	im.	Marszałka	Józefa	Pił-
sudskiego w Strzyżewicach - Rechcie, 
której ziemniaczana obierka była zde-
cydowanie najdłuższa. Na uczestników 
czekała również kolejna niespodzian-
ka, w formie listu od Pana Bulwy, po 
którym dzieci rozegrały Turniej Wie-
dzy o Ziemniaku.

Choć różnego rodzaju gry i zaba-
wy są świetną rozrywką samą w sobie, 
czas umilały nam także występy pod 
chmurką. Wszystkie szkoły prezento-
wały przygotowane wcześniej piosenki 
o tematyce jesiennej. Gdy pamiątkowe 
dyplomy zostały już wręczone, uzbro-

jeni w kijki uczestnicy spotkania zgro-
madzili się wokół ogniska, by posilić się 
pieczoną kiełbaską. Oczywiście nasze 
święto nie mogłoby się obyć bez de-
gustacji pieczonych ziemniaków, które 
cieszyły się sporym zainteresowaniem. 
Czy może być przyjemniejszy sposób 
korzystania z pięknej pogody niż pik-
nik na świeżym powietrzu i schrupanie 
czegoś	dobrego	w	miłym	towarzystwie?	
Ten rodzaj spędzania czasu zdecydo-
wanie	należy	do	naszych	ulubionych!	

Korzystając z okazji serdecznie 
dziękujemy wszystkim miłym go-
ściom, którzy tak licznie przybyli by 
razem z nami pożegnać kalenda-
rzowe lato, a państwu M. i G. Kuna  
z	Żabiej	Woli	za	podarowanie	pachną-
cych bułeczek. 

/Pracownicy GBP w Strzyżewicach/

„W Krainie Pieczonego Ziemniaka”

W  okresie wakacyjnym biblioteka 
w Strzyżewicach zorganizowała kilka 
spotkań dla dzieci. W naszych pro-
gach gościliśmy zarówno najmłod-
szych mieszkańców naszej gminy, jak 
i ich starszych kolegów i koleżanki. 
W trakcie naszych spotkań starsze 
dzieci	projektowały	własne,	T	–	shir-
ty, wykonywały pocztówki z wakacji i 
zgłębiały tajniki malowania na szkle, 
tworząc oryginalne pamiątki. Z kolei 
maluszki zainspirowane treścią opo-
wiadania	 „Historia	 tęczy”,	 malowały	
farbami; dużo frajdy sprawiło im wi-
rowanie kolorowego bączka, ale jesz-
cze fajniejsze okazało się puszczanie 
i łapanie baniek mydlanych. Dobra 
zabawa przyświecała wspólnym spo-
tkaniom, jednak organizatorzy pomy-

śleli również o kwestiach niezwykle 
ważnych, jakimi niewątpliwie są bez-
pieczeństwo w ruchu drogowym oraz 
inne sytuacje, z którymi stykamy się 
na co dzień. Bardzo pomocni w tym 
zakresie okazali się pracownicy Ko-
mendy Miejskiej Policji w Lublinie, 
w osobie pani psycholog oraz funk-
cjonariuszki Ruchu Drogowego, któ-
rzy przybyli na nasze zaproszenie. W 
bardzo ciekawy i przystępny sposób 
Pani przedstawiły dzieciom zasady 
bezpiecznego poruszania się na dro-
dze, zarówno jako piesi jak i pasażero-
wie. Zwróciły uwagę m.in. na potrze-
bę rozglądania się na przejściach dla 
pieszych, chodzenia właściwą stroną 
ulicy, a także jeżdżenia w zapiętych 
fotelikach samochodowych. Funkcjo-

nariuszki pokazały i wytłu-
maczyły  również maluchom 
jak powinny się zachować 
w przypadku ataku psa i za-
czepiania ich przez osoby im 
nieznane. Wszystkie dzie-
ci otrzymały odblaski oraz zostały 
uświadomione o konieczności nosze-
nia ich. Największą atrakcją okazało 
się oczywiście oglądanie policyjnego 

radiowozu, w którym można było 
włączyć syrenę i zrobić sobie zdjęcie.

/Pracownicy Gminnej Biblioteki 
Publicznej im. Ewy Kołaczkowskiej 

w Strzyżewicach/.

„Wakacje w bibliotece”

Pancernik Sześcionogi Turniej Wiedzy o Ziemniaku Zabawy ruchowe

Uczestnicy spotkania

Wspólne ognisko

Pogadanka dotycząca zasad bezpieczeństwa Projektowanie T-shirtów

Spotkanie z funkcjonariuszkami Komendy Miejskiej Polcji
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Środa	7	września	2016	 r.	powitała	
nas pięknym słońcem. Od rana towa-
rzyszyły nam pogodne nastroje, bo-
wiem na ten dzień zaplanowany był 
rajd	rowerowy	pod	hasłem	„Rowerem	
po	terenie	Gminy	Strzyżewice”,	zorga-
nizowany przez Sekretariat Regional-
ny KSOW Województwa Lubelskiego 
przy współpracy z Gminą Strzyżewi-
ce, podlegający refundacji ze środków 
pochodzących z Pomocy Technicznej 
PROW	na	 lata	2014	–	2020.	Współ-
organizatorem rajdu była Gminna 
Biblioteka Publiczna im. Ewy Kołacz-
kowskiej w Strzyżewicach.

Projekt skierowany był do dzie-
ci w wieku od 10 do 12 lat, uczęsz-
czających do szkół podstawowych 
zlokalizowanych na terenie Gminy 
Strzyżewice wraz z ich opiekunami. 
Mogliśmy więc gościć miłośników 
dwóch kółek z PSP im. Marii Ko-
nopnickiej w Bystrzycy Starej, PSP 
w Kiełczewicach Górnych, PSP im. 
Zofii	i	Juliusza	Stadnickich	w	Osmo-
licach,	PSP	im.	Marszałka	Józefa	Pił-
sudskiego	w	Strzyżewicach	–	Rechcie	
oraz PSP im. Rodziny Rohlandów w 
Żabiej	Woli.	

Głównym celem projektu było pro-
mowanie wśród uczestników bezpiecz-
nej jazdy na rowerze, kształtowanie 
umiejętności w zakresie udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycznej, 

popularyzacja turystyki rowerowej na 
terenie Gminy Strzyżewice, poznawa-
nie jej ciekawych zakątków, ze szczegól-
nym zwróceniem uwagi na bogactwo 
flory i fauny oraz atrakcje turystyczne.

Udział w rajdzie wymagał od 
uczestników wykonania różnorod-
nych zadań. Pierwsze punkty druży-
ny mogły zdobyć rozwiązując test ze 
znajomości przepisów o ruchu dro-
gowym oraz przygotowując plakat 
o tematyce bezpieczeństwa podczas 
wypoczynku i poruszania się rowe-
rem po drogach publicznych. Kolej-
ne przystanki zadaniowe rozlokowa-
ne były na trasach przejazdu, które 
opracowane zostały przez pracow-
ników biblioteki dla poszczególnych 
szkół indywidualnie. Do pokonania 
każda drużyna miała ok. 11 km. Tra-

sy wiodły pośród zabytków naszej 
gminy, zarówno architektonicznych, 
jak przyrodniczych. Miejscem spo-
tkania wszystkich cyklistów był plac 
przy Gminnej Bibliotece Publicznej 

w Strzyżewicach. Nad bezpiecznym 
przejazdem uczestników czuwali po-
licjanci z Bychawy, którzy na końco-
wym odcinku eskortowali każdą ze 
szkół do miejsca docelowego.

Zadania, jakie miały przed sobą 
do wykonania drużyny były punk-
towane, zaś ich łączna liczba decydo-
wała	 o	miejscu	w	 klasyfikacji	 gene-
ralnej. Zdobywcy pierwszych trzech 
miejsc otrzymali pamiątkowe pucha-
ry, zaś zwycięska drużyna z PSP w 
Bystrzycy Starej otrzymała nagrody 
rzeczowe w postaci sportowej butel-
ki	próżniowej	oraz	pendriva.	Żaden	

z uczestników rajdu nie odjechał z 
pustymi rękoma, na wszystkich bo-
wiem czekały pamiątkowe gadżety: 
kamizelka i opaska odblaskowa, ko-
szulka bawełniana z okolicznościo-
wym nadrukiem oraz czapeczka. 
Najważniejsze było nie zdobyte miej-
sce, lecz dobra zabawa.

Imprezie towarzyszyły warsztaty 
wykonywania toreb ekologicznych 
metodą decoupage oraz pokaz pierw-
szej pomocy przeprowadzony przez 
ratowników medycznych z Bychawy. 
Każdy mógł wykorzystać zdobytą 
wiedzę podczas zajęć praktycznych z 
fantomami. Nie zabrakło również gier 
i zabaw sportowych. Wielkie emocje 
wzbudzało m.in. przeciąganie liny, 
bieg z jajkiem, czy też skoki w worku. 
Następnie, by wzmocnić nadwątlone 
siły, rozpalono ognisko, gdzie można 
było upiec pyszną kiełbaskę. 

O tym, że gminę Strzyżewice war-
to zwiedzać na rowerze przekonali 
się wszyscy uczestnicy rajdu. Malow-
nicze trasy, choć pokonywane z pew-
nością nie bez wysiłku, podobały się 
bardzo, o czym świadczyły uśmiech-
nięte buzie. Korzystając z okazji 
dziękujemy wszystkim za wspólną 
zabawę i życzymy wytrwałości w po-
konywaniu nowych dystansów. 

/Pracownicy GBP w Strzyżewicach/

„Mądry rowerzysta z przepisów korzysta”  
- rajd „Rowerem po terenie Gminy Strzyżewice”

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

Zapraszamy do bibliotek
Filia GBP w Bystrzycy Starej:
Poniedziałek	7.30	–	16.30
Środa	8.00	–	13.00
Czwartek	8.00	–	12.00
Piątek	8.00	–	14.30
Filia GBP w Kiełczewicach Górnych:
Poniedziałek	8.30	–	15.00
Środa	8.30	–	15.00
Czwartek	9.00	–	16.00

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

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

Postój na jedny z przystanków zadaniowych Pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej

Uczestnicy rajdu

Konkurencje sportowe Warsztaty wykonywania toreb ekologicznych



Otwieramy się  
dla Was i na Was!

Nowy sezon artystyczny rozpoczęty! 
Przywitaliście nas zaskakująco ogrom-
ną frekwencją i z wielkim entuzja-
zmem. My zaś wyszliśmy do Was z sze-
roką ofertą zajęć artystycznych oraz… 
nowym wyglądem placówki! 

Wakacje były czasem wytężonej pra-
cy w Centrum Kultury. Podczas gdy 
ekipa budowalna burzyła, kurzyła, ha-
łasowała i remontowała toaletę, zespół 
CKiP nie próżnował i wpadł na pomysł 
odświeżenia wyglądu całej placówki. I 
tak, wspólnymi siłami odmalowaliśmy 
wszystkie sale i pracownie. Szalone po-
mysły sprawiły, że kolorystyka w nie-
których pomieszczeniach jest bardzo 
zaskakująca.  Przerobiliśmy stare 
skrzynki na pufy, półki i stolik. Wszyst-
ko, włącznie ze starymi drewnianymi 
krzesłami pomalowaliśmy na biało, 
dzięki czemu placówka stała się przy-
tulniejsza i cieplejsza. Na końcu koryta-
rza zawisły instrumenty, zaś zaraz przy 
wejściu wieszaczki na ubrania. Pojawiły 
się również dwie pary nowych drzwi 

Efekt zmian i prawie dwumiesięcz-
nych prac przeszedł nasze najśmiel-
sze oczekiwania, gdyż spotkaliśmy 
się z Waszej strony z wieloma miłymi 
słowami, które tylko uświęciły nas w 
przekonaniu, że było warto! Dlatego 
też przywitaliśmy Was hasłem, które 
będzie nam wszystkim przyświecało w 
tym roku: Otwieramy się dla Was i na 
Was! I oczywiście do zobaczenia się w 
Centrum!

Zespół CKiP




