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Od początku 2017 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące usu-
wania drzew i krzewów i choć ukazało się sporo informacji medial-
nych w prasie, radiu i telewizji  to temat ten nadal budzi wiele pytań.

W myśl nowych przepisów zezwolenie to nie jest już wymagane  
w przypadku drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach 
stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele nie-
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Oba warunki 
(własność nieruchomości przysługująca osobie fizycznej i określony 
cel usunięcia) muszą zostać spełnione jednocześnie, żeby usunięcie 
mogło nastąpić bez kontroli administracyjnej. 

Od 1 stycznia br. zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów nie 
jest także wymagane w przypadku usuwania drzew i krzewów w 
celu przywrócenia gruntów  do użytkowania rolniczego. Także w 
tym przypadku spełnienie warunków braku użytkowania rolniczego 
gruntu, na którym rośnie drzewo albo krzew i określonego celu usu-
nięcia wystarcza do usunięcia drzewa i krzewu bez zezwolenia. 

Rolnik jest osobą fizyczną , a zatem jeżeli jest właścicielem działki, 
na której rośnie usuwane drzewo/krzew, to pierwszy warunek można 
uznać za spełniony, ponieważ działalność rolnicza jest kwalifikowa-
na jako działalność gospodarcza (odpowiada definicji działalności 
gospodarczej z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej), ko-
nieczne jest dokonywanie indywidualnej oceny, czy drzewo/krzew są 
usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodar-
czej (działalności rolniczej). Przykładowo, usuniecie drzewa/krzewu 
w celu budowy domu nie jest związane z prowadzeniem przez rolnika 
działalności gospodarczej (działalności rolniczej). Natomiast usunię-
cie drzewa/krzewu pod budowę stodoły, obory, kurnika albo budowę 
drogi dojazdowej do pola jest związane z prowadzeniem przez rolni-
ka działalności gospodarczej (działalności rolniczej). 

Jeżeli więc rolnik jest właścicielem nieruchomości i usuwa drzewo/
krzew w celu budowy domu, korzysta z zwolnienia z obowiązku uzy-
skania zezwolenia. Jeżeli natomiast rolnik jest właścicielem nierucho-
mości i usuwa drzewo/krzew w celu budowy stodoły, nie korzysta ze 
zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia. 

Grzegorz Wrona

Co warto wiedzieć

Informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczo-
nego na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pocho-
dzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Strzyże-
wice” w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. odbiorem odpadów 
komunalnych od mieszkańców Gminy Strzyżewice będzie zajmowała 
się firma EKOLAND Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 14, 23-200 Kraśnik. 

Firma będzie odbierała zmieszane odpady komunalne (frakcja 
mokra) oraz odpady segregowane (frakcja sucha) na dotychcza-
sowych zasadach, raz w miesiącu zgodnie, z harmonogramami za-
mieszczonymi poniżej. 

Ponadto firma EKOLAND Sp. z o.o. cztery razy w roku przeprowa-
dzi na terenie Gminy Strzyżewice objazdową zbiórkę odpadów wiel-
kogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicz-
nego. Dodatkowo dwa razy w roku przeprowadzona zostanie zbiórka 
objazdowa opon pochodzących z samochodów osobowych.

Przypominamy, że pierwsza w tym roku zbiórka odpadów wielko-
gabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
odbędzie się w dniach 22 -24.02.2017 r. oraz 27 - 28.02.2017 r. według 
następującego porządku:
•	 22.02.2017	r.:		Osmolice	Pierwsze,	Osmolice	Drugie,	Polanówka,	

Iżyce	oraz	miejsca	trudno	dostępne	II,
•	 23.02.2017	r.:		Bystrzyca	Stara,	Piotrowice,
•	 24.02.2017	r.:		Bystrzyca	Nowa,	Żabia	Wola,	Pszczela	Wola,
•	 27.02.2017	r.:		Kiełczewice	Górne,	Kiełczewice	Maryjskie,	Kieł-

czewice	 Pierwsze,	 Kiełczewice	 Dolne,	 Kolonia	
Kiełczewice	 Dolne,	 Borkowizna,	 Dębina	 oraz	
miejsca	trudno	dostępne	I,

•	 28.02.2017	r.:		Strzyżewice,	Franciszków,	Pawłów,	Pawłówek,	Ka-
jetanówka,	Dębszczyzna.	

UWAGA!	
Odpady	 wielkogabarytowe	 oraz	 zużyty	 sprzęt	 elektryczny		
i	 elektroniczny	 należy	 wystawiać	 do	 godziny	 7	 rano	 do	 drogi	
głównej,	 stanowiącej	 trasę	 przejazdu	 pojazdu	 specjalistycznego.

Ponadto przypominamy, że na terenie oczyszczalni ścieków w 
Piotrowicach znajduje się Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Ko-
munalnych. Do PSZOK właściciele nieruchomości zamieszkałych na 
terenie Gminy Strzyżewice mogą dostarczać (we własnym zakresie) 
następujące rodzaje odpadów: 
•	 przeterminowane	leki,
•	 zużyte	baterie	i	akumulatory,
•	 	zużyty	 sprzęt	 elektryczny	 i	 elektroniczny	 (pod	 warunkiem,	 

że sprzęt jest kompletny),
•	 meble	i	inne	odpady	wielkogabarytowe,
•	 	odpady	budowlane	pochodzące	z	drobnych	remontów	budynków,	
•	 zużyte	opony,
•	 	odpady	komunalne	ulegające	biodegradacji,
•	 odpady	zielone	(w	workach),
•	 popiół	(w	workach).

Punkt Selektywnej Zbiórki  Odpadów Komunalnych jest czynny  
w każdy piątek od 1000 do 1400 (z wyjątkiem świąt).

/Anna Janiszewska, Barbara Szymula/

Odbiór odpadów  
na terenie Gminy Strzyżewice  

w 2017 roku

Termin / raTy
Przypominamy,	że	15	marca	2017	r.	mija	termin	I	raty	opłaty	za	odpady.

sprzedane,	zezłomowane	lub	wycofane	z	użytkowania,	
należy	zgłosić	do	WIORiN	w	Lublinie

Zgłoszenie opryskiwacza można dokonać: pocztą, faksem, drogą 
elektroniczną na adres e-mail:	 o-lublin@piorin.gov.pl lub bezpo-
średnio w Oddziale Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin  
wwwi Nasiennictwa w Lublinie. 

Wzór zgłoszenia dostępny na stronie www.piorin.gov.pl/lublin.
Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem niesprawnym tech-

nicznie, nieskalibrowanym lub uchylanie się od obowiązku poddania 
tego sprzętu badaniom technicznym w celu potwierdzenia sprawno-
ści technicznej zgodnie z art. 76. ust. 1 pkt. 32 ustawy z dnia 8 marca 
2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2017 r. poz. 50) podlega 
karze grzywny w wysokości do 500 zł. 

Zgłaszając sprzedaż, zezłomowanie lub wycofanie z użytkowania 
opryskiwacza unikniesz kontroli w tym zakresie.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie
Oddział w Lublinie, 20-447 Lublin, ul. Diamentowa 6,  

tel. 81 749-41-70, fax 81 749-41-71,  
www.piorin.gov.pl, e-mail: o-lublin@piorin.gov.pl

OPrySKiWaCZe



4

AKTUALNOŚCI

Kompres 1/2017 (158)

HarmOnOGram  WyWOZU  ODPaDÓW
Gmina  STrZyŻeWiCe  na  rOK  2017

Pojemniki  i  worki  wystawiać  do  godz.  7 00

Lp. Rok - 2017
Data  wywozu * Miejscowości

1

16.01.2017     17.07.2017
20.02.2017     21.08.2017
20.03.2017     18.09.2017
24.04.2017     16.10.2017
15.05.2017     20.11.2017
19.06.2017     18.12.2017

KIEŁCZEWICE GÓRNE,
KIEŁCZEWICE MARYJSKIE,
KIELCZEWICE PIERWSZE,

KIEŁCZEWICE DOLNE,
KOLONIA KIEŁCZEWICE DOLNE,

BORKOWIZNA,
DĘBINA

TRUDNO DOSTĘPNE I

2

17.01.2017     18.07.2017
21.02.2017     22.08.2017
21.03.2017     19.09.2017
18.04.2017     17.10.2017
16.05.2017     21.11.2017
20.06.2017     19.12.2017

STRZYŻEWICE
FRANCISZKÓW

PAWŁÓW
PAWŁÓWEK

KAJETANÓWKA
DĘBSZCZYZNA

3

18.01.2017     19.07.2017
15.02.2017     16.08.2017
15.03.2017     20.09.2017
19.04.2017     18.10.2017
17.05.2017     15.11.2017
21.06.2017     20.12.2017

OSMOLICE PIERWSZE
OSMOLICE DRUGIE

POLANÓWKA
IŻYCE

TRUDNO DOSTĘPNE II

4

19.01.2017     20.07.2017
16.02.2017     17.08.2017
16.03.2017     21.09.2017
20.04.2017     19.10.2017
18.05.2017     16.11.2017
22.06.2017     21.12.2017

BYSTRZYCA STARA
PIOTROWICE

5

20.01.2017     21.07.2017
17.02.2017     18.08.2017
17.03.2017     15.09.2017
21.04.2017     20.10.2017
19.05.2017     17.11.2017
16.06.2017     15.12.2017

BYSTRZYCA NOWA
ŻABIA WOLA

PSZCZELA WOLA

* Odpady  segregowane  zbierane  w  tym  samym dniu  2  samochodem.

HarmOnOGram  WyWOZU  ODPaDÓW  
Gmina  STrZyŻeWiCe  na  rOK  2017

mieJSCa  TrUDnO  DOSTĘPne 
Pojemniki  i  worki  wystawiać do  godz.  7 00

Lp. Rok - 2017
Data  wywozu * Miejscowości

1

16.01.2017     17.07.2017
20.02.2017     21.08.2017
20.03.2017     18.09.2017
24.04.2017     16.10.2017
15.05.2017     20.11.2017
19.06.2017     18.12.2017

TRUDNO DOSTĘPNE I
BORKOWIZNA,

DĘBINA
DĘBSZCZYZNA

KIEŁCZEWICE DOLNE,
KIEŁCZEWICE GÓRNE,

KIEŁCZEWICE MARYJSKIE,
KOLONIA KIEŁCZEWICE DOLNE,

PAWŁÓW
PAWŁÓWEK

2

18.01.2017     19.07.2017
15.02.2017     16.08.2017
15.03.2017     20.09.2017
19.04.2017     18.10.2017
17.05.2017     15.11.2017
21.06.2017     20.12.2017

TRUDNO DOSTĘPNE II
BYSTRZYCA NOWA
BYSTRZYCA STARA

FRANCISZKÓW
IŻYCE

KAJETANÓWKA
KIELCZEWICE PIERWSZE,

OSMOLICE DRUGIE
OSMOLICE PIERWSZE

PIOTROWICE
POLANÓWKA

PSZCZELA WOLA
STRZYŻEWICE
ŻABIA WOLA

* Odpady  segregowane  zbierane  w  tym  samym dniu  2  samochodem.

HarmOnOGram  ZBiÓrKi  OBJaZDOWeJ 
ODPaDÓW  WieLKOGaBaryTOWyCH, 

ZUŻyTeGO  SPrZĘTU  eLeKTryCZneGO  
i  eLeKTrOniCZneGO  OraZ  OPOn

Gmina  STrZyŻeWiCe  na  rOK  2017
Pojemniki  i  worki  wystawiać  do  godz. 7 00

Lp.

Zbiórka gabarytów 
i zużytego sprzętu 

elektrycznego i 
elektronicznego

Zbiórka opon Miejscowości

1

27.02.2017
29.05.2017
28.08.2017
27.11.2017

29.05.2017
27.11.2017

KIEŁCZEWICE GÓRNE,
KIEŁCZEWICE MARYJSKIE,
KIEŁCZEWICE PIERWSZE,

KIEŁCZEWICE DOLNE,
KOLONIA KIEŁCZEWICE DOLNE,

BORKOWIZNA,
DĘBINA

TRUDNO DOSTĘPNE I

2

128.02.2017
30.05.2017
29.08.2017
28.11.2017

30.05.2017
28.11.2017

STRZYŻEWICE
FRANCISZKÓW

PAWŁÓW
PAWŁÓWEK

KAJETANÓWKA
DĘBSZCZYZNA

3

22.02.2017
31.05.2017
30.08.2017
29.11.2017

31.05.2017
29.11.2017

OSMOLICE PIERWSZE
OSMOLICE DRUGIE

POLANÓWKA
IŻYCE

TRUDNO DOSTĘPNE II

4

23.02.2017
25.05.2017
31.08.2017
23.11.2017

25.05.2017
23.11.2017

BYSTRZYCA STARA
PIOTROWICE

5

24.02.2017
26.05.2017
25.08.2017
24.11.2017

26.05.2017
24.11.2017

BYSTRZYCA NOWA
ŻABIA WOLA

PSZCZELA WOLA

Odpady	należy	wystawiać	do	godziny	7	rano	do	drogi	głównej,	stanowiącej	
trasę	przejazdu	pojazdu	specjalistycznego.

W ramach zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego miesz-
kańcy mogą wystawić następujące rodzaje odpadów:
-  meble i odpady wielkogabarytowe: stoły, krzesła, sofy, wersalki, materace, za-

bawki dużych rozmiarów,
-  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: komputery, drukarki, laptopy, pral-

ki, lodówki, zmywarki, telewizory, odkurzacze, miksery, roboty kuchenne 
(wszystkie odpady muszą być kompletne).
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W grudniu 2016 r. Gmina Strzyżewice, w ra-
mach ogłoszonego naboru wniosków o przyzna-
nie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno 
– ściekowa” w ramach poddziałania 7.2 „Wsparcie 
inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem 
lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infra-
struktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i 
w oszczędzanie energii”, w ramach działania „Pod-
stawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiej-
skich” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
wiejskich na lata 2014 – 2020, złożyła następujące 
wnioski:
1.		Budowa	sieci	kanalizacyjnej	w	Strzyżewicach

Zakres inwestycji obejmował będzie budowę 
sieci kanalizacyjnej na odcinku 895,8 m w miej-
scowości Strzyżewice (od Bystrzycy Nowej do 
przepompowni za mostem w Strzyżewicach).

Wartość kosztorysowa operacji: 924  410,31  zł. 
Wnioskowana kwota pomocy: 478 213,00 zł.
2.		Budowa	przydomowych	oczyszczalni	ścieków	
na	terenie	Gminy	Strzyżewice
W ramach inwestycji planowana jest budowa 36 

szt. przydomowych oczyszczalni ścieków w miej-
scowościach: Borkowizna, Dębina, Iżyce, Kiełcze-
wice Dolne, Kiełczewice Górne, Kiełczewice Ma-
ryjskie, Kolonia Kiełczewice Dolne.

Wartość kosztorysowa zadania: 732  533,90 zł. 
Wnioskowane dofinansowanie: 466 111,00 zł.
3.		Budowa	przydomowych	oczyszczalni	ścieków	
w	 miejscowości	 Dębszczyzna,	 Kajetanówka,	
Kiełczewice	Pierwsze
Przedsięwzięcie obejmowało będzie budowę 7 

przydomowych oczyszczalni ścieków w miejsco-
wościach, w których nie wstępują zbiorniki wodne 
lub cieki wodne.

Wartość inwestycji: 146 933,78 zł. Wnioskowa-
na kwota dofinansowania: 93 493,00 zł.

Zgodnie z informacją podaną przez Departa-
ment Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubel-
skiego oraz listą operacji informującej o kolejności 
przysługiwania pomocy, ww. wnioski będą pod-
legać kontroli administracyjnej. Po zakończeniu 
kontroli Zarząd Województwa Lubelskiego za-
twierdzi ostateczną listę dofinansowanych operacji 
typu „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach 
poddziałania 7.2, w ramach działania „Podstawo-
we usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów wiej-
skich na lata 2014 – 2020.

Gmina Strzyżewice bierze udział w partnerskim 
projekcie „Zabezpieczenie	 przeciwpożarowe	 i	
przeciwpowodziowe	 	województwa	 lubelskiego		
poprzez	 zakup	 samochodów	 ratowniczo	 –	 ga-
śniczych	 dla	 Ochotniczych	 Straży	 Pożarnych”, 
który znajduje się w Wykazie Zidentyfikowanych 
Projektów Pozakonkursowych w ramach Działa-
nia 6.1 Bezpieczeństwo ekologiczne Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Lubel-
skiego na lata 2014 – 2020. Partnerem Wiodącym 
jest Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Woje-
wództwa Lubelskiego w Lublinie. W projekcie bie-
rze udział 43 jednostki samorządu terytorialnego. 
W ramach projektu zakupionych zostanie 43 spe-
cjalistycznych pojazdów (39 samochodów śred-

nich oraz 4 samochody ciężkie). Gmina Strzyże-
wice otrzyma samochód ratowniczo-gaśniczy typu 
średniego, który przeznaczony będzie dla Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Żabiej Woli należącej do 
Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

W listopadzie minionego roku Stowarzyszenie 
Aktywnych Kobiet w Osmolicach przy pomocy 
Urzędu Gminy Strzyżewice złożyło wniosek o 
przyznanie pomocy pn.: „Rozbudowa	 budynku	
w	Osmolicach	Pierwszych	na	 potrzeby	 świetli-
cy	wiejskiej”	w ramach działania 19.2 „Wsparcie 
na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność” ob-
jętego PROW na lata 2014 – 2020. Przedmiotem 
projektu będzie adaptacja budynku na potrzeby 
świetlicy wiejskiej w Osmolicach Pierwszych, na 
działce nr ewid. 729/1, numer budynku 154. Zo-
stanie również zakupione wyposażenie, które bę-
dzie niezbędne do korzystania ze świetlicy oraz 
prowadzenia działań w ramach oferty społeczno 
– kulturalnej - zgodnie z programem funkcjono-
wania świetlicy.

Wartość kosztorysowa zadania: 662  562,51 
zł, w tym wnioskowana kwota dofinansowania: 
300 000,00 zł.

Wioletta Mucha

Projekty,	które	otrzymały	dofinansowanie:
W styczniu 2017 r. Gmina Strzyżewice podpi-

sała umowę o dofinansowanie projektu „Budo-
wa	 sieci	 kanalizacyjnej	 wraz	 z	 modernizacją	
oczyszczalni	 ścieków	w	aglomeracji	Piotrowice	
oraz	modernizacja	 ujęć	wody	w	 Strzyżewicach	
i	Pszczelej	Woli” w ramach Osi Priorytetowej 6 
Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie 
zasobów, Działania 6.4 Gospodarka wodno – ście-
kowa Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. 

Zakres rzeczowy projektu, obejmował będzie 
następujące przedsięwzięcia: 
1.  Budowa sieci kanalizacyjnej na odcinku 9,74 km 

na terenie aglomeracji Piotrowice w Piotrowi-
cach, Bystrzycy Starej i Bystrzycy Nowej. Pla-
nowana jest również wymiana 121 szt. wodo-
mierzy na nowe pozwalające na automatyczne 
przesyłanie stanów licznika do działu sprzedaży 
na odcinku planowanej sieci kanalizacyjnej w 
Bystrzycy Starej i Bystrzycy Nowej.

2.  Modernizacja oczyszczalni ścieków w Piotrowi-
cach - zakup i montaż prasy taśmowej do od-
wadniania osadu wraz z linią higienizacji osadu, 
zakup stacji dmuchaw oraz montaż instalacji 
fotowoltaicznej do awaryjnego oświetlenia 
oczyszczalni.

3.  Modernizacja ujęcia wody w Strzyżewicach - 
montaż instalacji fotowoltaicznej do awaryjnego 
oświetlenia obiektu, zakup chloratora, instala-
cja elektronicznego automatycznego systemu 
kontroli wydobycia, magazynowania, uzdatnia 
i dystrybucji wody wraz z sygnalizacją GPS o 
zaistniałych awariach oraz wyznaczenie stref 
dostępu na terenie ujęcia wody.

4.  Modernizacja ujęcia wody w Pszczelej Woli - za-
kup nowej pompy głębinowej wraz z kołnierzem 
przystosowanej do tłoczenia wody czystej.
Ponadto w ramach projektu uruchomiony zo-

stanie serwis, za pośrednictwem którego użyt-
kownicy będą mogli dokonywać transakcji on-line 
(m.in. zawieranie umów, odczyty liczników, pobie-
ranie opłat, zapytania) oraz będzie badany poziom 
satysfakcji użytkowników z otrzymywanych usług.

Całkowita wartość inwestycji: 7	158	781,	24	zł. 
Kwota dofinansowania: 3	710	343,93zł.	
Planowany okres realizacji: lata 2017 – 2018.

*		*		*
W grudniu 2016 roku Gmina Strzyżewice pod-

pisała umowę na dofinansowanie projektu „Mon-
taż	 kolektorów	 słonecznych	 na	 terenie	 Gminy	
Strzyżewice”	w ramach Osi Priorytetowej 4 Ener-
gia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wspar-
cie wykorzystania OZE Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 
2014 – 2020.

Inwestycja obejmowała będzie montaż 560 szt. 
indywidualnych zestawów płaskich kolektorów 
słonecznych wraz z niezbędną instalacją na bu-
dynkach indywidualnych gospodarstw domowych 
mieszkańców z terenu Gminy Strzyżewice, wspo-
magających podgrzewanie wody dla potrzeb c.w.u. 
Ponadto wdrożony zostanie inteligentny system 
zarządzania energią połączony z portalem inter-
netowym i serwisem on-line dla klientów końco-
wych.

Całkowita wartość projektu: 5 050 386,00	zł.
Kwota dofinansowania: 3 971 370,00	zł.
Planowany okres realizacji: lata 2017 – 2018.

*		*		*
Informujemy, że w dniu 28.12.2016 r. Wojewo-

da Lubelski zatwierdził listę zakwalifikowanych do 
dofinansowania w 2017 roku wniosków w ramach 
„Programu rozwoju gminnej i powiatowej infra-
struktury drogowej na lata 2016 – 2019”. Złożony 
przez Gminę Strzyżewice wniosek „Przebudowa	
drogi	gminnej	nr	107122L	w	Osmolicach	Pierw-
szych	 od	 km	 0+000	 do	 km1+442” (tzw. droga 
szkolna) znalazł się na ww. liście i będzie w bie-
żącym roku realizowany. Wniosek otrzymał 27,90 
pkt i zajął 17 pozycję wśród 40 zakwalifikowanych 
do dofinansowania projektów. Z 84. złożonych w 
ramach naboru wniosków wsparcie finansowe 
otrzymało 40 inwestycji.

Wartość kosztorysowa inwestycji: 1	069	221,82	zł, 
w tym wnioskowana dotacja: 534	610,00	zł.

Wioletta Mucha

Informujemy, że wniosek  pt. „Montaż	 insta-
lacji	 fotowoltaicznych	 na	 terenie	Gminy	 Strzy-
żewice” złożony w ramach Działania 4.1 Wspar-
cie wykorzystania OZE Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 
2014 – 2020, po przeprowadzeniu oceny meryto-
rycznej przez Komisję Oceny Projektów spełnił 
kryteria wyboru projektów i uzyskał 85 pkt, jed-
nocześnie nie został wybrany do dofinansowania 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
z powodu wyczerpania kwoty środków przezna-
czonej na dofinansowanie projektów w konkursie, 
w ramach którego złożony został przedmiotowy 
wniosek.

Wioletta Mucha

Złożone wnioski o przyznanie wsparcia ze środków europejskich:
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Najlepsze życzenia z okazji ślubu
Uroczyście ogłaszamy, że w ostatnim czasie 

związek małżeński zawarli Państwo:

Barbara Grzywa i Rafał Rymarczyk
Eliza Kowalska i Patrycjusz Borys

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

W 2016 roku liczba stałych mieszkańców Ża-
biej Woli przekroczyła 1000 osób. Tym samym 
na terenie gminy są obecnie dwie miejscowości 
z tak liczną reprezentacją – to Piotrowice (1180) 
i Żabia Wola (1008). Mamy dwie miejscowości 
powyżej 600 mieszkańców - Osmolice Pierwsze 
(686) i Strzyżewice (607) oraz 3 miejscowości 
powyżej 400 mieszkańców – Osmolice Drugie 
(490), Bystrzyca Stara (441) oraz Bystrzyca Nowa 
(427). Ogółem w gminie, na koniec roku, zamel-
dowanych było 8171 osób, w tym 7805 miesz-
kańców stałych i 366 mieszkańców czasowych.

W ubiegłym roku miejscowe biuro ewidencji 
ludności odnotowało tylko 65 urodzeń – uro-
dziło się 32 chłopców i 33 dziewczynki. Jest 
to najniższa liczba urodzeń, od co najmniej 
10 lat. Niestety, od trzech lat, roczna liczba 
urodzeń nie przekracza 70. Warto przypo-
mnieć jednak, że w 2009 roku urodzeń było 
89. W 2016 r. najwięcej noworodków przy-
niósł listopad (10), czerwiec (9) oraz marzec i 
wrzesień (po 8) Najmniej dzieci, bo tylko po 
jednym, urodziło się w lutym i październiku. 

W zeszłym roku obrączki ślubne założyło  
74 mieszkańców naszej gminy. W tutejszym 
USC zarejestrowano 32 aktów małżeństw, przy 
czym 21 to śluby zawarte w formie wyznanio-
wej, w jednej z miejscowych parafii, natomiast 
11 to śluby tzw. cywilne, czyli zawarte przed 
kierownikiem USC. Tak jak w latach poprzed-
nich, zdecydowana większość, to małżeństwa 
między kawalerem a panną, trzy śluby zosta-
ły zawarte między rozwiedzionym a panną  
i jeden ślub pomiędzy osobami rozwiedzio-
nymi. Wiek nowożeńców wahał się miedzy 19  
a 57 lat. Najwięcej ślubów odbyło się w paź-
dzierniku (6) oraz lipcu i wrześniu (po 5). Za-
rejestrowano również 14 rozwodów, dla porów-
nania w 2015 r. było ich 7, a w 2014 r. – 15.

W ubiegłym roku zmarło 89 mieszkań-
ców naszej gminy – 47 kobiet i 42 mężczyzn. 
Najwięcej osób zmarło we wrześniu (14) oraz  
w styczniu i listopadzie (po 9), najmniej w mar-
cu (4). W wyniku zgonu współmałżonka owdo-
wiały 32 osoby – 27 kobiet i 5 mężczyzn. 

Barbara Zdybel

Żabia Wola liczy ponad 1000 mieszkańców!

Ze smutkiem zawiadamiamy,  
że w ostatnim czasie zmarli:

Bogumiła Jurak z Polanówki, l.81

Janina Adamczyk z Piotrowic, l.89

Czesław Łepecki z Piotrowic, l.73

Józef Rybicki z Kolonii Kiełczewice Dolne, l.87

Hanna Kawęcka z Kiełczewic Górnych, l.63

Monika Rapnicka z Piotrowic, l.29

Czesław Szadziewski  
z Kolonii Kiełczewice Dolne, l.74

Eugeniusz Toporowski  
z Kiełczewic Dolnych, l.81

Józef Wójcik z Osmolic Drugich, l.70

Marianna Polakowska  
z Osmolic Pierwszych, l.94

Weronika Chmura ze Strzyżewic, l.82

Jerzy Wójcik z Piotrowic, l.53

Halina Wiewióra z Piotrowic, l.69

Henryka Wodnicka z Piotrowic, l.79

Feliksa Sprawka z Osmolic Pierwszych, l.88

Stefan Stolarski z Osmolic Pierwszych, l.81

Michalina Szumilak z Piotrowic, l.93

Janina Zając z Żabiej Woli, l.81

Helena Stefaniak z Osmolic Drugich, l.91

Rodzinom zmarłych wyrazy współczucia 
i szczerego żalu po starcie najbliższych 

składa Redakcja
Żabia Wola z lotu ptaka
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Książki bez wątpienia posiadają ogromną siłę, 
wpływają na nasze myślenie, wyobraźnię oraz 
przeżycia estetyczne. Stały kontakt z literaturą 
pomaga w nauce czytania, pisania czy opano-
wania reguł ortografii. Książka jest też zawsze 
okazją do rozmów, kształtuje nasz światopogląd. 
Utożsamiając się z bohaterem staramy się lepiej 
zrozumieć świat. Warto więc małymi kroczkami 
rozwijać zamiłowania czytelnicze. Służą temu 
na pewno odwiedziny w bibliotece, czy konkur-
sy czytelnicze. W dniu 03.02.2017 odbył się apel 
podsumowujący część pierwszą konkursu czytel-
niczego. Konkurs rozpoczął się w październiku. 
W tym czasie uczniowie czytali książki i skrupu-
latnie w specjalnych kartach odnotowywali ile 
minut w ciągu dnia poświęcili na czytanie ksią-
żek oraz jaką literaturę wybierali. Rodzic swoim 

podpisem potwierdzał, że jego dziecko faktycznie 
czas wolny poświęciło na czytanie. W konkursie 
wzięli udział  prawie wszyscy uczniowie naszej 
szkoły uczęszczający do klas I-III, z których osta-
tecznie zostali wyłonieni zwycięzcy.
Klasa	I:	1.Karolina	Toporowska,	2.Marysia	Ko-
chaj,	3.Szymon	Otrocki
Klasa	II	a:1.Jan	Teter,		2.Mateusz	Rachwał,	3.Li-
dia	Sękuła
Klasa	II	b:	1.	Kacper	Ożóg,		2.	Alan	Moskal,	3.	
Tymon	Krusiński
Klasa	III	a:	1.	Natalia	Sobasik,		2.	Iga	Klimek,	3.	
Michał	Zemszał,	
Klasa	III	b:	1.	Jakub	Koczon,	2.	Filip	Pruchnic-
ki,		3.	Szymon	Rymarczyk

Wszystkim dziękujemy za udział w konkursie, 
a zwycięzcom serdecznie gratulujemy! Mamy na-

Podsumowanie Konkursu czytelniczego w klasach i-iii

dzieję, że druga część konkursu również, będzie 
cieszyła się tak dużym zainteresowaniem.

Marzena Słowikowska
Urszula Tomusiak

W całej Polsce od roku 2009 w okresie przed-
świątecznym trwa akcja „Szlachetna Paczka”. 
Uczniowie klasy IIA Publicznego Gimnazjum 
ZSP w Bystrzycy Starej, pod opieką wychowaw-
czyni z ogromem chęci zaangażowali się w tę 
akcję. Pomagaliśmy matce, samotnie wychowu-
jącej trójkę dzieci( Kacper 2 lata, Szymon 5 lat,  
Kuba 8 lat). Mieszkają oni w malutkim domu 
razem z mamą. Mają do dyspozycji kuchnię i 
niewielki pokój. Z programu 500+postanowili 

wyremontować łazienkę, co ułatwiło życie tej 
rodziny.

Bardzo wzruszeni tą historią, postanowiliśmy 
pomóc. Działaliśmy z ogromnym entuzjazmem, 
ciesząc się z każdej osoby, która zdecydowała się 
coś dorzucić: słodycze, przybory szkolne, ubra-
nia, produkty chemiczne. Zorganizowaliśmy 
zbiórki w pobliskich sklepach oraz w koście-
le. Każdy z nas zaangażował się całym sercem  
i przynosił  co tylko mógł.  Część rzeczy wymie-
nionych w liście potrzeb – dokupiliśmy. Zgro-
madzone produkty zapakowaliśmy do 20 du-
żych paczek. Chcieliśmy przekazać zebrane pro-
dukty osobiście. W sobotę 10 grudnia w naszej 
szkole odbyło się spotkanie uczniów, rodziców 
i wychowawcy z rodziną. Ilość zgromadzonych 
pudełek z produktami wywołała zdziwienie i ra-
dość  na twarzach gości. Gimnazjaliści świetnie 
bawili się z dziećmi, rozmawiali, robili zdjęcia, 
był również słodki poczęstunek.

W akcję tę bardzo zaangażowali się rodzice 
uczniów. Pomagali zbierać produkty, robili za-

Szlachetna paczka

kupy,  przywieźli do szkoły całą rodzinkę oraz 
osobiście zawieźli paczki na miejsce. Miło było 
zobaczyć szczerą radość, z każdej, nawet naj-
mniejszej rzeczy, popłynęły również łzy szczę-
ścia u obdarowanych osób. Akcja „Szlachetna 
Paczka” uświadomiła nam, że to naprawdę 
wspaniałe uczucie móc pomóc ludziom w 
potrzebie. Bycie obdarowywanym naprawdę 
jest wspaniale, jednakże „Więcej szczęścia jest  
w dawaniu aniżeli w braniu”. 

 Marianna Mech

Czy dopalacze są przejściową modą, czy real-
nym zagrożeniem? W niezwykłej debacie profilak-
tycznej. Odpowiedzi na to pytanie podczas debaty 
profilaktycznej szukali gimnazjaliści z Bystrzy-
cy Starej oraz zaproszeni przez nich specjaliści: 
Ewa Cichocka – kierownik II Zespołu Kurator-
skiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń  
w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich, lek. med. 
Piotr Otrocki z Samodzielnego Publicznego Za-
kładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie, dr n. med.  
Magdalena Majewska z Kliniki Toksykologii Uni-
wersytetu Medycznego w Lublinie, Oddziału Tok-
sykologiczno-Kardiologicznego Szpitala Woje-
wódzkiego, Justyna Syroka – ekspert wojewódzki 
ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Re-

gionalnego Ośrodka Polityki Społecznej oraz st. 
asp. Rafał Trocki i Elżbieta Konowałek z Wydziału 
Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

Debatę poprzedziła projekcja filmu profilak-
tycznego nakręconego przez uczniów klasy IIb 
naszego gimnazjum: Karolinę Rycerz, Olgę Sobko-
wicz, Julię Nowak, Weronikę Skoczylas oraz Dawi-
da Skrzypka.

 Podczas spotkania goście wyjaśnili, na czym 
polegają zagrożenia wynikające z zażywania do-
palaczy zarówno w aspekcie zdrowotnym jak  
i prawnym. Młodzież dowiedziała się, w jakiej po-
staci sprzedawane są dopalacze. Wszyscy zostali 
uświadomieni, czym jest zatrucie narkotykowe  
i jak zachowują się osoby po zażyciu substancji 

psychoaktywnych. Zaproszeni specjaliści przedsta-
wili ponadto skutki, jakie może wywołać zażywanie, 
posiadanie i handel dopalaczami. Nasi gimnazjali-
ści wiedzą już, jakich zachowań unikać, jak ważna 
jest asertywność i gdzie mogą szukać pomocy.

Podsumowaniem spotkania profilaktycznego, 
a jednocześnie zaproszeniem na  kolejne, stał się 
drugi film, tym razem o skutkach  uzależnienia 
od alkoholu przygotowany przez gimnazjalistów:  
Katarzynę Kawkę, Julię Kawkę,  Małgorzatę  
Golewską oraz Michała Przecha.

Debata została zakończona słowami, by to o 
czym mówiono, nie stało się legendą, a było prze-
strogą!

Agnieszka Hałabis Ożga

Odpal myślenie, nie wchodź w uzależnienie!
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Program edukacji zdrowotnej  „Zdrowe – nietrudne”   
w Publicznej Szkole Podstawowej im. marii Konopnickiej w Bystrzycy Starej.

Słodki wtorek

Klasa II B z przepisami na zdrowe przekąski

W roku szkolnym 2016/2017 
dzieci z klas I-III przystąpiły do pro-
gramu edukacyjnego „ Zdrowe-nie-
trudne”. Inicjatorem i twórcą projek-
tu jest marka Kupiec , która wraz z 
wydawnictwem MAC przygotowała 
program działań i lekcji dotyczących 
zdrowego żywienia oraz aktywności 
fizycznej, promującej zdrowy tryb 
życia. Projekt powstał w oparciu o 
nową ustawę o żywieniu w szkołach, 
polegającą na wdrażaniu odpo-
wiednich nawyków żywieniowych 
oraz ograniczenie wśród dzieci po-
jawiającego się problemu nadwagi 
i otyłości. Jego celem jest propago-
wanie wśród najmłodszych uczniów 
zdrowego stylu życia i kształtowanie 
prawidłowych postaw związanych 
z komponowaniem zdrowych, bo-
gatych w wartości odżywcze posił-
ków. Ważne, by dzieci świadomie 

wybierały zdrowe owoce, warzywa, 
pełnoziarniste pieczywo, chude 
mięso i przetwory mleczne, pamię 

tając, że jest to jeden ze sposobów 
na długie i zdrowe życie. Program 
został stworzony tak, by mogły się 

w niego włączyć nie tylko dzieci, ale 
także rodzice i nauczyciele. Warto 
wspomnieć, że nasza szkoła od wie-
lu lat uczestniczy również w innych 
programach promujących zdro-
we odżywianie, takich jak „Owoce  
i warzywa w szkole” a także „Mleko  
w szkole”, które są organizowa-
ne przez Agencję Rynku Rolnego. 
Dzięki nim dzieci przebywając  
w szkole otrzymują porcję świe-
żych warzyw i owoców oraz mleka, 
co jest dla nich doskonałą i zdrowa 
przekąską. Mamy nadzieję, że dzię-
ki podejmowanym przez nas pro-
gramom profilaktyki zdrowotnej 
nasi uczniowie dojdą do wniosku, 
że zdrowe odżywianie jest łatwe jak 
dodawanie- wystarczy zsumować 
dobre chęci i odrobinę wiedzy.

U. Tomusiak

Ferie na sportowo w Osmolicach

Eliminacje powiatowe w Jabłonnie

Ferie są czasem wolnym od zajęć 
szkolnych, jednak nasza szkoła  na-
wet w takim czasie potrafi przycią-
gnąć do siebie dzieci. „Słodki wto-
rek”- nazwa mówi sama za siebie 
będzie pysznie i słodko.  Taka  za-
powiedź zwabiła dzieci do szkolnej 
kuchni na pieczenie muffinek. Ku-
charskie i cukiernicze  umiejętno-
ści dzieci są zaskakujące. Nie jeden 
cukiernik pozazdrościłby sprytu  
z jakim uczniowie łączyli składniki. 
Najlepsze,  jak to zwykle bywa było 
ozdabianie babeczek przepysznymi 
polewami i kolorowymi ozdobami. 
Parę muffinek zaginęło „do tej pory 
mamy problem z ich lokalizacją”.  
Jedynie podejrzane ślady na buź-
kach dzieci mogą nam pozwolić do-

myśleć się, co też mogło się z nimi 
stać. Po słodkiej degustacji udaliśmy 
się na zimowe harce na szkolnym  
boisku. Słodkości nie zabrakło rów-
nież na I Rodzinnym Turnieju Teni-
sa Stołowego. Sport ten jest nume-
rem jeden, kiedy za oknem pogoda 
nie sprzyja, każda przerwa i wolna 
chwila spędzana jest na meczach.  
W związku z dużą popularnością 
tego sportu wśród uczniów odbył 
się w naszej szkole turniej w tej 
dyscyplinie.  Uczniowie startowali 
w dwuosobowych drużynach, do 
których zaprosili swoich rodziców, 
kuzynów, wujków.  Walka między 
drużynami trwała długo, prze-
biegała w serdecznej i rodzinnej 
atmosferze pomimo rywalizacji. 

Zwyciężyli najlepsi którym raz 
jeszcze serdecznie gratulujemy! 
Wszystkim uczestnikom dzięku-
jemy za wspaniałą atmosferę i grę 
fair play. Psst…. sukcesy nie za-
kończyły się na  turnieju, ponieważ 
dalszą walkę nasi uczniowie sto-
czyli na powiatowych eliminacjach  
w Jabłonnie. Drużyna chłopców 
otarła się o podium jednak stres 
zrobił swoje. Dziewczynkom  gratu-
lujemy wytrwałości. Uczniowie nie 
zaprzestają na treningach i myślą już  
o kolejnych turniejach. Życzymy 
Wam samych sukcesów ale przede 
wszystkim niech ten sport pozosta-
nie dla Was zabawą i mile spędzonym 
czasem wśród kolegów i koleżanek.

Patrycja Boryca

Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego  
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Grupa taneczna „Iskierki” z CKiP Piotrowice Grupa taneczna ze szkoły w Żabiej Woli

Dzień Babci i Dziadka w PSP w Strzyżewicach - rechcie
21, 22 stycznia to szczególne 

dni w roku, w których wyrażamy 
wdzięczność, trud, poświęcenie i 
oddanie oraz to wszystko, co od 
nich otrzymujemy – to Dzień Babci 
i Dziadka.   W tym roku szkolnym 
dni te przypadały w czasie trwania 
ferii zimowych i na pewno wszystkie 
wnuczęta składały życzenia swoim 
babciom i dziadkom i tym domo-
wym i tym mieszkającym w oddali.

W naszej szkole natomiast to 
święto uroczyście obchodziliśmy 9 
lutego. Od rana dzieci powtarzały 
treści swoich wierszy wyuczonych 
na pamięć, utrwalały kroki tań-
ca i ćwiczyły melodie piosenek. 
Wszystko po to, aby jak najlepiej 
zaprezentować się na scenie.

Tuż po godzinie 10:00 zaczęli 
przybywać pierwsi goście. Wnu-
częta nerwowo wyglądały swoich 
babć i dziadków, ale na pewno 
wierzyły, że jeśli dziadkowie obie-
cali, to na pewno nie zawiodą.

Przybyli jak co roku tłumnie.
Na wstępie wszystkich zebra-

nych przywitała pani dyrektor ser-

decznymi, ciepłymi słowami.
Na scenę weszli pierwsi aktorzy: 

uczniowie oddziału przedszkol-
nego oraz klasy I. Przedstawili 
scenkę, która ukazała nieustającą 
pomoc babci i dziadzia. Niektó-
rzy po raz pierwszy na scenie, ale 
jakże odważni i zaangażowani- 
bo przecież występ dla najuko-
chańszych dziadków. Następnie 
uczniowie klasy II zaprezentowali 
się w perfekcyjnie wykonanych 
układach tanecznych. Nie sposób 
było utrzymać nóg w bezruchu. 
Chyba każdy przytupywał w takt 
ludowych utworów. Na zakończe-
nie jakże barwnego i atrakcyjnego 
programu artystycznego wystąpili 
uczniowie klasy III z inscenizacją 
„Rzepki”. Należy podkreślić, że 
podczas nieobecności ich wycho-
wawczyni sami dokonali podziału 
ról oraz doboru przebrań. Efekt 
końcowy imponujący.

Występy poszczególnych klas 
przeplatane były piosenkami 
oczywiście przepełnionymi miło-
ścią do dziadków, a na samo za-

kończenie zaśpiewała Maja Osta-
piuk – wychowanka  oddziału 
przedszkolnego.

Brawom i owacjom, nie ukry-
wanym łzom z zachwytu nad 
wnuczętami nie było końca. Wi-
sienką na torcie było obdarowa-
nie dziadków najcenniejszymi 
prezentami, ponieważ wykona-
nymi samodzielnie. Oczywiście 
dziadkowie obczęstowali swoje 
pociechy słodyczami dziękując 

za życzenia, przytulanki i całusy.
Najcenniejsze są oczywiście 

przy takich spotkaniach także 
rozmowy, opowiadania, wspo-
mnienia. Tym milej spędza się taki 
czas, jeśli na stołach pachnie ciasto  
i świeżo zaparzona herbatka.  

W tym miejscu gorąco dzięku-
jemy mamom, które zadbały od 
początku do końcao wyjątkowy 
nastrój i klimat.

Małgorzata Bąk

Akademia z okazji Dnia Babci i Dziadka 

ii Gminny Turniej Tańca w Żabiej Woli
Dnia 14 lutego 2017 r. w PSP im. Rodziny Roh-

landów w Żabiej Woli odbył się II  Gminny Turniej 
Tańca o Puchar Dyrektora Szkoły. W konkursie 
rywalizowali reprezentanci wszystkich pięciu szkół 
podstawowych z terenu naszej gminy. Zjawili się 
wszyscy zaproszeni tancerze. Gościnnie wystąpili 
również reprezentanci CKiP oraz uczniowie kla-
sy pierwszej z naszej szkoły prezentując sambę  
i twista. Ciepłe słowa skierowała do nas sekretarz 
Gminy Strzyżewice Pani Elżbieta  Budzyńska. 
Dzieci i młodzież zaprezentowały swoje chore-
ografie w duchu fair – play. Poziom konkursu 
był bardzo wysoki. Tancerze przygotowywali się 

pod okiem swoich nauczycieli. Były piękne stroje  
i ciekawe układy taneczne a także muzyka wpa-
dająca w ucho.  Komisja konkursowa w składzie:   
p. Anna Siatkowska – przedstawiciel Urzędu Gmi-
ny w Strzyżewicach , p. Angelika Kurdziel – tancer-
ka zespołu Gamza w Lublinie, i p. Marcin Chmiel 
– v-ce przewodniczący Rady Rodziców, miała 
trudne zadanie wyłaniając zwycięzcę. Po burzli-
wych naradach i zliczeniu punktów za poszczegól-
ne kryteria komisja postanowiła, że Puchar Dyrek-
tora PSP im. Rodziny Rohlandów w Żabiej Woli 
w tym roku powędruje do PSP w Strzyżewicach 
– Rechcie. Na zakończenie gospodarz przygotował 

wspaniałą niespodziankę dla wszystkich uczestni-
ków, a mianowicie występ zaproszonych tancerzy 
z zespołu GAMZA w Lublinie pani Angeliki Kur-
dziel i pana Marcina Górnego, którzy brawurowo 
zatańczyli cza-czę i tango. Wszyscy dobrze się ba-
wili, publiczność dopingowała, czas szybko mijał. 
Na pożegnanie w celu integracji wspólnie  została 
odtańczona Macarena.  Uczestnicy otrzymali pa-
miątkowe dyplomy, a nauczyciele podziękowania 
za poświęcony czas i włożony wysiłek w przygoto-
wania dzieci do tego przedsięwzięcia. Dziękujemy 
i do zobaczenia za rok.

Agnieszka Kaproń
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Bal karnawałowy  
w przedszkolu

Występ grupy „Motylków”

Bal karnawałowy to dla  przed-
szkolaków niezwykły dzień, często 
wyczekiwany przez wiele tygo-
dni. Jest atrakcją bardzo lubianą 
przez dzieci, dostarczającą im wie-
lu przeżyć i radości. Już od rana, 
04.01.2017r.  w przedszkolu poja-
wiały się kolorowe postacie. Dzieci 
przebrane były za  bohaterów zna-
nych bajek, w salach przedszkol-
nych można było spotkać szykujące 
się do balu wróżki, królewny, deli-
katne motylki, policjantów, Spider-
-Mana, czarownice, ...nie sposób 
zliczyć i wymienić tych wszyst-
kich  postaci. Wystrój sali balowej, 
przygotowanej przez nauczycielki 

wprowadzał w radosny nastrój oraz 
zachęcał wszystkich do wesołej 
zabawy. Bal prowadził wodzirej,  
w który zachęcał wszystkich do 
tańca przygotowaną muzyką i za-
bawami. W trakcie balu dzieci mia-
ły możliwość pozowania do zdjęć 
robionych przez profesjonalistów  
z firmy Foto-Gama.  Na sali pod-
czas pląsów robiło się kolorowo, 
wszyscy bawili się wesoło, uśmiech 
nie znikał z twarzy mimo chwilo-
wego zmęczenia. Po krótkim wy-
poczynku, muzyka znowu porywa-
ła wszystkich do tańca w rytm sam-
by, walczyka i innych znanych prze-
bojów, nie tylko przedszkolnych. 

Bal umożliwił dzieciom, rodzicom  
i wychowawcom spędzenie czasu w 
miłej atmosferze. 

Dziękujemy dzieciom i rodzicom 
za zaangażowanie w przygotowanie 

pięknych balowych strojów. Kolej-
ny bal karnawałowy już za rok.

Nauczycielki Samorządowego 
Przedszkola Publicznego  

w Piotrowicach

Zabawa karnawałowa
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Babcia i Dziadek  
w przedszkolu

W dniu 14 lutego odbyło się 
spotkanie walentynkowe z  Babcią 
i Dziadkiem. Dzieci z grupy Motyl-
ków i Zajączków  zaprosiły swoje 
babcie i dziadków na przedszkolną 
uroczystość, aby w szczególny spo-
sób podziękować im za ich miłość, 
dobroć i cierpliwość. 

Dzień Babci i Dziadka to jeden 
z najbardziej niezwykłych dni w 
przedszkolu, kiedy możemy wspól-
nie uczcić ich święto. Ta uroczy-
stość to okazja aby podziękować w 
szczególny sposób swoim babciom 

i dziadkom za poświęcony czas, 
wspólne zabawy, spacery, za dobre 
rady i pomoc w trudnych chwilach. 

Wszystkich gości przywitała  
i złożyła życzenia Pani Dyrektor. 
Następnie przedszkolaki z tańczy-
ły, recytowały wierszyki i śpiewały 
piosenki. Po obejrzeniu występów 
artystycznym goście zostali zapro-
szeni na słodki poczęstunek, a dzie-
ci wręczyły im specjalnie przygoto-
wane prezenty. Były to wyjątkowe 
chwile pełne radości i uśmiechu. 

Zespół SPP w Piotrowicach

„Życie jest po to,  
żeby dawać z siebie  

jak najwięcej  
innym ludziom”

Jak co roku, Zespół Szkół Tech-
niki Rolniczej im. Wincentego 
Witosa w Piotrowicach bierze 
udział w Akcji „Pomóż Dzieciom 
Przetrwać Zimę.” Oficjalne rozpo-
częcie wielkiego pomagania miało 
miejsce na szkolnej sali gimna-
stycznej, gdzie odbył się koncert 
charytatywny. Swoją obecnością 
zaszczycił  wszystkich gość spe-
cjalny Bartek Kawałek, uczest-
nik programu telewizyjnego The 
Voice of Poland, w drużynie Ju-
styny Steczkowskiej. Przez cały 
tydzień szkolni wolontariusze i 
przyjaciele akcji stacjonowali na 
przerwach oraz w Internacie w 
godzinach popołudniowych.  Po 
przeliczeniu darów z tygodnio-
wej szkolnej zbiórki padł rekord 
– 387 kg darów. Uzbierane dary 

zostały przekazane do  Głównego 
Magazynu Akcji PDPZ. Dzięku-
jemy za wsparcie Panu Dyrekto-
rowi, Gronu Pedagogicznemu, 
pracownikom i uczniom ZSTR  
w Piotrowicach! Mamy nadzieję, 
że chociaż w małym stopniu uda-
ło nam się wywołać uśmiech na 
twarzach tych najbardziej potrze-
bujących.

Sylwia Adamczyk-Mizgała
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Występ grupy „Zajączków”

Zgromadzona publiczność

Wolontariusze z wokalistą Bartkiem Kawałkiem
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Wielkie liczenie darów
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mini zimowisko w Domu Pomocy Społecznej w Kiełczewicach 
Już po raz drugi dzieci i mło-

dzież z okolicznych miejscowości 
korzystały z mini zimowiska w 
Domu Pomocy Społecznej w Kieł-
czewicach. Po raz pierwszy taką 
formę spędzania wolnego czasu 
podczas ferii zimowych poprowa-
dzono w roku ubiegłym. Cieszyła 
się dużym zainteresowaniem, więc 
pomysł został powtórzony w roku 
bieżącym.

 Zajęcia integracyjne przybyłych 
dzieci i młodzieży z Mieszkanka-
mi Domu Pomocy Społecznej w 
Kiełczewicach odbywały się dwa 
razy w tygodniu w godz. 10.00 – 
13.30.  Pracownicy zespołu tera-
peutyczno-opiekuńczego przygo-
towały dla uczestników zimowiska 
poprowadzili zajęcia edukacyjne, 
teatralne, plastyczne, kulinarne, 
gry i zabawy. 

Najpierw była zabawa integra-
cyjna, aby się zapoznać i  zniwe-
lować onieśmielenie, a  czasem 
lęk przed niepełnosprawnością 
Mieszkanek DPS-u. Pierwszy 
dzień zajęć poświęcony był za-
sadom dobrego wychowania. Ku 
zadowoleniu pedagogów okazało 
się, że dzieci i młodzież dysponują 
dużą wiedzą na temat stosowania 
zwrotów grzecznościowych. W 
czasie zabaw pod nazwą „Pociąg 
z krainy uprzejmości”, „Drzew-
ko dobrych słów”, różnych kon-
kursów młodzi ludzie doskonale 
stosowali zasady dobrego wycho-
wania w praktyce. Dlatego też na 
zakończenie dnia wszyscy otrzy-
mali „Dyplomy uprzejmości”.  

Podczas zajęć plastycznych 
uczestnicy projektowali i wyko-
nywali upominki dla swoich babć 

i dziadków z okazji ich święta. 
Po wyczerpujących pracach wy-
magających skupienia i precyzji 
przyszedł na relaks w sali rehabi-
litacyjnej. Największym zaintere-
sowaniem cieszył się suchy basen 
z piłeczkami.

Drugi dzień spotkania integra-
cyjnego przebiegał pod hasłem: 
„Dzień z Panem Bogiem”. Poprzez 
udział w konkursach, zabawach, 
piosenkach i scenkach religijnych 
uczestnicy poznawali historie ży-
cia świętych. Na podstawie ich 
życia przekonano się, że praktyko-
wanie miłości bliźniego, modlitwa 
do Boga i troska o własny rozwój 
powinny stale wszystkim towa-
rzyszyć w ich życiu – w szkole, w 
domu, na boisku. Warto przy tym 
zaprzyjaźnić się z  Aniołem Stró-
żem. Na znak tej przyjaźni wszy-
scy otrzymali kalendarze na rok 
2017 „Anioł Stróż”. 

Kolejne zajęcia poświęcone były 
dbaniu o zdrowie. Uczestnicy szu-
kali sposobów jak dbać o zdrowie. 
Konkluzje zawierały receptę: spo-
żywać zdrowe produkty,  jeść owo-
ce i warzywa, aktywnie spędzać 
wolny czas, uprawiać sport. Pod-
czas pogadanki wszyscy usłyszeli 
jak poprawnie myć zęby, właściwie 
ubierać się stosownie do pory roku 
oraz dbać o higienę osobistą. Wie-
dze na temat zdrowego trybu ży-
cia poszerzyły konkursy, wiersze i 
piosenki oraz scenki teatralne. Na 
koniec uczestnicy skonsumowali 
zdrowy deser – sałatkę owocową. 
Zajęcia plastyczne również utrzy-
mane były w konwencji zdrowia 
– każdy wykonywał filcowe owoce 
lub warzywa. Prowadzący zadbali 

o higienę pracy uczestników i na 
koniec zaproponowali relaks w ba-
senie z piłeczkami.

Ostatni dzień wspólnych spo-
tkań poświęcony był zwierzętom. 
Czy potrafimy zadbać o zwierzęta 
zimą? Jak należy dokarmiać zwie-
rzęta? Na te i podobne pytania 
uczestnicy zajęć szukali odpowie-
dzi po otrzymaniu listu od zwie-
rząt i ptaków. Pomocą okazała się 
pan leśniczy, który udzielił wielu 
cennych porad w tym względzie. 
Dzieci okazały się przyjaciółmi 
zwierząt a większość z nich miała 
swoje zwierzątka w domu. Podczas 
zajęć plastycznych uczestnicy wy-
konywali piękne pejzaże zimowe. 

Na zakończenie dnia odbył się 
kulig. Przyjechali woźnice cztere-
ma saniami zaprzężonymi w ko-
nie i zabrali dzieci, młodzież oraz 
Mieszkanki DPS-u  na przejażdżkę 
Doliną Bystrzycy. 

Wspólnie spędzany czas mło-
dych ludzi i niepełnosprawnych 
podopiecznych Domu Pomocy 
Społecznej uczy wzajemnej tole-
rancji, akceptacji inności drugiej 
osoby, zacieśnia więzi przyjaźni 
pomiędzy dziećmi i młodzieżą. 
Dla Mieszkanek jest przerwaniem 
monotonii, otwieraniem na in-
nych i motywacją do aktywności. 

Dziękujemy wszystkim uczest-
nikom spotkań oraz ich Rodzicom 
za przywożenie dzieci na zajęcia. 
Zapraszamy na następny rok. A 
wszystkim którzy zechcą wspomóc 
działalność Domu Pomocy Spo-
łecznej w Kiełczewicach, mogą to 
uczynić odpisując 1% podatku przy 
rozliczeniu rocznym przekazując 
pieniądze na Fundację Ancilla – 
KRS 0000426739 z  dopiskiem „DPS 
w Kiełczewicach”. Za każdy gest 
życzliwości serdecznie dziękujemy.    

Dorota Frąk      

Kulig

Warsztaty rękodzieła Wspólna zabawa
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Ferie w bibliotece
Bal karnawałowy to dla  przed-

szkolaków niezwykły dzień, często 
wyczekiwany przez wiele tygo-
dni. Jest atrakcją bardzo lubianą 
przez dzieci, dostarczającą im wie-
lu przeżyć i radości. Już od rana, 
04.01.2017r.  w przedszkolu poja-
wiały się kolorowe postacie. Dzieci 
przebrane były za  bohaterów zna-
nych bajek, w salach przedszkol-
nych można było spotkać szykujące 
się do balu wróżki, królewny, deli-
katne motylki, policjantów, Spider-
-Mana, czarownice, ...nie sposób 
zliczyć i wymienić tych wszyst-
kich  postaci. Wystrój sali balowej, 
przygotowanej przez nauczycielki 
wprowadzał w radosny nastrój oraz 
zachęcał wszystkich do wesołej 
zabawy. Bal prowadził wodzirej,  
w który zachęcał wszystkich do 
tańca przygotowaną muzyką i za-

bawami. W trakcie balu dzieci mia-
ły możliwość pozowania do zdjęć 
robionych przez profesjonalistów  
z firmy Foto-Gama.  Na sali pod-
czas pląsów robiło się kolorowo, 
wszyscy bawili się wesoło, uśmiech 
nie znikał z twarzy mimo chwilo-
wego zmęczenia. Po krótkim wy-
poczynku, muzyka znowu porywa-
ła wszystkich do tańca w rytm sam-
by, walczyka i innych znanych prze-
bojów, nie tylko przedszkolnych. 
Bal umożliwił dzieciom, rodzicom  
i wychowawcom spędzenie czasu w 
miłej atmosferze. 

Dziękujemy dzieciom i rodzicom 
za zaangażowanie w przygotowanie 
pięknych balowych strojów. Kolej-
ny bal karnawałowy już za rok.

Nauczycielki Samorządowego 
Przedszkola Publicznego  

w Piotrowicach

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/

Uczestnicy spotkań w bibliotece w Żabiej Woli

Warsztaty w GBP w Strzyżewicach

Zajęcia w filii w Kiełczewicach
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Wspaniała jedenastka nagrodzona

„Kiedy ciekawość dotyczy poważnych problemów,  
nazywa się ją żądzą wiedzy” 

- Marie von Ebner - Eschenbach

16 lutego 2017r. podczas XXX 
sesji Rady Gminy Strzyżewice wy-
typowani przez rady pedagogiczne i 
dyrektorów szkół najlepsi uczniowie 
otrzymali Stypendia Wójta Gminy 
Strzyżewice. 

Dodatkową kwotę dla najlep-
szych uczniów przekazali Państwo 
Bąk właściciele rodzinnej firmy  
EDBAK Sp. z o.o. w Piotrowicach.  

Stypendystom gratulujemy i ży-
czymy dalszych sukcesów.

/EB/

Najlepsi uczniowie Gminy Strzyżewice w roku szkolnym 2016/2017 to: 
1. Małgorzata	Golewska - uczennica klasy IIIb Publicznego  Gimnazjum nr 1 ZSP w Bystrzycy Starej.
2. Julia	Kaźmirska - uczennica klasy IIa Publicznego Gimnazjum nr 1 ZSP w Bystrzycy Starej.
3. Magdalena	Kijek - uczennica klasy VI PSP im. Rodziny Rohlandów w Żabiej Woli.
4. Malwina	Kołtun - uczennica klasy V PSP im. M. J. Piłsudskiego w Strzyżewicach – Rechcie.
5. Karolina	Kryk - uczennica klasy VI PSP w Kiełczewicach Górnych.
6. Maja	Lipińska	- uczennica klasy Vb Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej ZSP w Bystrzycy Starej.
7. Natalia	Nowacka - uczennica klasy Vb Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej ZSP w Bystrzycy Starej.
8. Olga	Sobkowicz	- uczennica klasy IIa Publicznego Gimnazjum nr 1 ZSP w Bystrzycy Starej.
9. Julia	Teter - uczennica klasy VI PSP im. M. J. Piłsudskiego w Strzyżewicach – Rechcie.
10. Bartosz	Wilk - uczeń klasy V PSP im. Z i J. Stadnickich w Osmolicach.
11. Klaudia	Wnuk - uczennica klasy VI PSP im. Rodziny Rohlandów w Żabiej Woli.

Stypendyści Wójta Gminy Strzyżewice
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Karolina Kryk - uczennica klasy VI PSP  
w Kiełczewicach Górnych

Bartosz Wilk - uczeń klasy V PSP im. Z i J. Stadnickich  
w Osmolicach

Małgorzata Golewska - uczennica klasy IIIb  
Publicznego Gimnazjum nr 1 ZSP w Bystrzycy Starej
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KULTURA

Gminny Festiwal Kolędniczy
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