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Informacja o podjętych uchwałach 
przez Radę Gminy Strzyżewice

W dniu 30 grudnia  2015 r. odbyła się XV sesja Rady Gminy pod-
czas, której podjęto uchwały w niżej wymienionych sprawach:

Uchwalono „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających 
azbest z terenu Gminy Strzyżewice na lata 2015-2018 z perspektywą 
do roku 2032”.

Zaakceptowano wykaz wydatków, które nie wygasają z  upływem 
roku budżetowego.

Wydzielono rachunek  dochodów dla  jednostek oświatowych.  
W dniu 20 stycznia 2016 r. odbyła się XVI sesja Rady Gminy 

podczas, której podjęto uchwały w niżej wymienionych sprawach:
Zaakceptowano zmiany w budżecie Gminy Strzyżewice na 2016 r.
Zatwierdzono plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Strzy-

żewice na 2016 rok.
Uchylono uchwałę Nr II/10/02 Rady Gminy Strzyżewice z dnia  

13 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia stawek dziennych opłaty tar-
gowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności tej opłaty.

Pełne teksty uchwał z załącznikami znajdują się w Biuletynie Infor-
macji Publicznej Urzędu Gminy Strzyżewice: www.ugstrzyzewice.bip.
lubelskie.pl                                         /Stanisława Wrona/

HARMONOGRAM  WYWOZU  ODPADÓW  W  GMINIE  STRZYŻEWICE
Pojemniki  i  worki  wystawiać  do  godz.  700

Lp. Rok - 2016   termin  wywozu Miejscowości Uwagi

1.

18.01.2016    18.07.2016
15.02.2016    13.08.2016
21.03.2016    19.09.2016
18.04.2016    17.10.2016
16.05.2016    21.11.2016
20.06.2016    19.12.2016

KIEŁCZEWICE GÓRNE,
KIEŁCZEWICE MARYJSKIE,
KIELCZEWICE PIERWSZE,

KIEŁCZEWICE DOLNE,
KOLONIA KIEŁCZEWICE DOLNE,

BORKOWIZNA,
DĘBINA

ORAZ MIEJSCA TRUDNO DOSTĘPNE

Odpady  segregowane  zbierane   
w  tym  samym dniu  2  samochodem

2.

19.01.2016    19.07.2016
16.02.2016    16.08.2016
15.03.2016    20.09.2016
19.04.2016    18.10.2016
17.05.2016    22.11.2016
21.06.2016    20.12.2016

STRZYŻEWICE
FRANCISZKÓW

PAWŁÓW
PAWŁÓWEK

KAJETANÓWKA
DĘBSZCZYZNA

Odpady  segregowane  zbierane   
w  tym  samym dniu 2  samochodem

3.

20.01.2016    20.07.2016
17.02.2016    17.08.2016
16.03.2016    21.09.2016
20.04.2016    19.10.2016
18.05.2016    16.11.2016
15.06.2016    21.12.2016

OSMOLICE PIERWSZE
OSMOLICE DRUGIE

POLANÓWKA
IŻYCE

Odpady  segregowane  zbierane   
w  tym  samym dniu 2  samochodem

4.

21.01.2016    21.07.2016
18.02.2016    18.08.2016
17.03.2016    15.09.2016
21.04.2016    20.10.2016
19.05.2016    17.11.2016
16.06.2016    15.12.2016

BYSTRZYCA STARA
PIOTROWICE Odpady  segregowane  zbierane   

w  tym  samym dniu 2  samochodem

5.

22.01.2016    15.07.2016
19.02.2016    19.08.2016
18.03.2016    16.09.2016
15.04.2016    21.10.2016
20.05.2016    18.11.2016
17.06.2016    16.12.2016

BYSTRZYCA NOWA
ŻABIA WOLA

PSZCZELA WOLA

Odpady  segregowane  zbierane   
w  tym  samym dniu 2  samochodem
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  OGŁOSZENIE
Przypominamy o terminowych opłatach  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W przypadku nie otrzymania formularza wpłaty  

poniżej znajduje się numer konta bankowego  
oraz niezbędne dane potrzebne 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 proszę podać: imię i nazwisko lub nazwę  
właściciela nieruchomości/osoby, na którą została złożona 
deklaracja oraz adres nieruchomości, której opłata dotyczy.

Prosimy o terminowe regulowanie opłat  
za wywóz odpadów komunalnych.
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Dyżury w Punkcie  
Konsultacyjnym

Urząd Gminy Strzyżewice informuje, 
iż w roku 2016 godziny otwarcia Punktu 
Konsultacyjnego dla osób uzależnionych  
i współuzależnionych pozostają bez zmian. 

Terapeuta – Agnieszka Piotrowska – 
dyżuruje we wtorki, w godzinach 1500-1700 
oraz w czwartki w godzinach 1700-1900 ofe-
rując fachową pomoc w zakresie porad dia-
gnostycznych, informacji o możliwościach 
profesjonalnej terapii odwykowej, naucze-
nia się życia w rodzinie z osobą uzależnioną 
oraz wsparcia po zakończonej terapii.

Psycholog – Agnieszka Dubielis – przyj-
muje w każdą pierwszą środę miesiąca  
w godzinach 1300-1500, udziela porad w za-
kresie pomocy i wsparcia psychologicznego 
dla rodzin z problemem alkoholowym, uży-
waniem narkotyków, pomocy w zakresie 
profilaktyki wypalenia zawodowego, pomo-
cy rodzinom narażonym na wykluczenia 
społeczne.

Punkt Konsultacyjny mieści się w Urzę-
dzie Gminy Strzyżewice, parter, pokój nr 4.

Informacje można uzyskać w godzinach 
pracy Punktu Konsultacyjnego pod nume-
rem telefonu: 81 566 96 02 lub w Ośrodku 
Pomocy Spolecznej, tel: 81 566 60 60.

/GKRPA/

Ze smutkiem zawiadamiamy,  
że w ostatnim czasie zmarli:

Kazimierz Bednarczyk  
z Bystrzycy Nowej, l.76

Eugeniusz Bartnik  
ze Strzyżewice, l.79

Krystyna Niedźwiadek  
z Piotrowic, l.72
Genowefa Chęć  

z Kiełczewic Pierwszych, l.81
Marian Gałus  
z Dębiny, l.68

Henryk Zasada  
z Kiełczewic Górnych, l.88

Jan Pidek  
z Kiełczewic Górnych, l.93

Henryk Świątek  
z Polanówki, l.81
Danuta Wrona  

z Osmolic Drugich, l.81
Zygmunt Pietrzak  
ze Strzyżewic, l.74

Włodzimierz Szczególski  
z Osmolic Pierwszych, l.69

Alfreda Bartoszek  
z Pszczelej Woli, l.72

Cecylia Wnuk  
z Kiełczewic Górnych, l.89

Ewelina Wolańska  
z Kiełczewic Maryjskich, l.31

Mieczysław Piechnik | 
z Piotrowic, l.70
Janina Kutyła  

z Kolonii Kiełczewice Dolne, l.42
Stanisława Pawlak  

z Bystrzycy Starej, l.95
Waldemar Kot  

ze Strzyżewic, l.54
Karolina Kępa  

z Osmolic Drugich, l.89
Jan Wójcik  

z Borkowizny, l.78
Krystyna Godziszewska  

ze Strzyżewice, l.80
Aleksander Mączka  

z Pawłowa, l.70
Rodzinom zmarłych wyrazy współczucia i 

szczerego żalu po starcie najbliższych składa 
Redakcja

OGŁOSZENIE
Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  
w Końskowoli, Zespół Doradztwa Rolniczego 
w Bychawie, ogłaszają nabór na kurs chemiza-
cyjny z zakresu stosowania środków ochrony 
roślin przy użyciu opryskiwaczy: 
1.  Kurs podstawowy dla osób, które wcześniej 

nie uczestniczyły w szkoleniu z zakresu sto-
sowania środków ochrony roślin (szkolenie 
dwudniowe cena 100 zł)

2.  Kursy uzupełniające dla osób, które ukoń-
czyły szkolenie (czyli posiadają zaświad-
czenie, ale z powodu upływu 5 lat jest ono 
nieważne, cena 80 zł, jest to szkolenie jed-
nodniowe)

Ukończenie kursu uprawnia do nabywania  
i stosowania środków ochrony roślin oraz wy-
konywania zabiegów chemizacyjnych zgodnie z 
wymogami ochrony środowiska. Dokument ten 
wymagany jest w czasie kontroli dokonywanych 
przez ARiMR, PIORiN, a także kontroli w za-
kresie zasad wzajemnej zgodności (Cross Com-
pliance). Zaświadczenie jest ważne przez 5 lat. 
Informujemy również o możliwości umówienia 
się z pracownikiem ZDR na atestację opryski-
wacza w gospodarstwie.
Osoby zainteresowane w/wym. kursem lub 
atestacją opryskiwacza proszone są o kon-
takt – Ewelina Markowska tel. 661409877 lub  
Zespołem Doradztwa Rolniczego w Bychawie, 
ul. Rataja 6.

Ewelina Markowska 

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

związek małżeński zawarli Państwo:

Ewelina Depta i Tomasz Sidor
Magdalena Paluch i Dawid Szczygliński

Anna Skrabucha i Michał Misiuda
Vira Deleichuk i Piotr Słowiński

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

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Strzyżewice

o podjęciu uchwały Rady Gminy Strzyżewice w sprawie przystąpienia do opracowania  
Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Strzyżewice na lata 2016-2020

Stosownie do art. 17 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1777)

zawiadamiam,
że w dniu 19 lutego 2016 r. Rada Gminy Strzyżewice podjęła Uchwałę Nr XVII/94/16 w sprawie przy-
stąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Strzyżewice na lata 2016 -2020.

Jan Andrzej Dąbrowski
Wójt Gminy Strzyżewice
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Rozpoczynamy kolejny rok inwestycyjny
Tradycyjnie skupiamy się na sukcesywnej roz-

budowie sieci dróg gminnych. W pierwszej kolej-
ności zostały ogłoszone trzy przetargi na dokoń-
czenie i zamknięcie rozpoczętych ciągów dróg:
1)  nr 107128L w Piotrowicach (Kąty) na odcinku 

196 m w stronę lasu – koszt robót budowla-
nych: 96 805,78 zł,

2)  nr 107142L w Kiełczewicach Maryjskich na 
odcinku 300 m do granicy z Gminą Bychawa 
– koszt robót budowlanych – 102 601,55 zł,

3)  nr 107144L w Kiełczewicach Górnych na 
odcinku 263 m do skrzyżowania z „trzecim 
gościńcem” – koszt robót budowlanych –  
99 816,60 zł.
W marcu ogłoszone będą przetargi na kolejne 

dwa odcinki dróg stanowiące ostatnie etapy pro-
wadzenia robót tj.:
1)  Budowa drogi gminnej nr 107139L w Kolonii 

Kiełczewice Dolne na odcinku około 410 m,
2)  Przebudowa drogi gminnej nr 107129L w Ka-

jetanówce na odcinku około 210 m.
Roboty na wymienionych wyżej pięciu odcin-

kach dróg zostały zaplanowane na okres wiosen-
ny i powinny zakończyć się w czerwcu. Inwesty-
cje te zostaną zrealizowane ze środków budżetu 
gminy. 

Na fotografiach przedstawiono obecny zły stan 
techniczny dróg planowanych do przebudowy.

W lutym został wyłoniony wykonawca dostaw 
kruszywa – mieszanki sortowanej w ilości 2500 
ton. Koszt całości dostawy wyniesie 95 325,00 zł, 
cena brutto 1 tony – 38,13 zł. Około 1900 ton zo-
stanie dostarczonych w okresie od 1 kwietnia do 
31 maja 2016 roku. Kruszywo będzie przeznaczo-
ne do remontów dróg gminnych o nawierzchni 
tłuczniowej i gruntowej. Potrzeby mieszkańców 
w tym zakresie należy składać do sołtysów w po-
szczególnych miejscowościach. 

W grudniu 2015 roku opracowana została 
dokumentacja techniczna „Rewitalizacji zespołu 
dworsko – parkowego w Strzyżewicach”. W mar-
cu Gmina wystąpiła o pozwolenie na wykonanie 
robót budowlanych na obiekcie.

Dwór po gruntownym remoncie będzie dosto-
sowany do następujących funkcji: w piwnicach 
zaplanowany jest lokal gastronomiczny, na parte-
rze budynku – biblioteka i przychodnia lekarska, 
na poddaszu pomieszczenia warsztatowe. Ponad-
to zagospodarowane zostanie otoczenie budynku 
wraz z drogami i alejkami, miejscami parkingo-
wymi, oświetleniem, ogrodzeniem i nasadzenia-
mi roślin. 
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Droga nr 107128L w Piotrowicach

Droga nr 107142L w Kiełczewicach Maryjskich

Droga nr 107144L w Kiełczewicach GórnychDworek w Strzyżewicach
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W najbliższym czasie zostaną ogłoszone postę-
powania na opracowanie dokumentacji dla hali 
sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej  
w Żabiej woli oraz oczyszczalni ścieków w 
Pszczelej Woli.

Justyna Pruś

Strategia Rozwoju Gminy Strzyżewice 
Prace nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Strzyżewice 

na lata 2016-2025 oraz Lokalnego Programu Rewitalizacji  
Gminy Strzyżewice na lata 2016-2020

Informujemy, że rozpoczęły się 
prace nad opracowaniem Strategii 
Rozwoju Gminy Strzyżewice na lata 
2016-2025. Strategia będzie doku-
mentem wyznaczającym kierunki 
rozwoju oraz priorytety samorządu 
w działaniach na rzecz lokalnej spo-
łeczności.

W procesie tworzenia dokumen-
tu istotną rolę będą odgrywać nasi 
mieszkańcy, jako główni oceniający 
stan i potencjał rozwojowy naszej 
małej ojczyzny.

Równocześnie trwają prace zwią-
zane z Lokalnym Programem Rewi-
talizacji Gminy Strzyżewice na lata 
2016-2020 (LPR). Dokument ten jest 

konieczny do ubiegania się o wspar-
cie ze środków Unii Europejskiej oraz 
budżetu państwa w perspektywie 
2014-2020 na realizację procesu rewi-
talizacji w gminie tzn. wyprowadza-
nia ze stanu kryzysowego obszarów 
zdegradowanych.

W niedługim czasie prowadzone 
będą spotkania konsultacyjne, celo-
we badania internetowe strategicz-
nych inwestycji gminnych, a także 
konsultacje elektroniczne projek-
tów ww. opracowań. W tym celu 
zwracamy się do Państwa z prośbą  
o aktywne uczestnictwo w two-
rzeniu zarówno Strategii Rozwoju 
Gminy Strzyżewice jak i LPR.

PROJEKTY ZGŁOSZONE DO KRAJOWEJ SIECI 
OBSZARÓW WIEJSKICH

W ramach naboru propozycji ope-
racji do Planu Operacyjnego na lata 
2016-2017 Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich  2014-2020 dla wojewódz-
twa lubelskiego, Gmina Strzyżewice 
złożyła następujące wnioski:
1. „Wydanie publikacji oraz zbio-

ru multimedialnego w ramach 
promocji Gminy Strzyżewice”. 
Operacja zakłada przeprowadze-
nie działań promocyjnych Gminy 
Strzyżewice poprzez: stworzenie pa-
noramy Gminy Strzyżewice (zdjęcia 
panoramiczne gminy wykonane  
z „lotu ptaka”); wydanie filmu pro-
mocyjnego Gminy Strzyżewice; 
stworzenie wirtualnego spaceru po 
Gminie oraz wydanie publikacji do-

tyczącej Gminy Strzyżewice. Koszt 
całkowity: 30 000,02 zł.

2. „Kapliczki i krzyże przydrożne 
Gminy Strzyżewice”. W ramach za-
dania wydana będzie publikacja pt.: 
„Kapliczki i krzyże przydrożne Gmi-
ny Strzyżewice” oraz zorganizowana 
zostanie wystawa fotograficzna. 
Koszt całkowity: 25 900,00 zł.

3. „Rowerem po terenie Gminy 
Strzyżewice”. W ramach projektu 
zorganizowany zostanie rajd rowe-
rowy po terenie Gminy Strzyżewice, 
pokaz udzielania pierwszej pomo-
cy i prawidłowego zachowania się  
w miejscu wypadku oraz warsztaty 
z wykonywania ekologicznych to-
reb. Koszt całkowity: 10 000,00 zł.
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Dnia 9 lutego br. w Centrum Kultury i Pro-
mocji w Piotrowicach odbyła się piękna uro-
czystość. Wzięli w niej udział uzdolnieni 
mieszkańcy z terenu Gminy Strzyżewice, któ-
rzy zaprezentowali swoje umiejętności i talenty  
i z pasją o nich opowiadali. 

Ujawnianie talentów zaczęło się od Klubu Ak-
tywnych Kobiet, który działa od 2014 roku przy 
CKiP w Piotrowicach. To właśnie tutaj Panie 
zaczęły spotykać się na różnych zajęciach warsz-
tatowych. Zaczęły przynosić własnoręcznie wy-
konane prace, które niekiedy skrzętnie ukrywały 
w swoich szufladach i strychach. Nie miały od-
wagi ujawniać swoich umiejętności, bo jak to się 
mówi – „Ludzie będą się ze mnie śmiali” albo że 
– „Nie wypada”. Wtedy to właśnie zrodził się po-
mysł na zorganizowanie „Festiwalu Talentów”. 

Na terenie naszej gminy mamy bardzo wielu 
wspaniałych artystów, którzy ukrywali się przed 
światem. Tworzą tak piękne rzeczy a przy tym 
wkładają w to tyle serca, że nie sposób  o nich 
nie wiedzieć. Postanowiliśmy wyciągnąć ich 
z domowego zacisza aby podzielili się swoimi 
umiejętnościami. Oto oni:
-  Wiesław Sipta z Osmolic – malarstwo olejne 

na płótnie i deskach
-  Mariusz Małek z Bystrzycy Starej – produkty 

pszczele: mydełka, miody, maści i wiele innych)
-  Dariusz Karamon z Kiełczewic Dolnych  - 

biała broń z różnych okresów historycznych
-  Agnieszka Kot i Izabela Kamińska z Borko-

wizny – domki z piernika
-  Janina Wlizło z Bystrzycy Nowej – obrazy 

wykonane haftem krzyżykowym
-  Alfreda Dudziak z Dębszczyzny – poezja 

pisana sercem i potrzebą chwili
-  Stanisław Polakowski z Osmolic – kowalstwo 

artystyczne, rzeźba
-  Regina Wróbel z Osmolic – haft rischelie  i śpiew
-  Aneta Wziątek z Piotrowic – zdobienie tech-

niką decoupage

Ponadto swoje umiejętności kulinarne, pla-
styczne, wokalne zaprezentowały Panie z Klubu 
Aktywnych Kobiet. Były to: Lilla Rozdzialik, 
Urszula Wilkoławska, Alicja Słowińska, Helena 
Szyszkowska, Zofia Gębała, Alina Małecka, Kry-
styna Welc, Anna Otrocka, Barbara Pasztale-
niec, Teresa Bednarz, Irena Prus, Jadwiga Opol-
ska, Urszula Krzyżak, Barbara Wiechnik, Anna 
Pastucha i Alicja Klisz.

Nie zabrakło również najmłodszych talentów 
wokalnych wśród których znaleźli się: Karolinka 
Teter, Julia Teter  i Martyna Wrzochal.

Dziękujemy sponsorom, którzy wsparli naszą 
inicjatywę zarówno finansowo jak i rzeczowo: 
Panu Tomaszowi Dysiowi i Firmie Dyś z Męto-
wa, Państwu Małgorzacie i Grzegorzowi Kunom 
z Żabiej Woli, Panu Edwardowi Bąkowi i Firmie 
EDBAK z Piotrowic, Państwu Jamrozom z By-
strzycy Nowej, Pani Iwonie Pietrzak – właściciel-
ce kwiaciarni w Bychawie, Państwu Piotrowskim 
z Bystrzycy Nowej oraz Wicemarszałkowi woj. 
Lubelskiego Arturowi Walaskowi.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy z całego 
serca, że przyjęli nasze zaproszenie i że chcieli się 
z nami podzielić swoimi pasjami. Mamy nadzie-
ję, że to nie ostanie takie spotkanie, bo czego jak 
czego ale talentów do odkrycia w naszej Gminie 
na pewno jest jeszcze wiele.     

  Genowefa Baran

Festiwal Talentów
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Rzeźby wykonane przez Stanisława Polakowskiego Prezentacja talentu

Uczestnicy Festiwalu Talentów

Na nieludzkiej ziemi …
… tak zatytułował swój zbiór esejów Józef Czap-

ski. Opisał w nich losy ludzi pozbawionych wolno-
ści, głodzonych i zmuszanych do wycieńczającej 
pracy w prymitywnych warunkach, na wielkich 
przestrzeniach Związku Radzieckiego, od Uralu 
po Kamczatkę, od Kazachstanu po Arktykę. Nato-
miast Gustaw Herling-Grudziński, ukazując swoje 
przeżycia i doświadczenia, nazwał to samo miejsce,   
Innym światem. Inny świat od tego, do którego 
przyzwyczajeni oraz przywiązani byli nasi dziadko-
wie i rodzice, jak też i my teraz. 

Wśród Polaków internowanych i aresztowanych 
w latach 1939-45 na terenach zajętych przez Armię 
Czerwoną, stosunkowo niewiele było osób formal-
nie skazanych na pozbawienie wolności, większość 
więźniów umieszczano w sowieckich obozach 
bez żadnego wyroku. Bez względu na rodzaj po-
stawionych zarzutów, głównym celem trzymania 
więźniów w obozach było obok gosprowierki („fil-
tracji”), wykorzystanie ich do pracy w przemyśle  
i budownictwie. 

Mieszkańcy z terenu naszej gminy także trafili 
na tę nieludzką ziemię. Pierwszymi byli żołnierze 
Września 1939 r. : Aleksander Gałkiewicz z Piotro-
wic, Stefan Nalepa i Jan Żak z Kiełczewic, Bolesław 
Przybyła z Żabiej Woli, Józef Wąsik z Rechty oraz 
Aleksander Sprawka z Osmolic. W 1941 roku zo-
stali oni zwolnieni z łagrów na mocy porozumienia 
Sikorski-Majski i wstąpili do tworzącej się armii 
gen. Andersa. Bardzo ciężkie warunki życia i pra-
cy w obozach powodowały, że występowała bardzo 
duża śmiertelność, nawet po opuszczeniu łagrów.  
Z tego powodu nie przeżył Stefan Nalepa – zmarł  
w Iraku w 1943 r. W czasie walk we Włoszech w 
1944 r., pod Bolonią zginął Bolesław Przybyła. Po-
zostali przeżyli wojnę.

Druga, znacznie większa grupa, trafiła do tego 
innego świata na początku 1945 r. Jednak już od 
jesieni 1944 r. NKWD aresztowało obywateli pol-
skich za podziemną działalność w organizacjach 
zbrojnych (AK, NSZ, BCh i innych), gromadzono 
ich w punktach zbiorczych, a następnie ładowano 
do pociągów i wywożono na wschód. Trafili do 
obozów w Borowiczach, Stalinogorsku i na Uralu. 
Byli to m.in.: Jan Adamczyk i Stanisław Rzucidło  
z Pawłowa, Piotr Bartnik, Stefan Grzywa, Stanisław 
Konieczny, Stefan Król, Edward Teter z Kiełcze-
wic, Jan Bielak, Józef Stolarski i Władysław Tudruj 
z Bystrzycy, Wacław Gałkiewicz, Stanisław i Stefan 
Kłodniccy, Stanisław Niewinny i Władysław Pasier-
biak z Piotrowic, Kazimierz Kifer i Andrzej Warchoł 
z Rechtówka, Feliks Chodoń, Józef Świerczyński  
i Paweł Gorajczyk z Osmolic. Oprócz Józefa Stolar-
skiego, który zmarł w obozie, pozostali powrócili do 
domów, niektórzy zginęli na szlaku armii Andersa, 
natomiast nie wiemy, kto pozostał tam na zawsze. 

Chcielibyśmy przywrócić ich naszej pamięci, 
stąd apel do rodzin o kontakt z nami.

Strzyżewickie Towarzystwo Regionalne ciągle 
poszukuje informacji o ludziach urodzonych lub 
zamieszkałych na terenie dzisiejszej gminy Strzy-
żewice, biorących udział w I i II wojnie światowej, 
wojnie 1920 roku, więzionych i represjonowanych 
przez okupantów, wywiezionych na roboty czy na 
Sybir. Jeśli macie Państwo informacje o takich oso-
bach, prosimy o kontakt z nami. Kontakt osobisty 
z jedną z osób: Marian Paszkiewicz – Polanówka, 
Anna Otrocka i Grzegorz Kuras – Piotrowice,  
Janusz Sagan – Borkowizna. Kontakt telefoniczny 
513 713 261 lub 603 748 627.                 Grzegorz Kuras 
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Jan Długosz – ojciec 
polskiej historiografii
Rok 2015 został uznany przez Sejm Rze-

czypospolitej rokiem świętego Jana Pawła II  
i Jana Długosza. Dnia 10 grudnia 2015r.w 
ZSP w Bystrzycy Starej odbył się uroczysty 
apel poświęcony życiu i twórczości Jana Dłu-
gosza (1415-1480) – wybitnego kronikarza, 
historyka, dyplomaty, dostojnika kościelne-
go, geografa, społecznika, wychowawcy sy-
nów Kazimierza Jagiellończyka.

Najsłynniejszym dziełem Jana Długosza są 
„Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa 
Polskiego”, w których przedstawił dzieje Pol-
ski od czasów legendarnych aż do roku 1480. 
Myśląc o Ojczyźnie Jan Długosz kierował się 
rzymską zasadą „Dobro Rzeczypospolitej jest 
najwyższym prawem”. Ten wybitny Polak uwa-
żał historię za mistrzynię życia, która naucza 
cnoty i drogę do niej wskazuje. Aby upamięt-
nić tak wyjątkową postać uczniowie z klasy IIB 
gimnazjum zrealizowali projekt edukacyjny 
pt. „Jan Długosz – ojciec polskiej historiogra-
fii”. W ramach projektu podjęli szereg działań 
m.in. przeprowadzenie konkursów związa-
nych z twórczością Jana Długosza.

Grupa projektowa przygotowała konkurs 
historyczny, skierowany do uczniów gimna-
zjum. Poziom rywalizacji był bardzo wyrów-
nany zwycięzcami konkursu zostali:
1 miejsce – Grzywa Szymon klasa III B
2 miejsce – Biały Paweł klasa III B
3 miejsce – Golewska Małgorzata klasa II B

Kolejnym przedsięwzięciem było prze-
prowadzenie konkursu plastycznego pt.” Jan 
Długosz oczami gimnazjalistów”. Prace wy-
konane różnymi technikami wyeksponowa-
ne zostały na wystawce szkolnej.

Komisja wyróżniła cztery prace:
1 miejsce – Skiba Nikola klasa IB
2 miejsce – Rachańczyk Aleksandra klasa III B
3 miejsce – Kuras Katarzyna klasa I B; Kuku-
ryka Karolina klasa IIIB. Wyróżnione osoby 
otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz nagro-
dy książkowe.

Na uroczystym apelu podsumowującym pro-
jekt uczniowie klas I i II gimnazjum oraz klasy 
VIA szkoły podstawowej obejrzeli prezentację 
multimedialną o Janie Długoszu oraz scenkę 
historyczną przedstawiającą dzieje Polski za pa-
nowania Władysława Jagiełły. Na zakończenie 
wszyscy z dumą i powagą wysłuchali pierwsze-
go hymnu Polski – Bogurodzicy. Grupa projek-
towa świetnie poradziła sobie z trudną tematyką 
twórczości Jana Długosza wykorzystując cieka-
we formy przekazu informacji. 

Mottem projektu były słowa Jana Długosza 
„Każdy tyle dłużen swojej Ojczyźnie, na ile 
go stać, przy jego zdolnościach i siłach” sło-
wa te są aktualne do dzisiaj, są przesłaniem 
dla każdego z nas. Wszyscy możemy służyć 
Ojczyźnie swoją pracą, działalnością, zaanga-
żowaniem, tak aby móc zapisać kolejne karty 
historii Rzeczypospolitej.   

M. Mech, A. Paszkiewicz

SUKCES WOKALNY GIMNAZJALISTEK Z BYSTRZYCY STAREJ 

Laureatki konkursu
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W sobotę, 16 stycznia, w Szkole Podstawo-
wej nr 43 w Lublinie, odbył się Wojewódzki 
Konkurs Wokalny pod honorowym patrona-
tem Prezydenta Miasta Lublina Krzysztofa 
Żuka.

Naszą szkołę reprezentowały  gimnazjalist-
ki z klasy IIa, które zaśpiewały po dwie pio-
senki. Wokalistki zaprezentowały się dosko-
nale, otrzymując następujące nagrody:
Daria Gontarczyk – II miejsce,
Martyna Wrzochal – wyróżnienie.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów.

/MMM/

Akcje charytatywne 
Akcje charytatywne przeprowadzane w szko-

le odgrywają dużą rolę – uczą dzieci postawy  
życzliwości, wrażliwości na potrzeby innych, 
kształtują również pozytywną postawę wobec 
cierpiących i potrzebujących. Uczniowie PSP 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Strzyże-
wicach-Rechcie bardzo chętnie uczestniczą  
w takich działaniach. Już od początku roku 
szkolnego wzorem lat ubiegłych uczniowie 
zbierają nakrętki po napojach i detergentach. 
Samorząd Uczniowski włączył naszą szko-
łę również do ogólnopolskiej Akcji „Góra 
Grosza” organizowanej przez Towarzystwo 
Nasz Dom na rzecz dzieci z domów dziecka.  
W okresie Wielkiego Postu w ramach jałmużny 
wielkopostnej prowadzona jest zbiórka fun-
duszy na wsparcie Hospicjum Małego Księcia  
w Lublinie. Uczniowie dostrzegają też potrzeby 
rówieśników z krajów misyjnych, objętych po-
mocą humanitarną. Wyruszają chętnie w okre-
sie Świąt Bożego Narodzenia jako Kolędnicy 
Misyjni by nie tylko zanieść Dobrą Nowinę do 
jak największej liczby mieszkańców, ale również 
prosić o wsparcie dla dzieł misyjnych Kościo-
ła. W ramach Akcji „ Zaczarowany ołówek” po 
raz  kolejny zbierane były  przybory szkolne dla 
dzieci z krajów afrykańskich. Zebrane przy-

bory zostały przekazane do organizatora akcji 
Fundacji Pomocy Humanitarnej „Redemptoris 
Missio” z Poznania. Dziękujemy wszystkim, 
którzy angażują się w akcje charytatywne or-
ganizowane w naszej szkole. Razem robimy na-
prawdę Wielki Dobry Uczynek…

Marzena Jóźwicka

Zaczarowany ołówek
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Bystrzyca Stara
O tym balu nad balami takim, 
Co się pamięta latami
Niezwykły dzień, podniosła chwila…

Piękne stroje, wspaniała dekoracja, tanecz-
na muzyka i podekscytowanie w naszych 
oczach – to jedynie niektóre elementy tworzą-
ce niezwykłą atmosferę balu gimnazjalnego, 
który odbył się 6 lutego 2016 roku w Publicz-
nym Gimnazjum nr1 w Bystrzycy Starej.

Przygotowania do balu trwały kilka ty-
godni. Dekoracje na ten wyjątkowy wieczór 
przygotowywaliśmy sami, pomagali nam ro-
dzice i wychowawcy. Wszyscy zaangażowali 
się w organizację balu, a w miarę postępu prac 
napięcie narastało i nie mogliśmy się doczekać 
wybicia godziny siedemnastej. 

Miłym zaskoczeniem dla naszych gości były 
przygotowane przez nas prezentacje i piosen-
ki. Mamy nadzieję, że spodobały im się rów-
nież szczególne wyróżnienia – Gimnazjusy 
2016, którymi uhonorowaliśmy ich, dziękując 
za trud włożony w nasze wychowanie. 

Tradycyjnie już oficjalnie bal rozpoczęła 
pani dyrektor M. Wzorek-Saran, życząc uda-

nego wieczoru i zapraszając wszystkich do 
odtańczenia poloneza. Spragnieni zabawy 
ruszyliśmy na parkiet, gdzie doskonale bawili-
śmy się przy dźwiękach muzyki. Cała impreza 
przebiegła w podniosłej, a jednocześnie ciepłej 
i serdecznej atmosferze.

W dużej mierze przyczynili się do tego nasi 
rodzice i nauczyciele. Pierwszy bal  na długo 
pozostanie w naszej pamięci i będzie dla nas  
miłym wspomnieniem.

Uczniowie klas trzecich gimnazjum
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Pszczela Wola
W sobotni wieczór, 30 stycznia 2016 roku, 

odbył się w naszej szkole długo wyczekiwany 
przez uczniów klas III Bal Gimnazjalny. Pro-
wadzący część oficjalną, Katarzyna Wójcik  
z klasy III a gimnazjum i Damian Tryk z klasy 
III b, serdecznie powitali wszystkich zgroma-
dzonych słowami: „Ta chwila czarowna głę-
bią nocy, szaleństwem fioletu, srebra bladym 
świtem niech zawsze trwa...” Bal rozpoczął się 
staropolskim tańcem - polonezem, a w jego 
podniosłą atmosferę wprowadziły nas słowa Adama Mickiewicza. Na takie chwile warto 

czekać ... 
Każdy z nas pamięta moment, kiedy pierw-

szy raz przekroczyli mury naszej szkoły. Pan 
dyrektor Mirosław Worobik w swoim wystąpie-
niu wrócił pamięcią do  wspólnego wyjazdu na 
Słowację, gdzie poznawaliśmy się i zawierali-
śmy pierwsze przyjaźnie. Szybko minęły te lata  
w Pszczelej Woli. Młodzież podziękowała Dy-
rekcji, Gronu Pedagogicznemu, wychowawcom 
za trud włożony w ich kształcenie i wychowa-
nie. Nie zabrakło też słów podziękowań dla 
rodziców, dzięki którym ten wieczór okazał się 

wyjątkowy. Serdecznie ciepło młodzież przy-
witała dyrektorów i wychowawców szkół pod-
stawowych, którzy zaszczycili nas swoją obec-
nością - panią Grażynę Sprawkę, panią Laurę 
Żydek, panią Agnieszkę Rozwałkę, pana Patry-
cjusza Borysa  i pana Łukasza Kowalskiego. 

Uroczystego otwarcia balu dokonał pan dy-
rektor Mirosław Worobik. Po części oficjalnej 
rozpoczęła się wspólna zabawa. Wspomnie-
niom na pewno długo nie będzie końca, gdyż 
ten bal dostarczył nam wszystkim wielu wspa-
niałych wrażeń. 

Monika Szabat

Uczniowie klas III Publicznego Gimnazjum w Pszczelej Woli

Zabawa taneczna
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„Zagraniczne staże 
uczniów z Pszczelej Woli”  

– PROJEKT ERASMUS
W Zespole Szkół Rolniczych Centrum 

Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli 
ruszył projekt Erasmus+ w ramach którego 
uczniowie naszej szkoły odbędą  praktyki 
we Włoszech. Po rekrutacji uczniowie bio-
rą udział w  zajęciach przygotowawczych, 
pedagogicznych, językowych i kulturowych  
a następnie wyjeżdżają na trwające 3 tygo-
dnie staże. Każdy uczestnik zajęć przygoto-
wawczych otrzyma certyfikat potwierdzający 
ukończenie kursu językowego i certyfikat  
z przygotowania kulturowego i pedagogicz-
nego wydany przez szkołę. Projekt Erasmus 
w ZSR CKP w Pszczelej Woli trwa 24 miesią-
ce (01.06.2015 r.-31.05.2017 r.). Uczestnikami 
projektu jest 32 uczniów Technikum Żywie-
nia i Usług Gastronomicznych, oraz  Tech-
nikum Kelnerskiego. Uczniowie zostali po-
dzieleni na dwie 16 osobowe grupy. Pierwsza  
wyjedzie do Włoch w terminie 28.02.2016-
19.03.2016, następna w marcu 2017 r. Ucznio-
wie będą pracować w różnego rodzaju pla-
cówkach gastronomicznych, poznają techniki 
sporządzania potraw z surowców rzadko spo-
tykanych w Polsce np. owoce morza, owoce  
i warzywa południowe. Po zakończeniu stażu 
uczestnicy otrzymają od partnera certyfikaty 
odbycia stażu. Projekt będzie miał wpływ na 
rozwój zawodowy uczestników pozwoli nabyć 
uczniom nowe kompetencje zawodowe, prze-
łamać bariery językowe, zadebiutować na za-
granicznym rynku pracy.

 Anna Szcześniak - wicedyrektor

Bale nad balami
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Publiczna  Szkoła  Podstawowa   
w Osmolicach jest placówką z wielolet-
nimi tradycjami i bardzo bogatą histo-
rią. Brakuje nam patrona i sztandaru.  
W związku z tym rozpoczęliśmy prace 
nad nadaniem imienia naszej szkole. 
Mając patrona będziemy mogli oprzeć 
swoje działania wychowawcze na war-
tościach potwierdzonych życiem i dzia-
łalnością wybranych postaci, wzbogacić 
swoja obrzędowość. Poszukując autory-
tetów sięgnęliśmy do historii Osmolic. 
Po licznych konsultacjach, w wyniku 
głosowania na patrona szkoły wybrali-
śmy Zofię i Juliusza Stadnickich. Był to 
wybór uczniów, rodziców, pracowników 
szkoły oraz zainteresowanych tematem 
mieszkańców Osmolic.

Hrabia Juliusz Stadnicki był czło-
wiekiem wykształconym o głębokiej  
i wszechstronnej wiedzy, zainteresowa-
niach i zdolnościach. Szczególne zasłu-
gi położył w organizowaniu i szerzeniu 
oświaty oraz rozbudowie szkolnictwa  
i to nie tylko w najbliższej okolicy. Pani 
Zofia Stadnicka wspomagała swego mał-
żonka we wszystkich jego działaniach. 
Była także osobą wykształconą,  wszech-
stronnie oczytaną. Państwo Stadniccy 
cieszyli się powszechnym szacunkiem  
i uznaniem. Byli nieustannie zaabsor-
bowani sprawami natury społecznej. 
Należeli do tej części ziemiaństwa, 
któremu dola chłopów, a szczególnie 
oświata na wsi leżały mocno na sercu. 
Starali się wbrew tendencjom zaborców 
przemycać wiedzę do wiejskich chałup. 
Założyli ochronkę dla dzieci pracowni-
ków dworskich. Pod przykrywką tych 
zalegalizowanych ochronek odbywała 
się nauka pisania i czytania po polsku, 
rachunków, wierszy i piosenek- głównie 
patriotycznych. Oprócz dzieci dwor-
skich uczyły się tam dzieci z pobliskich 
gospodarstw. Ochronka była na wy-
łącznym utrzymaniu dworu. Stadniccy 
nie tylko udostępniali pomieszczenie 
i zatrudniali opiekunkę, opracowali 
program wychowawczo- oświatowy, 
a  pani Stadnicka zapewniała dzieciom 
poczęstunki; herbatki, paczki  ze słody-
czami na gwiazdkę. Dzieci były także  
nagradzane słodyczami za dobre wyniki 
w nauce. Sama nauka pisania  i czytania 
planowana była  na  trzy lata, a właściwie 
zimy, bo odbywała się  głównie zimową 

porą, gdy dzieci nie miały obowiązków 
w gospodarstwie.

Pierwszą już całkowicie legalną szko-
łę założył w Osmolicach Juliusz Stadnic-
ki w roku 1916. Ulokował ją w jednym  
z pomieszczeń przy pałacu. Podobnie 
jak poprzednio w ochronce, bezpośred-
ni nadzór nad szkołą sprawowali pań-
stwo Stadniccy. Uczniami były głównie 
dzieci służby dworskiej, ale wkrótce 
zaczęły korzystać z nauki także dzieci 
wiejskie. Wszyscy zachęcali mieszkań-
ców wsi do posyłania dzieci na naukę,  
a państwo Stadniccy zaopatrywali szkół-
kę w niezbędny sprzęt oraz organizowali 
dla dzieci, jak poprzednio w ochronce, 
różne uroczystości, imprezy i rozrywki. 
Gdy ustabilizowało się życie powojen-
ne, wieś coraz bardziej zaczynała sobie 
zdawać sobie sprawę z potrzeby oświa-
ty i dla wygody mieszkańców Osmolic, 
szkółka została przeniesiona na wieś  
i ulokowała się tam na stałe. Funkcjo-
nowała ona w domach prywatnych aż 
do czasów po drugiej wojnie światowej, 
kiedy to powstała w Osmolicach szkoła  
z prawdziwego zdarzenia, wzniesiona 
staraniem kierownika Władysława Bałki.

Państwo Stadniccy nie żałowali tru-
du ani wydatków na cele społeczne  
i oświatowe. Byli także ludźmi bardzo 
religijnymi i oddanymi Polsce, szanu-
jącymi wartości chrześcijańskie i naro-
dowe. Oboje darzyli wielką sympatią 
Marszałka Józefa Piłsudskiego. Byli 
zdecydowanymi przeciwnikami waśni  
i rozgrywek politycznych, prowadzo-
nych w imię partyjnych przekonań  
i interesów. Szanowali prawo i konsty-
tucję. Właściciel Osmolic, mimo, że nie 
był radnym, bywał zapraszany na sesje  
i posiedzenia, udzielał fachowych porad, 
informacji, nie biorąc pod uwagę jakich-
kolwiek własnych interesów i korzyści. 
Z głęboką powagą państwo Stadniccy 
uczestniczyli we wszystkich obchodach 
rocznic narodowych i państwowych,  
a w szczególności w świętach 3-go Maja 
i 11 listopada. Dumni byli osmoliccy 
hrabiostwo z każdego sukcesu Polski i 
Polaków. Oburzał ich panujący w wielu 
krajach głód najniższych warstw spo-
łeczeństwa i jednoczesny nadmiar bo-
gactw nagromadzonych przez innych. 
Warto dodać, że hrabia Stadnicki pełnił 
funkcję prezesa Towarzystwa Rolnicze-

go w Lublinie i obok różnych innych 
osiągnięć upamiętnił się założeniem 
szkoły rolniczej w Kijanach. Zasiadał 
w Zarządzie Związku Ziemian. Z od-
daniem pracował w Towarzystwie Kre-
dytowym, uczestniczył w działalności 
Sodalicji Mariańskiej, której był współ-
założycielem. Z inicjatywy Juliusza Stad-
nickiego zorganizowano w Osmolicach 
spółdzielnię i zbudowano sklep spół-
dzielczy. Do działalności rzucającej pew-
ne światło na postawę polityczną i spo-
łeczną, jak również moralną właścicieli 
osmolickiego majątku można zaliczyć 
takie akcje jak pomoc w ufundowaniu 
sztandaru dla Katolickiego Stowarzy-
szenia Młodzieży w Bychawce, pomoc  
w powoływaniu placówek Ochotniczych 
Straży Pożarnych i ofiarność na ten cel. 
Nie można także pominąć faktu, że pań-
stwo Stadniccy przez wszystkie lata swe-
go pobytu w Osmolicach opiekowali się 
tutejszymi mieszkańcami, ilekroć zacho-
dziła taka potrzeba. Szczególnie w latach 
zagrożeń i klęsk żywiołowych pomagali 
wyżywić całą okolicę. Angażowali się 
pomoc w codziennych trudnych spra-
wach, chorobach i przeciwnościach losu. 
Wszystkim okazywali szczerą życzli-
wość na co dzień. Podsumowując, warto 
przytoczyć zdanie zapisane przez Zofię 
Stadnicką w styczniu 1933 r., które było 
dewizą jej postępowania: „Żyć z dnia na 
dzień nie ustając w pracy i oddaniu się 
bez zastrzeżeń Opatrzności Bożej, która 
w tak cudowny sposób losami naszymi 
kieruje, duszę i charakter wyżłabia-
jąc przeciwieństwami i trudnościami,  
a często krzyżykami, wydającymi się nie 
do zniesienia.” I temu pozostała wierna, 
zarówno ona jak i jej mąż. Zmarła 26 li-
stopada 1939 r. w Osmolicach i została 
pochowana w kaplicy rodzinnej w By-
chawce. Juliusz Stadnicki zakończył swe 
życie 8 grudnia 1943 r. Jego śmierć była 
skutkiem napadu i pobicia przez niezna-
nych sprawców, mianujących się oddzia-
łem Armii Ludowej. Próbowali oni zabić 
dziedzica, lecz w ostatniej chwili zasłonił 
go lokaj. Po tym wypadku hr. Stadnicki 
rozchorował się i już nie powrócił do 
zdrowia. On także został pochowany  
w kaplicy cmentarnej w Bychawce. 

My uczniowie, nauczyciele i rodzi-
ce poprzez nadanie Publicznej Szkole 
Podstawowej w Osmolicach imienia 

Zofii i Juliusza Stadnickich pragniemy 
włączyć się w kultywowanie pamięci 
o naszej, najbliższej historii i ludziach 
mających wpływ na powstanie szkoły w 
naszej miejscowości – oddanych swojej 
małej ojczyźnie. Docieranie do źródeł 
historycznych utrwalających pamięć  
o oświacie i edukacji w Osmolicach i 
jej bohaterach obudzi ciekawość po-
znawczą uczniów i chęć pracy dla swo-
jego środowiska i w swoim środowisku, 
oczywiście dzięki właściwie dobranym  
przykładom. A takim właśnie wzorem  
jest  rodzina Stadnickich, założycieli 
pierwszej szkoły w Osmolicach.

Zespół zadaniowy PSP w Osmolicach

W poszukiwaniu autorytetów – Zofia i Juliusz hr. Stadniccy

Hrabia Juliusz Stadnicki z kuzyneczką.

Pałac Stadnickich w Osmolicach

Uczniowie klasy VI PSP w Osmolicach  
z wychowawczynią przy pałacu w Osmolicach

Pałac w Osmolicach w czasie wojny,  
widok od strony sadzawki

Pałac w Osmolicach z widocznym czteroko-
lumnowym portykiem i herbem Stadnickich 
w tympanonie

Uczniowie kl. VI PsP w Osmolicach przed 
pałacem w Osmolicach Wnętrze kaplicy cmentarnej rodziny Stadnickich

Szóstoklasiści przy kaplicy cmentarnej 
rodziny Stadnickich w Bychawce
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Wręczenie upominków babciom i dziadkom

Bal karnawałowy
W dniu 21.01.2016r. w naszym przed-

szkolu odbył się bal karnawałowy. Dzieci 
założyły swoje stroje balowe i zamieniły się 
w królewny, księżniczki, wróżki, biedron-
ki, delikatne motylki, rycerzy, policjan-
tów. Bal odbył się w dużej sali lustrzanej  
w Centrum Kultury i Promocji. Wystrój 
sali wprowadził w radosny nastrój oraz za-
chęcał wszystkich do wesołej zabawy. Prze-
bierańcy świetnie się bawili, uczestnicząc 
we wspólnych zabawach pod kierunkiem 
wodzireja. Nie zabrakło również licznych 
konkursów, w których dzieci bardzo chęt-
nie brały udział.                    Anna Dudziak

Przedszkolny Teatr Rodziców wystawił 
Jasełka w wersji „na wesoło”. Rodzice jak co 
roku po wielu intensywnych próbach mile 
zaskoczyli widownie profesjonalnym przy-
gotowaniem przedstawienia. Doskonała 
interpretacja tekstu, stylowe kostiumy, mu-

zyka, światło a przede  wszystkim ogromne 
zaangażowanie rodziców dały efektywne 
widowisko nagrodzone owacjami na stojąco. 

Rodziców do występu przygotowała Pani 
Marta Baran.

Marta Baran

Święto z okazji Dnia  
Babci i Dziadka 

W dniu 11.02.2016 r. w naszym przedszkolu 
odbyło się spotkanie, na które przybyli szcze-
gólni goście. Świętowaliśmy, bowiem Dzień 
Babci i Dziadka. Dzieci w formie wierszy i pio-
senek  złożyły Dziadkom i Babciom serdecz-
ne życzenia, wręczyły niespodzianki swoim 

najbliższym, a następnie wszyscy udali się  na 
przygotowany przez rodziców słodki poczęstu-
nek. Gościom towarzyszyły radość, uśmiech 
oraz łzy wzruszenia.

Ten dzień na długo pozostanie w pamięci 
wszystkich.                              Edyta Krawczyk

Występ grupy Zajączki Występ grupy Motylki
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Jasełka „na wesoło” 
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Występ podczas Gminnego Przeglądu Kolędniczego

Grupa Kolędnicza Rodziców z Przedszkola w Piotrowicach

Znane postacie z dużych ekranów

Zabawa przedszkolaków

Pokaz strojów
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Mimo, że styczeń jest zimowym miesiącem, 
pełnym chłodnych dni, są takie dwa dni, jedyne 
dwa dni w roku, kiedy każdemu robi się cieplej 
na sercu, bo przecież jest to święto naszych ko-
chanych Babć i Dziadków. W Szkole Podstawo-
wej w Strzyżewicach-Rechcie zapraszanie Babć 
i Dziadków na uroczystość z okazji ich święta 
jest tradycją na stałe wpisaną w repertuar im-
prez szkolnych. Święto Babci i Dziadka to dzień 
niezwykły. To dzień pełen uśmiechów, wzru-
szeń, łez i radości.

Dnia 21 stycznia w naszej szkole odbyła się 
ta wspaniała impreza. Na wstępie pani dyrektor 
przywitała wszystkich gości ciepłymi słowami. 
Następnie dzieci z klas młodszych oraz oddzia-
łu przedszkolnego przygotowały piękny pro-
gram artystyczny. W większości były to wzru-
szające wiersze i piosenki okolicznościowe, 
związane tematycznie z tymże świętem.

Oprócz montażu słowno-muzycznego, sza-
nowni goście obejrzeli także pokazy taneczne   
 
 

w wykonaniu swoich 
wnuczek i wnuczków. 
W trakcie uroczystości 
babcie i dziadkowie mogli podziwiać swo-
je pociechy w różnych formach artystycz-
nych. Mali artyści z przejęciem odtwarzali 
swoje role, a czcigodni goście ze wzrusze-
niem odbierali czułe słowa, kierowane pod 
ich adresem. Po zakończonych występach 
uczniowie obdarowali swoich ukochanych 
gości własnoręcznie przygotowanymi upo-
minkami. Po części oficjalnej niecodzienni 
goście zostali zaproszeni na kawę, herbatę 
i słodki poczęstunek, przygotowany przez 
rodziców. To był naprawdę wyjątkowy dzień, 
pełen uśmiechu, radości i dumy. Szczęśliwe  
i rozpromienione twarze Babć i Dziadków uka-
zały nam, jak ważne są takie spotkania i wspól-
nie spędzone chwile z wnukami. Atmosfera tej 
uroczystości była wspaniała, podziękowaniom 
ze strony gości nie było końca. Frekwencja, jak 
co roku była bardzo duża. 

Katarzyna Chrząstowska

Dziś mojej babci życzenia złożę, 

w wiązankę kwiatów serduszko włożę

i wiem, że bardzo będzie się cieszyć, 

kiedy zobaczy, że do niej śpieszę.

Moja babunia najlepsza w świecie,

wszystkim wam powiem, bo wy nie wiecie.

Ja babcię kocham, ściskam za szyję,

niech będzie zdrowa i sto lat żyje!

DZIEŃ BABCI I DZIADKA 
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ  
W STRZYŻEWICACH-RECHCIE

Dzisiaj mamy święto dziadka, okazja niezwykle rzadka.Ja dziadziusia kocham szczerze, w jego słowa zawsze wierzę.Mój dziadek ma swoje zdanie, budzi we mnie zaufanie.To naprawdę trzeba przyznać, dziadek fajny jest mężczyzna.Kiedy dzień dziadka zaświta, wiązanką kwiatów go witam.Bądź zdrowy, dziadku kochany i bądź zawsze razem z nami.

PODZIĘKOWANIA
 „Czasem wdzięczność trudno jest ubrać w słowa...wtedy proste – dziękujemy – zawiera wszystko  co chcemy wyrazić”.

Uczniowie, Rodzice, Dyrektor i Rada Pedagogiczna Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Strzy-żewicach-Rechcie pragną wyrazić gorące i serdeczne podzięko-wania za pomoc i życzliwość okazaną naszej placówce przy or-ganizacji zabawy karnawałowej w dniu 31 stycznia 2016 r. Panu Tomaszowi Hanajowi – dyrektorowi CKiP Gminy Strzyżewice z siedzibą w Piotrowicach, Panu Łukaszowi Oleszko za oprawę muzyczną oraz Aktywnej Młodzieży za wspólne konkursy, tańce i świetną zabawę.  fo
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Najmłodsi tancerze dla swoich Babć i Dziadków

Wszyscy wiedzą, że matematyka nie nale-
ży do łatwych przedmiotów. Tabliczka mno-
żenia, zadanka z treścią, skala i geometria 
niejednemu uczniowi śnią się po nocach.  
I na pewno nie są to przyjemne sny . My po-
stanowiliśmy oszczędzić dzieciom nocnych 
koszmarów i udowodnić, że matematykę 
można polubić. W klasie II i III zorganizowa-
liśmy mini turnieje matematyczne osadzone 
w kontekście świąteczno-zimowym. Dzieci 
bawiły się liczbami, liczyły znikające ele-
menty, rozpoznawały prawdziwe i fałszy-
we stwierdzenia, wybierały się na zakupy,  
a nawet zostały… księgowymi! Efekt? 
Uczniowie klas młodszych pytają kiedy  
będzie następny turniej i już szykują się na 
dobrą zabawę.

Z kolei w rozgrywkach starszaków ucznio-
wie klas IV-VI musieli wykazać się sokolim 
wzrokiem i świetną pamięcią oraz umiejęt-
nością kojarzenia ze sobą znaków, cyfr i … 
zimowych przepowiedni.

Prześcigając się w pełnych humoru łami-
główkach i szaradach uczniowie rywalizo-
wali nie tylko ze sobą, ale i z nauczycielami, 
którzy jak się okazało co nieco pamiętają 
jeszcze z czasów kiedy sami chodzili do szko-
ły . Ponadto udowodnili, że matematyka 
przydaje się wszystkim (nawet poloniście!), 
po latach praktyki da się z nią zaprzyjaźnić  
a nawet polubić.

A więc Kochani Uczniowie, wszystko 
przed Wami! 

Nauczyciele z PSP w Żabiej Woli

Matematyka da się lubić

Matematyczne potyczki klas starszych 
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W dniu 26 stycznia po raz ko-
lejny w naszej szkole odbył się 
Konkurs Kolęd i Pastorałek po-
łączony z obchodami Dnia Bab-
ci i Dziadka. Od lat dziadkowie 
licznie przybywają na świętowa-
nie w obecności swoich wnuków 
i wnuczek. W tym roku również 
frekwencja  była bardzo wysoka. 

Uroczystość rozpoczęła pani 
dyrektor, która serdecznie przy-
witała seniorów, rodziców, na-
uczycieli i dzieci oraz przekazała 
wszystkim Babciom i Dziadkom 
z okazji ich święta najserdecz-
niejsze życzenia, przede wszyst-
kim długiego zdrowia i życia, 
aby jak najdłużej otaczali swoje 
wnuki serdecznością i miłością 

i by ta serdeczność i miłość była 
odwzajemniona.

Kolejnym punktem programu 
była prezentacja zdolności ar-
tystyczno- wokalnych podczas 
śpiewania kolęd i pastorałek  
w wykonaniu wszystkich klas. 
Artyści zaprezentowali się per-
fekcyjne, dlatego też jury, w skład 
którego wchodzili przedstawi-
ciele Dziadków, Babć, rodziców, 
nauczycieli oraz uczniów miało 
trudne zadanie, by wyłonić naj-
lepszą klasę. Ostatecznie zwy-
cięzcami okazali się najmłod-
si przedstawiciele naszej braci 
uczniowskiej, a mianowicie ze-
rówkowicze, którzy zaprezen-
towali swoje zdolności wokalne 
w pastorałce pt. „W grudniowe 
noce”. Następnie wszyscy ucznio-
wie wręczyli swoim Babciom  
i Dziadkom własnoręcznie wyko-
nane upominki. Były to ozdobne 
serduszka z życzeniami. 

Po wzruszających występach 
wszystkich klas, na Babcie i 
Dziadków czekały jeszcze nie-
spodzianki przygotowane przez 
opiekunów Samorządu Uczniow-
skiego, a mianowicie zabawne 
konkurencje, które miały na 
celu wyłonienie Super Babci i 
Super Dziadka. Nad prawidło-
wym przebiegiem konkurencji 

czuwało specjalnie powołane 
jury. Babcie sprawdzały swoje 
umiejętności w następujących 
konkurencjach: golenie dziad-
ka (balona), wiązanie krawata, 
dopasowywanie nakrętek do 
odpowiednich rozmiarów śrub 
oraz pakowanie prezentu.  Nato-
miast dziadkowie mieli za zada-
nie ubić piane z białek, zapleść 
wnuczce warkocz, przyszyć guzik 
oraz ulepić pierogi. Konkurencje 
wzbudzały dużo emocji i śmiechu 
wśród publiczności. Dzieci żywo 
reagowały i dopingowały swych 
dziadków. Wszyscy uczestniczy 
dostali drobne upominki: Babcie 
otrzymały nietypowe zmywarki - 
płyn do mycia naczyń oraz zmy-
wak zaś Dziadkowie bezprze-
wodowe odkurzacze w postaci 
zmiotek z szufelkami. Natomiast 
zwycięskiej parze Samorząd 
Uczniowski ufundował „roman-
tyczną kolację przy świecach  
w chińskiej restauracji”.

Imprezie, jak zwykle towa-
rzyszyła ciepła i wzruszająca at-
mosfera. Uroczystość zakończyły 
gorące życzenia dla Babć i Dziad-
ków oraz zaproszenie na słodki 
poczęstunek przygotowany przez 
rodziców. 

Dziadkom i Babciom życzymy 
100 lat i zapraszamy za rok!

Wioleta Klimek

Kolęda z Babcią i Dziadkiem
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Wiązanie krawatów

Zaplatanie warkoczaSłodki poczęstunek dla przybyłych gości
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Dnia 22 stycznia w Publicznej 
Szkole Podstawowej obchodziliśmy 
jedną z najważniejszych uroczysto-
ści naszej szkolnej rodziny-Dzień 
Babci i Dzień Dziadka. Zaproszeni 
dziadkowie licznie przybyli w nasze 
szkolne progi, aby móc podziwiać 
występy swoich wnucząt.

Pierwsza z życzeniami, wierszy-
kami i piosenkami wystąpiła grupa 
oddziału przedszkolnego. Dziadko-
wie z uwagą i wzruszeniem słuchali 
naszych uroczych przedszkolaków. 
Nie  ma nic piękniejszego niż  sło-
wo i piosenka dane od serca tym 
bardziej, że są to nasi  kochani mi-
lusińscy, którzy dzielnie i z profe-
sjonalizmem przygotowali się do 
tego występu. Dzieci opowiedziały  
swoimi wierszami, jak ważną rolę 
spełniają  Dziadkowie i ile mają mi-
łości, i cierpliwości dla swoich wnu-
cząt. Piosenką podsumowały swoją  
ogromną wdzięczność za to, że po 
prostu są z nami.

Kolejną atrakcją było specjalne 
wydanie „Familiady”, którą przygo-

towała nasza szkolna świetlica. Był 
to odcinek specjalny. Wzięli w niej 
udział uczniowie, którzy wcielili  się 
w postaci babć i dziadków, rywalizu-
jąc o nagrodę główną. Nie zabrakło 
w niej również  słynnych „sucharów” 
prowadzącego, w którego rolę wcie-
lił się uczeń klasy trzeciej. Z racji tak 
ważnej uroczystości w odcinku spe-
cjalnym wystąpił zespół „Be Happy”, 
który zaśpiewał dwa utwory ze swo-
jej najnowszej płyty. Jednak nie był 
to koniec atrakcji, ponieważ w finale 
odcinka zatańczył dla nas zespół ta-
neczny chłopców z klas I-IV. Cóż to 
były za emocje! Uczniowie zapozna-
li Dziadków z nowymi choreogra-
fiami tanecznymi. Widzieliśmy, jak 
nasi ukochani goście tupią nóżkami  
w rytm młodzieżowej muzyki. Finał 
„Familiady” był dość zaskakujący, 
ponieważ obydwie drużyny były 
zwycięskie;„ Jednogłośną decyzją 
obu drużyn przekazujemy wygraną 
wszystkim tu obecnym babciom i 
dziadkom”-ogłosiła babcia Andzia, 
w której rolę wcieliła się uczennica 

klasy drugiej. Wszystkie dzieci wrę-
czyły swoim  dziadkom własnoręcz-
nie wykonane prezenty. 

Jeśli drogi czytelniku myślisz, że 
na tym zakończyło się nasze święto-
wanie, to  jesteś w błędzie, ponieważ 
w sali gimnastycznej został przygo-
towany słodki poczęstunek z her-
batką jak u Babci, gdzie wnuczęta 
razem ze swoimi ważnymi gośćmi,  
mogły celebrować to święto do  go-
dzin popołudniowych.

Babcie i Dziadkowie odgrywają 
w życiu każdego z nas bardzo waż-
ną rolę.  Nie tylko przekazują nam 
swoje doświadczenia i mądrość, ale 
przede wszystkim są dla nas ostoją 
bezpieczeństwa i spokoju. Pełni cier-
pliwości i ciepła stają się dla więk-
szości nie do zastąpienia.  Pamiętaj-
my o tym na co dzień – nie  tylko od 
święta! Bez znaczenia, czy są  daleko 
czy blisko pokazujmy im, jak bardzo 
ich kochamy i jesteśmy im wdzięcz-
ni za te wszystkie cudowne chwile, 
które  możemy z nimi spędzić.

Patrycja Boryca

Szkolna gratka dla Babci i Dziadka Miłości babci i dziadka nie zastąpi nic. 
(Krystyna Janda)

Świetlicowa Familiada

Oddział  przedszkolny

Dzień Babci i Dziadka PSP w Osmolicach.
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W niedzielę 31.01.2016 r. w Puławach odbył 
się Koncert Laureatów XXI Ogólnopolskiego 
Festiwalu Kolęd i Pastorałek. Festiwal ten przy-
ciąga co roku liczną grupę młodszych i starszych 
artystów. Dość spora grupa uczestników z CKiP, 
która tydzień wcześniej uczestniczyła w przesłu-
chaniach eliminacyjnych, zgarnęła w poszcze-
gólnych kategoriach następujące nagrody:.
-  I miejsce w kat. „Przedszkole” – Karolinka Teter,
-  II miejsce w kat. „Szkoła Podstawowa” – Kata-

rzyna Grzywa,
-  II miejsce w kat. 
„Młodzież Szkolna” 
– Monika Krzyżak,

-  II miejsce w kat. 
„Zespoły Instru-
mentalne”, grupa 
wiekowa „Młodzież 
Szkolna” – Zespół 
Gitarowy,

-  wyróżnienie w kat. 
„Młodzież Szkolna” 
– Julia Mączka.

W jednym ze styczniowych dni Teatr Dzie-
cięcy „Kaprysek” sprawił niespodziankę pod-
opiecznym Domu Pomocy Społecznej im. 
Matki Teresy z Kalkuty w Lublinie oraz wy-
chowankom Placówki Opiekuńczo-Wycho-
wawczej mieszczącej się przy ul. Pogodnej. 
Tą niespodzianką było przedstawienie jaseł-
kowe z udziałem lalek. Dla naszych małych 
aktorów było to duże wyzwanie i niepewność 
jak zostaną przyjęci. Jednak  gdy zobaczyli 
radość i uśmiech a także łzy wzruszenia na 
twarzach zgromadzonej publiczności wszyst-
kie obawy znikły.

A na deser, niespodzianka dla naszych ma-
łych artystów, która zakończyła się suszeniem 
głowy w dosłownym znaczeniu tego słowa.  
A był to skutek wizyty w centrum zabaw ru-
chowo-sprawnościowych FIKU MIKU. Dzie-
ciaki miały do dyspozycji  między innymi 
dwa baseny z piłeczkami, zjeżdżalnie otwarte 
i rurowe, tory przeszkód, trzy poziomowy 
plac zabaw, wiszący most, zamek powietrzny, 
wietnamską kładkę, ogromne klocki, skałkę 
wspinaczkową oraz świetne armatki pneuma-
tyczne… I jak tu można było nie skorzystać?!

B. Gąbka

Kolędowanie z 
Kapryskiem
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Deszcz Nagród dla CKiP 
podczas XXI Ogólnopolskiego 
Festiwalu Kolęd i Pastorałek

w Puławach

10 grudnia 2015 r. na terenie naszej Gminy 
odbył się XIX finał imprezy literacko – kuli-
narnej „Danie dla Mola”, współorganizowany  
z Miejską Biblioteką Publiczną w Bychawie. 
Tego wieczoru gościliśmy w Sosnowym Dworku 
u Państwa Edyty i Ireneusza Jamrozów w By-
strzycy Nowej. Uczestnicy naszego konkursu, po 
uprzednim odszukaniu przepisów na świąteczne 
dania w literaturze, przygotowali nie lada ucztę 
dla przybyłych gości. Na konkursowym stole 
znalazły się takie przysmaki jak:
-  zapiekanka rybna – przygotowana przez 

rodzinę Państwa Łypów z Lublina: Agniesz-
kę, Mirosława i Bartka; przepis zaczerpnięto  
z książki Tove Jansson – „Dolina Muminków 
w listopadzie”;

-  barszcz z uszkami – przyrządzony przez pa-
nią Barbarę Wiechnik z Rechty, na podstawie 
książki Katarzyna Michalak – „Przepis na 
szczęście”;

-  zgrabne pierogi z kapustą i grzybami – we-
dług rodzinnej gawędy, spisanej i opowiedzia-
nej przez Genowefę Baran;

-  ptysie serowe – przygotowane przez uczennicę 
Zespołu Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowi-
cach -  Weronikę Rycak – przepis zaczerpnięto 
z książki „Droga nad jezioro” Susan Wiggs;

-  pierniczki – wg książki Katarzyny Michalak 
-„Przepis na szczęście” -  wykonane przez  Syl-
wię Jezierską z Żabiej Woli;

 -  sałatka jarzynowo-śledziowa – zgłoszona  
i przyrządzona przez drużynę z Urzędu Miej-
skiego w Bychawie. Przepis pochodził z książki 
Anny Ficner-Ogonowskiej – „Szczęście w ci-
chą noc”;

-  śledzie - zgłoszone przez Sylwię Ciesielską – 
Olichwiruk, a przyrządzone przez Agnieszkę 
Sawicką z restauracji „U Saszy” w Bychawie; 
przepis zaczerpnięto z książki „Widok z mojego 
okna” Małgorzaty Kalicińskiej.
Wybór był bardzo trudny, jednak zgromadzeni 

goście uznali, że tytuł Świątecznego Dania dla Mola 
przypada w tym roku następującym potrawom:

„Karp w sosie szarym” - według Jana Brze-
chwy „Obserwatorium gastronomiczne”, po mi-
strzowsku przyrządzony przez Martę Wachow-
ską, uczennicę kl. III Gimnazjum w Pszczelej 
Woli oraz „Ciasteczka Franklina” według literac-
kiej receptury odnalezionej w książce „Franklin 
i ciasteczka” przez Filipa Pruchnickiego, a przy-
gotowane przez uczennice klasy V, Publicznej 
Szkoły Podstawowej im. Rodziny Rohlandów  

w Żabiej Woli: Magdalenę Kijek, Klaudię Wnuk  
i Karolinę Kowalczyk.

Nasza impreza nie odbyła by się gdyby nie 
nasi partnerzy i darczyńcy. Dziękujemy zatem:  
Wójtowi Gminy Strzyżewice, Burmistrzowi By-
chawy oraz staroście Powiatu Lubelskiego, za 
ufundowane nagrody. Firmom: OSMOFROST 
sp. z o.o., P.P.U.H. Limax Lila Bogusławska, Pie-
karnia – Ciastkarnia Kuna, Okręgowa Spółdziel-
nia Mleczarska w Bychawie, Hurtownia Elek-
tryczna LENART, Art Foto Robert Bogudziński, 
Koło SBP powiatu lubelskiego ziemskiego za 
wsparcie finansowe i rzeczowe. Pani Magdalenie 
Lipiec – Jaremek, dziennikarce Polskiego Radia 
Lublin, za opiekę medialną, oraz gospodarzom 
naszej imprezy, Państwu Edycie i Ireneuszo-
wi Jamrozom. Dziękujemy również wszystkim 
uczestnikom i przybyłym gościom, za dobrą za-
bawę, miłą atmosferę i wspólne wprowadzenie 
się w przedświąteczny nastrój.

Monika Zagórska – Kozak, dyrektor GBP  
im. Ewy Kołaczkowskiej w Strzyżewicach,

Barbara Cywińska, dyrektor Miejskiej Biblioteki  
Publicznej w Bychawie.

Danie dla Mola  
– czyli święta w literaturze i na talerzu
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Uczestnicy konkursu Danie dla Mola
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Laureatka molowej imprezy - Marta Wachowska wraz z 
opiekunem

Teatr Kaprysek w lubelskiej Placówce Opiekuńczo-Wycho-
wawczej

Jedna z atrakcji w Fiku Miku Karolinka Teter- jedna  
z laureatek Festiwalu
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Fotorelacja z Gminnego Festiwalu Kolędniczego

10 stycznia był ogólnopolską datą 24. już, Fi-
nału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W 
tym roku głównym celem było „Mierzenie Wy-
soko” i granie „Na zakup urządzeń medycznych 
dla oddziałów pediatrycznych oraz dla zapew-
nienia godnej opieki medycznej seniorów”. 
Tak jak w całej Polsce, w tym roku również i na 
ulice miejscowości Gminy Strzyżewice wyszli 
Wolontariusze z puszkami, charakterystycznymi 
czerwonymi serduszkami oraz mnóstwem pozy-
tywnej energii, którzy ostatecznie w ciągu całego 
dnia Finału zebrali kwotę 4 835,21 zł!

Oprócz ulicznej zbiórki w tym roku zor-
ganizowaliśmy również pierwszą od wielu lat 
finałową imprezę. Na scenie prezentowały się 
zarówno zespoły taneczne jak i muzyczne,  
a także soliści i zespół wokalny. Wśród nich 

znalazła się Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gmi-
ny Strzyżewice, aktorzy teatru „Kaprysek”, tan-
cerki z grupy „Iskierki” oraz grupy maluchów, 
tancerze z grupy breakdance, zespół gitarowy, 
soliści i zespół wokalny ze studia piosenki 
CKiP, duet wokalno-instrumentalny w skła-
dzie Julka Kawka i Weronika Zonik. Swoje 
umiejętności zaprezentowali także karatecy  
z klubu „Chidori” Piotrowice. Jednak występy 
sceniczne to nie wszystko. Chętni mogli spró-
bować swoich sił w żonglerce podczas warszta-
tów kuglarskich, czy też wziąć udział w warsz-
tatach breakdance lub ZUMBA. Natomiast 
miłośnicy dziecięcej sztuki mogli wylicyto-
wać prace plastyczne powstałe w trakcie zajęć  
w CKiP. Warto zaznaczyć, iż prace dziecia-
ków sprzedawały się bardzo dobrze, a naj-

droższa z nich została wylicytowana za 150 zł!
Podczas Finału nie mogło zabraknąć trady-

cyjnego punktu programu, czyli światełka do 
nieba, które w Piotrowickim przypadku przy-
brało nietypową ale jakże widowiskową formę, 
pokazu grupy „Fireshow”. Wymachiwanie pło-
nącymi przedmiotami, żonglowanie pochodnia-
mi i zabawa ogniem spotkała się z entuzjazmem 
i podziwem wśród publiczności.

Za całe „finałowe zamieszanie”, odpowie-
dzialna była grupa młodzieży „I AM” działająca 
przy CKiP. Była to już kolejna, po Andrzejkowej 
i Mikołajkowej, przygotowana przez naszych 
młodych, kreatywnych i aktywnych akcja. I jak 
zdążyli nas wszystkich przyzwyczaić, atrakcji nie 
mogło zabraknąć! 

Łukasz Oleszko

„Mierzyliśmy wysoko” z WOŚP!
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Młodzież uczęszczająca do Technikum Archi-
tektury Krajobrazu w ZSTR w Piotrowicach, na 
przedmiocie „Rośliny Ozdobne” poznaje mnó-
stwo ciekawych gatunków roślin ozdobnych, któ-
re można wykorzystać w projektowaniu i urzą-
dzaniu ogrodów. Jedną z takich roślin jest liatra.

Liatra to niezwykle ozdobna bylina ogrodo-
wa. Mimo, że sprowadzona do Europy w XVIII 
wieku, ciągle jest niedoceniana, ale na pewno 
zasługuje na większe zainteresowanie i rozpo-
wszechnienie. Rodzaj Liatris obejmuje 40 gatun-
ków, które pochodzą ze środkowej i wschodniej 
części Stanów Zjednoczonych, gdzie cenione były 
nie tylko ze względów zdobniczych, ale także 
użytkowych. Wyciąg z bulw liatry stosowano jako 
środek moczopędny, wzmacniający i jako antido-
tum na jad węża. Liatra rośnie dziko na preriach  
i przez większą cześć roku pozostaje w postaci 
trawiastej kępy liści wyrastających z bulwy. Do-
piero latem pojawiają się pędy kwiatostanowe 
długości 50-120 cm zakończone ciemnoróżo-
wymi, purpurowo – czerwonymi, kremowymi 
lub białymi, kłosowatymi kwiatostanami o dłu-
gości 15-45 cm. Przypominają one maczugi lub 
szczotki do mycia butelek. Utworzone są z gęsto 
do siebie przylegających, niewielkich koszyczków 
kwiatowych, podobnych do pędzelków. Koszycz-
ki wypełnione są lśniącymi, wąskimi kwiatami 
języczkowatymi, co nadaje im specyficzny puszy-
sty wygląd. Charakterystyczną cechą liatry jest to, 
że jako pierwsze rozkwitają koszyczki na szczycie 
pędu i proces ten postępuje od wierzchołka pędu 
ku dołowi. Największe znaczenie w uprawie raba-
towej i na kwiat cięty ma liatra kłosowa (Liatris 
spicata L.), która kwitnie od VII do końca lata. 

Najbardziej wartościowe odmiany liatry kłosowej 
to: ‘Alba’–kwiaty białe; ‘Atlantic’– purpurowonie-
bieskie; ‘Callilepis’–fioletoworóżowe; ‘Floristan 
Weiss’–białe; ‘Floristan Violet’–kwiaty fioletowe; 
‘Kobold’–kwiaty fioletoworóżowe, gęsto osadzo-
ne oraz ‘Picador’ o kwiatach purpurowych.

Liatra to bylina idealna na rabatach, w grupach 
naturalistycznych, gdzie pięknie komponuje się, 
na zasadzie kontrastu, z jeżówką, szałwią, pysz-
nogłówką, nachyłkiem, astrami, dzwonkami, 
dziewanną i wieloma innymi roślinami rabato-
wymi. Można sadzić ją także na obwódkach. Jej 
atrakcyjność można podkreślić sadząc ją na tle 
bylin okrywowych o szarym kolorze liści, np. 
czyśćca wełnistego (Stachys lanata L.). Liatra to 
gatunek bardzo efektowny także jako soliter (sa-
dzona pojedynczo lub w nieregularnych grupach  
w pełnym słońcu lub pod drzewami). Nie wymaga 
podpór i zapewnia pionowe akcenty w ogrodach. 
Jest to roślina miododajna i przyciągająca motyle. 
Doskonale nadaje się na kwiat cięty. Trwałość pę-
dów kwiatostanowych w wazonie wynosi ponad 
tydzień, co przy ich okazałości, sztywności i ideal-
nie prostej linii powoduje, że nadają się do bukie-
tów i wszelkiego rodzaju kompozycji. Cięte pędy 
kwiatostanowe znakomicie prezentują się w jed-
norodnych aranżacjach, jak i z innymi gatunkami, 
w roli głównej oraz w roli roślin drugiego planu. 
Kwiatostany liatry nadają się także do suszenia i 
wykorzystania w bukietach zimowych. 

Liatra jest odporna na upały i dostatecznie 
wytrzymała na mrozy, dlatego w gruncie można 
ją sądzić we wszystkich rejonach Polski. Wyma-
gania wodne tej byliny są umiarkowane, znosi 
nawet krótkotrwałe okresy suszy, ale nie w czasie 

najintensywniejszego wzrostu – wtedy wymaga 
bardziej obfitego podlewania. Najodpowiedniej-
sze jest podłoże żyzne, próchniczne, o pH 6-6,5, 
przepuszczalne, gdyż liatra to roślina wrażliwa na 
nadmiar wilgoci w glebie. W pierwszym roku po 
posadzeniu należy zasilać rośliny co tydzień, od 
początku V do końca VI, 0,5% roztworem Azofo-
ski, po 0,5 l roztworu pod każdą roślinę. W kolej-
nych latach uprawy, zaleca się Azofoskę zastąpić 
Osmocote (3-4 miesiące) – wieloskładnikowym 
nawozem o spowolnionym działaniu, stosując 5 g 
nawozu pod roślinę w pierwszych dniach V. Prze-
nawożenie roślin powoduje zbyt bujny wzrost pę-
dów oraz liści i równocześnie osłabia kwitnienie.

Patrycja Janeczek
Nauczyciel Przedmiotów Zawodowych 

Technikum Architektury Krajobrazu 
Zespół Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach

Liatra – kwiat z fantazją
K Ą C I K  O G R O D N I C Z Y
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Pierwszy taki koncert w CKiP!
28 lutego Centrum Kultury zabrzmiało jak 

nigdy dotąd! A to za sprawą zdolnych Woka-
listów ze Studia Piosenki oraz profesjonal-
nych i cenionych Muzyków, którzy w ramach 
warsztatów podczas tegorocznych ferii praco-
wali nad wspólnym repertuarem i finałowym 
koncertem.

Godziny warsztatów i niekończących się 
prób zaowocowały wspaniałym koncertem 
podsumowującym tegoroczną edycję „Ferii  
z CKiP”. Muzyka w 100 % „na żywo” w po-
łączeniu ze świetnymi wokalami naszych So-
listów, przełożyła się na niesamowite wido-
wisko i ogromną dawkę pozytywnej energii. 
Licznie przybyła publiczność tylko potwier-
dziła, że to wydarzenie warte było każdego, 
nawet największego wysiłku. 

Nowatorski projekt  „Szafa Gra” ma za za-
danie wykorzystać i poszerzyć umiejętności 
uczestników zajęć wokalnych prowadzonych 
w CKiP. 

Zapraszamy do odwiedzin naszej strony 
internetowej, na której znajduje się pełna  
fotorelacja z tego wydarzenia!
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