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AktuAlności

Czas na przedsiębiorczość społeczną
Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew” we współpracy z Gminą Strzyżewice serdecznie zaprasza na 

spotkanie poświęcone diagnozie sytuacji społecznej w Gminie Strzyżewice oraz analizie zasobów lokalnych gminy. Podczas 
spotkania zostanie zaprezentowana oferta Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

OWES prowadzony przez Stowarzyszenie 
„Modrzew” wspiera rozwój szeroko pojętej 
przedsiębiorczości społecznej, czyli takiej dzia-
łalności gospodarczej, która łączy w sobie cele 
ekonomiczne i społeczne, m.in. poprzez pomoc 
osobom borykającym się z trudnościami w sa-
modzielnym wejściu na rynek pracy. W ramach 
spotkań z mieszkańcami ośrodek oferuje am-
bitnym, aktywnym społecznie osobom m.in.:

 ■ wsparcie w opracowaniu założeń nowo 
tworzonego podmiotu gospodarczego, 

 ■ organizację warsztatów kreatywnych 
mających na celu wypracowanie po-
mysłów na lokalne działania,

 ■ doradztwo o charakterze ogólnym (za-
kładanie, zewnętrzne finansowanie) 
i specjalistycznym (w tym w zakresie 
prawnym, księgowo-podatkowym, oso-
bowym, finansowym, marketingowym).

Ośrodek prowadzi również doradztwo biz-
nesowe dla istniejących podmiotów, liderów, 
którzy chcą budować konkurencyjność swoich 
produktów czy usług, a także oferuje programy 
dotacyjne, w ramach których można otrzymać 
dotacje do 15 000,00zł na utworzenie nowego 
miejsca pracy. 
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Sierpniowy nabór wniosków 
na zwrot podatku akcyzowego

Każdy rolnik może ubiegać się o zwrot części wydanych pieniędzy na paliwo uży-
wane w pracach polowych. Wystarczy złożyć stosowny wniosek do Wójta Gminy 
i dołączyć faktury z zakupu. W 2017 r. z takiej możliwości skorzystało 705 produ-
centów rolnych na łączną kwotę zwrotu 413 000,60 zł.

na miejsce położenia gruntów w dwóch ter-
minach:
1. od 1 lutego do ostatniego dnia lutego, 

wniosek składa się z fakturami VAT do-
kumentującymi zakup oleju napędowego 
wystawionymi w okresie od 1 sierpnia 
poprzedniego roku do 31 stycznia da-
nego roku,

2. od 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia danego 
roku, wniosek składa się z dołączonymi 
fakturami VAT wystawionymi od 1 lutego 
do 31 lipca danego roku.

Faktury powinny spełniać wymogi okre-
ślone w ustawie o podatku od towarów 
i usług.

Przysługujący zwrot podatku akcyzo-
wego określa się mnożąc ilość litrów oleju 
napędowego przez stawkę zwrotu określaną 
corocznie Rozporządzeniem Rady Ministrów. 
Zwrot nie może przekroczyć przyznanego na 
rok limitu obliczanego wg wzoru:

powierzchnia użytków rolnych x stawka 
zwrotu określona rozporządzeniem Rady 
Ministrów (1 zł/l) x liczba 86.

Wypłata zwrotu podatku przyznanego 
na podstawie decyzji, wydanej przez Wójta 
Gminy następuje w terminach:
1. od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia 

- jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały 
złożone w terminie od dnia 1 lutego do 
ostatniego dnia lutego;

2. od dnia 1 października do dnia 31 paź-
dziernika - jeżeli wnioski o zwrot podat-
ku zostały złożone w terminie od dnia 1 
sierpnia do dnia 31 sierpnia.

Wnioski są dostępne w serwisie interneto-
wym Gminy Strzyżewice, a także w budynku 
Urzędu Gminy.

UWAGA! Osoby, które złożyły wniosek 
o zwrot podatku akcyzowego w lutym 
i wykorzystały limit przyznany na dany 
rok – nie mogą ponownie składać wniosku 
w sierpniu.

Szczegółowe informacje można uzyskać 
w Urzędu Gminy Strzyżewice w pokoju nr 11 
lub pod nr telefonu: 81 566-69-06. 

/AS/

Wniosek może złożyć producent rolny, 
będący posiadaczem gospodarstwa rolnego, 
jego współwłaściciel lub dzierżawca. 

W przypadku gruntów we współwłasności 
zwrot akcyzy za paliwo rolnicze przysługuje 
temu ze współposiadaczy, co do którego 
pozostali współposiadacze wyrazili pisemną 
zgodę (wyrażoną we wniosku i nie obejmu-
jącą współmałżonków).

Wniosek składa się do wójta/burmistrza 
(prezydenta miasta) właściwego ze względu 

Pierwsze, z cyklu spotkań, odbędzie się 12 
września br. w Dworku Kajetana Koźmiana 
w Piotrowicach. 

Spotkanie to skierowane jest do przedsta-
wicieli: samorządu, organizacji pozarządowych, 
lokalnych przedsiębiorców, młodzieży, senio-
rów, grup nieformalnych i dla wszystkich osób 
zainteresowanych rozwojem zawodowym 
i powyższą tematyką.

Serdecznie zachęcamy do udziału w spotka-
niu. Więcej informacji już wkrótce na stronie 
internetowej Gminy Strzyżewice www.strzyze-
wice.lubelskie.pl lub pod nr tel. 81 56 69 614.
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inwestycje

9. lipca firma Usługi Inżynierskie mgr inż. Henryk Wierzbicki z Wąwolnicy rozpo-
częła remont budynku dworku w Strzyżewicach. Zgodnie z umową prace potrwają 
do 28.06.2019 r.
Koszt robót budowlanych wyniesie: 4 mln  350 tys. zł.

Ruszyły prace w dworku 
Kołaczkowskich

 ■ utworzenie strefy zdrowia,
 ■ utworzenie zaplecza gastronomicznego,
 ■ organizacje wystaw, warsztatów o cha-

rakterze okolicznościowym, szkoleń ak-
tywizujących,

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

 ■ prowadzone będą mitingi książki, objaz-
dowe wystawy, spotkania z „ciekawymi 
ludźmi i artystami”, wydarzenia i impre-
zy tematyczne oraz okolicznościowe,

 ■ prowadzone będą również terapie 
i profilaktyka uzależnień – działania 
te będą miały na celu wyciągnięcie osób 
uzależnionych z nałogów oraz pomoc 
w powrocie do prawidłowego funkcjo-
nowania w społeczeństwie,

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

Wioletta Mucha

Jak już wcześniej pisaliśmy Gmina Strzyże-
wice otrzymała dofinansowanie ze środków 
unijnych na rewitalizację dworku w Strzyże-
wicach, który wybudowany został w 1840 
r. Inwestycja prowadzona jest w ramach 
projektu „Poprawa spójności przestrzennej, 
społecznej i kulturowej lubelskiego Obsza-
ru Funkcjonalnego poprzez rewitalizację” 
będącego częścią Zintegrowanych Inwe-
stycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru 
Funkcjonalnego w ramach Działania 13.8. 
Rewitalizacja Lubelskiego 
Obszaru Funkcjonalne-
go w ramach RPO WL na 
lata 2014 – 2020, który 
realizowany jest w part-
nerstwie 9 gmin LOF-u.

Zagospodarowanie 
przestrzeni publicznej 
wokół budynku dworku 
Kołaczkowskich wykona-
ne zostanie na podstawie 
projektu zagospodarowa-
nia. Zakres ten obejmo-
wał będzie m.in. małą 
architekturę, parking, 
chodniki, oświetlenie 
parkowe, ogrodzenie, nasadzenia, przebu-
dowę dojazdów do budynku dworku. Za-
kres inwestycji obejmuje również wykonanie 
wewnętrznej komunikacji na działce wraz 
miejscami parkingowymi, chodnikami i scho-
dami terenowymi od strony północnej jako 
dojście do budynku. Zaplanowano również 
wykonanie systemu kanalizacji deszczowej 
wraz ze skrzynkami rozsączającymi. 

Dzięki odnowieniu naszego dworku po-
wstanie miejsce do prowadzenia nowych 
aktywności, które pozwolą na eliminację 
istniejących problemów społecznych, tj.:

Drogi gminne
W czerwcu 2018 roku zakończone 

zostały przebudowy dróg gminnych 
w Osmolicach Pierwszych na odcinku 
205 m i w Osmolicach Drugich na od-
cinku 150 m

W lipcu zakończono też przebudowy 
kolejnych docinków dróg: 

 ■ droga gminna nr 107140L w Kolonii 
Kiełczewice Dolne na odcinku 1 292 m
 – wykonano poszerzenie jezdni, 
wyrównanie istniejącej podbudowy 
kruszywem, nową nawierzchnię as-
faltową, utwardzenie poboczy, peron 
przystankowy, oznakowanie piono-
we i poziome oraz ustawiono bariery 
energochłonne. Koszt zadania wyniósł 
855 975,15 zł, w tym 427 987,00 zł ze 
środków „Programu rozwoju gminnej 
i powiatowej infrastruktury drogowej 
na lata 2016-2019”, środki własne 
Gminy Strzyżewice: 427 988,45 zł, 

 ■ droga gminna nr 112496L w Piotro-
wicach (droga za parkiem od strony 
drogi powiatowej) na odcinku 425 m 
– wykonano drogę gminną o szerokości 
4,5 m wraz z odwodnieniem i umoc-
nieniem skarp płytami ażurowymi. 
Część inwestycji – odcinek o długości 
360 m został częściowo sfinansowany 
z dotacji MSWiA w kwocie 312 000 zł,
koszt całości robót: 565 275,63 zł,

 ■ droga wewnętrzna w Bystrzycy Starej 
przy cmentarzu – wykonano 90 m 
drogi wewnętrznej o nawierzchni 
asfaltowej szerokości 3,0 m z utwar-
dzeniem poboczy – koszt robót: 
47 887,90 zł.

W maju, czerwcu i lipcu Gmina Strzyże-
wice prowadziła remonty dróg gminnych. 
Wykonano 2 120 m2 remontów cząstko-
wych na drogach o nawierzchni asfaltowej 
– koszt: 65 962,41 zł. Ubytki w drogach 
o nawierzchni gruntowej lub tłuczniowej 
zostały uzupełnione kruszywem 0-32 mm 
w łącznej ilości 1818 t – koszt: 78 162 zł. 
Ponadto wykonano roboty na drodze gmin-
nej nr 107145L w Borkowiźnie (Zapotok) 
na odcinku 300 m – ułożono i zagęszczono 
kruszywo – koszt robót wyniósł 13 600 zł. 
W ten sam sposób wyremontowano 300 m 
drogi nr 112518 L w Pawłowie. Uzupełniono 
także ubytki powstałe na 100 m w wyniku 
intensywnych opadów deszczu na wiosnę 
na drodze nr 107142L w Kiełczewicach 
Górnych – koszt tych dwóch zadań wyniósł 
5 600,00 zł.

Zadanie obejmuje kompleksowy remont dworku 
Kołaczkowskich wraz z zagospodarowaniem terenu 
wokół niego. Budynek będzie pełnił funkcję kulturalną 
(biblioteka na parterze oraz pomieszczenia Centrum 
Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice na poddaszu, 
sale warsztatowe, miejsce spotkań dla seniorów oraz 
organizacji pozarządowych), usługi medyczne: z trzema 
gabinetami, poczekalnią i zapleczem socjalno- sani-
tarnym w części parteru po stronie zachodniej oraz 
lokal gastronomiczny mieszczący się w części piw-
nicznej budynku z kuchnią z niezbędnym zapleczem 
i pomieszczeniami socjalno- sanitarnymi.



4  Kompres Czasopismo Gminy Strzyżewice

inwestycje

Inwestycje
Trwają roboty budowlane przy bu-

dowie sieci kanalizacyjnej w czterech 
miejscowościach: w Piotrowicach, 
Bystrzycy Starej, Bystrzycy Nowej 
i Strzyżewicach.

W lipcu i na początku sierpnia ogło-
szone zostały przetargi na następują-
ce inwestycje:

 ■ Termomodernizacja budynku Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej im. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego 
w Strzyżewicach- Rechcie,

 ■ Modernizacja drogi gminnej nr 
112485L (działki nr ewid. 490) na 
odcinku od km 0+045 do km 0+955 
w miejscowości Żabia Wola, gm. 
Strzyżewice

 ■ Modernizacja drogi gminnej nr 
112484L (działka nr ewid. 648) na 
odcinku od km 0+840 do km 1+210 
w miejscowości Osmolice Drugie, 
gm. Strzyżewice

 ■ Utworzenie Dziennego Domu „Se-
nior+” w Piotrowicach, Piotrowice 
176, 23-107 Strzyżewice.

Pierwsze 
kolektory słoneczne 
zamontowane

4 lipca 2018 roku w Urzędzie Gminy 
Strzyżewice została podpisana umowa 
na dostawę i montaż kolektorów sło-
necznych w ramach projektu pn. „Montaż 
kolektorów słonecznych na terenie Gminy 
Strzyżewice” realizowanego przy pomocy 
środków z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Lubelskiego na 
lata 2014 – 2020.

Wykonawcą wyłonionym w przetargu 
jest firma DAJK P.H.U. Maciej Kańczugowski, 
ul. Dunikowskiego 40, 20-425 Lublin. To 
pierwsza taka inwestycja w naszej gminie, 
z której skorzysta 462 indywidualnych go-
spodarstw domowych.

Pierwsze prace montażowe rozpoczęły 
się 23 lipca br. w miejscowościach Osmolice 
Pierwsze, Osmolice Drugie i Żabia Wola. 

Na dzień 31 lipca 2018 roku firma zamonto-
wała 50 zestawów solarnych wykorzystywa-
nych do ogrzewania wody. Do zamontowania 
pozostało jeszcze 412 zestawów. Wykonawca 
ma na to czas do 15 listopada tego roku. 
Terminy dostaw i montaży poszczególnych 
zestawów solarnych są uzgadniane indywi-
dualnie z mieszkańcami. Obecnie wszystko 
przebiega zgodnie z umową.

Więcej informacji na stronie Urzędu Gminy 
w zakładce – kolektory słoneczne.

Moda na fitness „pod chmurką”
W lipcu przy szkole podstawowej w Żabiej Woli i w Osmolicach Pierwszych za-

montowane zostały urządzenia do ćwiczeń na powietrzu. Kolejne strefy aktywności 
dla dorosłych powstaną we wrześniu w Piotrowicach i Borkowiźnie.

roku ze środków budżetu gminy powstały 
dwa kolejne takie miejsca, tj. przy Publicznej 
Szkole Podstawowej w Żabiej Woli oraz przy 
PSP w Osmolicach. Koszt zakupu i montażu 
siłowni wyniósł łącznie 55 313,10 zł. Gmina 
Strzyżewice nie poprzestała na tym, gdyż 
w lutym 2018 r. złożony został do Minister-
stwa Sportu i Turystyki wniosek o wsparcie 
finansowe na utworzenie Otwartych Stref Ak-
tywności w Borkowiźnie (obok placu zabaw) 
oraz w Piotrowicach (przy drodze prowadzą-
cej do CKiP) w ramach Programu rozwoju 
małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej 
o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte 
Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2018. Na 
1413 złożonych wniosków, 792 otrzymało do-
finansowanie na utworzenie tzw. OSA, w tym 
wniosek złożony przez Gminę Strzyżewice. 
W ostatnim czasie zawarta została umowa 
z firmą Herkules Sp. z o.o. z Chrzanowa na 
realizację ww. inwestycji. 

Zakres rzeczowy obejmował będzie: utwo-
rzenie dwóch Otwartych Stref Aktywności: 
w Piotrowicach i Borkowiźnie, które będą 
składały się z siłowni plenerowej oraz ze 
strefy relaksu.

Termin wykonania zadania:  
wrzesień 2018 r. 
Całkowita wartość projektu: 
92 619,00 zł.

Wszystkich miłośników aktywnego spę-
dzania czasu na powietrzu serdecznie za-
praszamy do korzystania z już istniejących 
siłowni zewnętrznych, a od października 
również z Otwartych Stref Aktywności.

Wioletta Mucha

W ostatnich latach dotarła do nas moda 
na siłownie zewnętrzne, a tym samym na 
ćwiczenia pod chmurką. Urządzenia do ćwi-
czeń fitness z roku na rok stają się coraz 
bardziej popularne. Pozwalają one łączyć 
aktywność fizyczną z przebywaniem na 
świeżym powietrzu. Z urządzeń tych mogą 
korzystać zarówno osoby dorosłe jak i mło-
dzież. Jedną z największych zalet takich 
siłowni jest ich powszechność i dostępność. 
Dodatkowo są one całkowicie darmowe, 
a dogodna lokalizacja (osiedla, szkoły czy 
place zabaw) sprawia, iż ćwiczyć na nich 
może praktycznie każdy. Największą jednak 
zaletą siłowni plenerowych to możliwość 
wykonywania ćwiczeń na świeżym powie-
trzu, co poprawia dotlenienie i ogólną wy-
dolność organizmu. Siłownie zewnętrzne 
charakteryzują się także brakiem atmosfery 
rywalizacji, często odstraszającej mniej za-
prawionych w sporcie ludzi od zwykłych 
siłowni. Tutaj każdy ćwiczy swoim tempem, 
co stanowi dużą zaletę dla osób, które być 
może wstydzą się lub obawiają się śmiesz-
ności (zupełnie niepotrzebnie) z powodu 
swojego niewytrenowania. Kontakt z przy-
rodą łagodzi obyczaje, a siłownie plenerowe 
są tego doskonałym przykładem – tutaj 
nikt nie ocenia, a ze strony innych ćwiczą-
cych spotkamy się jedynie z życzliwością. 
To dobra zabawa dla wszystkich. Również 
mieszkańcy naszej gminy mogą ćwiczyć na 
zielonej trawce. Już w 2014 r. władze Gminy 
Strzyżewice w ramach projektu współfinan-
sowanego ze środków unijnych utworzyły 
przy Urzędzie Gminy Strzyżewice pierwszą 
taką siłownię wyposażoną w profesjonalne 
urządzenia do ćwiczeń na powietrzu, tzw. 
plac zabaw dla dorosłych. W lipcu tego 
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Dnia 17 czerwca 2018 roku w Kieł-
czewicach Górnych odbył się uroczysty 
finał XXIV Gminnej Olimpiady Ekolo-
gicznej organizowanej pod hasłem: 
„ZADBAJMY O PRZYSZŁOŚĆ – SEGRE-
GUJMY ODPADY połączony z XIX Fe-
stynem Ekologicznym.

Celem olimpiady była popularyzacja wie-
dzy ekologicznej, podnoszenie świadomości 
oddziaływania człowieka na środowisko, 
jego skutków oraz kształtowanie postaw 
i nawyków korzystnych dla natury. 

Współorganizatorami Olimpiady i Festynu 
byli: Urząd Gminy Strzyżewice, Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Lublinie, Centrum Kultury i Promocji 
Gminy Strzyżewice w Piotrowicach, Szkoły 
Podstawowe w: Kiełczewicach Górnych, Strzy-
żewicach - Rechcie, Osmolicach Pierwszych, 
Żabiej Woli, Bystrzycy Starej oraz Samorzą-
dowe Przedszkole Publiczne w Piotrowicach.

W ramach XXIV Gminnej Olimpiady Ekolo-
gicznej organizowane były następujące kon-
kursy:

 ■ konkurs wiedzowy;
 ■ konkurs plastyczny.

Konkurs wiedzowy na „Najlepszego Eko-
loga Gminy Strzyżewice” dla uczniów klas 
IV - VII szkół podstawowych z terenu Gminy 
Strzyżewice. Konkurs przebiegał w dwóch 
etapach. W ramach pierwszego etapu w 5 
szkołach podstawowych na terenie Gminy 
Strzyżewice przeprowadzane były eliminacje 
wewnętrzne, które miały na celu wyłonienie 
najlepszych uczniów. Uczestnikami eliminacji 
byli wszyscy chętni uczniowie klas IV-VII. 
Do finału gminnego zakwalifikowało się 15 
uczniów – po 3 osoby z poszczególnych pla-
cówek oświatowych. Drugi etap - finał gminny 
odbył się 24 maja 2018 roku w Urzędzie 
Gminy Strzyżewice. Finaliści odpowiadali na 
6 losowo wybranych pytań z zakresu wiedzy 
zawartej w „Podręczniku Gminnej Olimpiady 
Ekologicznej”. Uczniowie, którzy zdobyli naj-
większą liczbę punktów zostali „Najlepszymi 
Ekologami Gminy Strzyżewice”.

Nagrodzeni laureaci:
I miejsce:
Izabela Kaproń - Publiczna Szkoła Podsta-
wowa w Strzyżewicach - Rechcie
II miejsce:
Jan Ożga - Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Bystrzycy Starej
III miejsce:
Maja Samborska - Publiczna Szkoła Podsta-
wowa w Bystrzycy Starej

Konkurs plastyczny o tematyce ekolo-
gicznej pt. „Jestem przyjacielem przyrody 
– segreguję odpady” dla trzech grup wieko-
wych: dzieci uczęszczające do szkolnych ze-
rówek oraz przedszkola, klasy I-III oraz klasy 
IV-VII. Celem konkursu była: popularyzacja 
i wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochro-
ny środowiska, w szczególności segregacja 
odpadów, upowszechnianie wiedzy na temat 
nowych zasad segregacji śmieci, wzrost świa-
domości ekologicznej, wykształcenie postaw 
proekologicznych i indywidualnej odpowie-
dzialności za stan środowiska, rozwijanie 
wyobraźni plastycznej dzieci i kreatywności 
w połączeniu z aktywną edukacją ekologiczną. 

Prace plastyczne wykonywane były 
w różnych technikach, w zależności od gru-
py wiekowej. Najmłodsze dzieci tj. dzieci 
uczęszczające do szkolnych zerówek oraz 
przedszkola, a także uczniowie klas I-III wy-
konywali prace techniką rysunek, malarstwo. 
Natomiast uczniowie klas IV-VII wykonywali 
ulotkę edukacyjną, łączącą w sobie zarówno 
część plastyczną, jak i tekstową, informującą 
o nowych zasadach selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych.

Każda placówka szkolna mogła przekazać 
następującą ilość prac w poszczególnych 
kategoriach wiekowych:

 ■ przedszkole, klasy ,,O” – max. 6 prac 
z każdej placówki,

 ■ klasy I – III – max. 9 prac z każdej pla-
cówki,

 ■ klasy IV –VII – max. 12 prac z każdej pla-
cówki.

Poniżej zestawienie prac z poszczególnych 
placówek oświatowych:

Łącznie na konkurs wpłynęło 116 prac 
wykonanych przez uczniów z 6 placówek 
oświatowych z terenu Gminy Strzyżewice, 
z podziałem na trzy grupy: 

 ■ dzieci uczęszczające do szkolnych ze-
rówek oraz przedszkola - wpłynęło 
łącznie 28 prac,

XXIV Gminna Olimpiada 
Ekologiczna za nami

ilość prac złożona 
w ramach konkursu

ilość prac możliwa do złożenia 
w ramach konkursu

PSP Bystrzyca Stara 27 27

PSP Kiełczewice Górne 25 27

PSP Osmolice Pierwsze 24 27

PSP Strzyżewice - Rechta 26 27

PSP Żabia Wola 8 27

Samorządowe Przedszkole 
Piotrowice

6 6

RAZEM 116 141

 ■ uczniowie klas I – III - wpłynęło łącznie 
37 prac, 

 ■ uczniowie klas IV-VII – wpłynęło łącznie 
51 prac.

Jakub Dudzik Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Osmolicach Pierwszych

Jakub Dudzik Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Osmolicach Pierwszych
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Festyn 
Ekologiczny 
w Kiełczewicach 
Górnych

W słoneczną niedzielę, 17 czerwca, 
mieliśmy przyjemność bawić się na XIX 
Festynie Ekologicznym, który połączo-
ny był z finałem XXIV Gminnej Olim-
piady Ekologicznej oraz jubileuszem 
XX-lecia Młodzieżowej Orkiestry Dętej. 

Jak co roku impreza spotkała się z bardzo 
dużym zainteresowaniem mieszkańców na-
szej Gminy, którzy wyjątkowo licznie przybyli 
na teren Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Kiełczewicach Górnych.

Celem festynu była edukacja ekologiczna 
społeczeństwa na temat ochrony przyrody, 
prawidłowego segregowania odpadów, ale 
przede wszystkim dobra zabawa. Jak zawsze 
nie zabrakło na nim różnych atrakcji zarówno 
dla dzieci, jak i dla dorosłych.

Głównym punktem imprezy było wręcze-
nie nagród laureatom tegorocznej Olimpiady 
Ekologicznej. Finaliści konkursów: wiedzowe-
go i plastycznego otrzymali z rąk Pana Jana 
Dąbrowskiego - Wójta Gminy Strzyżewice, 
dyplomy i nagrody rzeczowe.

Tego dnia na scenie wystąpili uczniowie 
ze szkół podstawowych oraz przedszkola 
z terenu naszej gminy, którzy prezentowali 
pokazy o tematyce ekologicznej. 

Był to również czas świętowania jubile-
uszu XX-lecia Młodzieżowej Orkiestry Dętej 
Gminy Strzyżewice. Orkiestra Dęta „Henrycz-
ki” z Bychawy pod batutą Henryka Dudziaka 
uroczyście powitała naszych orkiestrantów, 
a także uświetniła obchody swoim występem. 
Wszyscy, byli i obecni orkiestranci, za swój 
wkład pracy otrzymali statuetki. Następnie 
nasza orkiestra zagrała wspaniały koncert, 
który jak zawsze, spotkał się z ogromnym 
uznaniem publiczności.

Czas umilały również występy innych 
zespołów. Na scenie mogliśmy podziwiać 
kapelę ludową OSP Czerniejów, która przygo-
towała kilka skocznych, wpadających w ucho, 
piosenek.

Atrakcją festynu były oryginalne dmuchań-
ce, fotobudka serwująca zdjęcia na pamiątkę 
oraz wiele innych niespodzianek. 

Każde chętne dziecko mogło pomalo-
wać buzię, wykręcić wesołego zwierzaka 
z balonów, czy pobawić się wielkimi bań-
kami mydlanymi. Dzieci mogły wykazać się 
szybkim ślizgiem na dmuchanej zjeżdżalni, 
zwiedzić zamek „Cirkus”, czy „wykąpać się” 
w suchym basenie z piłeczkami. Przez cały 
czas trwania Festynu można było podziwiać 

Nagrodzeni laureaci:

kategoria wiekowa 
– dzieci uczęszczające 
do szkolnych zerówek 
oraz przedszkola:

Anna Rzucidło 
– Samorządowe Przedszkole 
Publiczne w Piotrowicach
Aleksandra Szwałek – Pu-
bliczna Szkoła Podstawowa 
w Bystrzycy Starej
Filip Stańko – Publiczna Szko-
ła Podstawowa w Kiełczewi-
cach Górnych
Zofia Maj – Publiczna Szko-
ła Podstawowa w Bystrzycy 
Starej
Aleksandra Jaszczewska – Pu-
bliczna Szkoła Podstawowa 
w Osmolicach Pierwszych

kategoria wiekowa 
– uczniowie klas I-III:

Karolina Teter – Publiczna 
Szkoła Podstawowa w By-
strzycy Starej
Robert Toporowski – Pu-
bliczna Szkoła Podstawowa 
w Kiełczewicach Górnych
Filip Pysiński – Publiczna 
Szkoła Podstawowa w Osmo-
licach Pierwszych
Agata Zemszał – Publiczna 
Szkoła Podstawowa w By-
strzycy Starej
Michał Szyszka – Publiczna 
Szkoła Podstawowa w Kieł-
czewicach Górnych

kategoria wiekowa 
– uczniowie klas IV-VII:

Nadia Klimek – Publiczna 
Szkoła Podstawowa w By-
strzycy Starej
Gabriela Bednarczyk – Pu-
bliczna Szkoła Podstawowa 
w Bystrzycy Starej
Kornelia Sidor – Publiczna 
Szkoła Podstawowa w Kieł-
czewicach Górnych
Amelia Marzec – Publiczna 
Szkoła Podstawowa w Strzy-
żewicach - Rechcie
Jakub Dudzik – Publiczna 
Szkoła Podstawowa w Osmo-
licach Pierwszych

Wręczenie dyplomów i nagród rzeczowych wszystkim laureatom konkursów: wie-
dzowego i plastycznego odbyło się podczas XIX Festynu Ekologicznego, który odbył się 
w dniu 17 czerwca 2018 roku na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Kiełczewicach 
Górnych. Wszystkim nagrodzonym serdeczne gratulacje składają organizatorzy XXIV 
Gminnej Olimpiady Ekologicznej.

B. Szymula

Rober Toporowski 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kiełczewicach Górnych

Aleksandra Szwałek 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Bystrzycy Starej

Anna Rzucidło 
Samorządowe Przedszkole Publiczne w Piotrowicach
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wystawę prac plastycznych dzieci nagrodzo-
nych w konkursie organizowanym w ramach 
XXIV Gminnej olimpiady ekologicznej pn.: 
„Jestem przyjacielem przyrody – segreguję 
odpady”. 

Zimne lody doskonale gasiły pragnienie. 
Mniej odporni na przeziębienie mogli kupić 
popcorn lub zjeść słodką watę cukrową.

Dużą popularnością cieszyło się stoisko 
z własnoręcznymi wyrobami. Można tu było 
kupić serwety wykonane na szydełku czy 
pięknie zdobione ikony.

Na koniec odbyła się zabawa taneczna na 
świeżym powietrzu. Do tańca przygrywał ze-
spół Inpero, który wspaniale bawił publiczność. 

Niedzielne popołudnie upłynęło mieszkań-
com naszej gminy oraz przybyłym gościom na 
licznych zabawach, wspólnym biesiadowaniu 
i pogłębianiu wiedzy ekologicznej. Szczęśliwe 
miny dzieciaków oraz zadowolenie rodziców były 
najlepszą wizytówką udanej, niedzielnej imprezy.

Barbara Szymula
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Ks. Kanonik Andrzej Jurczyszyn 
1948 – 2018

W dniu 11 sierpnia 2018 r. zmarł ks. Andrzej Jurczyszyn - proboszcz parafii pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski 
w Bystrzycy Starej w latach 1982-2012, Kanonik Honorowy Kapituły Lubelskiej. Mieszkańcy Gminy Strzyżewice, rodzina, 
liczni księża oraz parafianie żegnali zasłużonego dla społeczności księdza, wychowawcę, a przede wszystkim człowieka, na 
uroczystej Mszy świętej pogrzebowej w dniu 14 sierpnia, której przewodniczył bp Mieczysław Cisło.

Ks. Andrzej Jurczyszyn urodził się 
1.01.1948 r. w Wożuczynie (miejscowość 
w powiecie tomaszowskim, gmina Rachanie). 
Świadectwo ukończenia Liceum Ogólno-
kształcącego im. B. Głowackiego w Tomaszo-
wie Lubelskim otrzymał 20 czerwca 1966 r.  
W tym czasie złożył podanie o przyjęcie do 
seminarium duchownego w Lublinie. Święce-
nia kapłańskie przyjął z rąk bp. Piotra Kałwy 
15 czerwca 1972 r.  Swoją posługę rozpoczął 
jako wikariusz w parafii Częstoborowice, 
następnie był to Puchaczów, Milejów oraz 
Lublin – kościół pw. Św. Teresy. 

Do Bystrzycy Starej ks. Andrzej Jurczyszyn 
skierowany został przez Kurię Biskupią z no-
minacją na rektora powstającego kościoła. 
Dopiero co przybyły kapłan przejął kierownic-
two budowy i został mianowany pierwszym 
proboszczem tworzącej się parafii. Ks. Andrzej 
z wielkim zapałem i energią zabrał się do 
pracy. Duchowny dokonał poważnych zmian 
w projekcie świątyni, zwiększając jej prze-
strzeń, co wpłynęło na wygląd wewnętrzny 
i zewnętrzny. Również teren wokół kościoła 
został powiększony, dzięki czemu znalazło 
się miejsce na procesje, plac pod przyszłą 
plebanię i ogród na jej zapleczu oraz nie-
wielki parking. 

Uroczystość nadania tytułu kanonika ks. Andrzejowi Jurczyszynowi

Poświęcenie kościoła nastąpiło 2 czerwca 
1984 r., a dokonał go ks. bp. Bolesław Pylak. 
Społeczność nowej parafii, w której znalazł 
się ks. proboszcz okazała się bardzo ofiarna, 
a większa część kosztów budowy pokryta zo-
stała ze składek wspólnoty, dzięki czemu po 

Komunia Św. w Bystrzycy Starej, 29.05.1983 r.

zakończeniu prac przy świątyni ks. Jurczyszyn 
przystąpił do wznoszenia plebanii, cmentarza, 
a w późniejszym okresie dzwonnicy. Postawa 
ks. proboszcza wzbudzała ogólne uznanie 
i poważanie wśród parafian, a jego autorytet 
jeszcze wzrósł od chwili otrzymania godności 
kanonika w maju 1996 r. 



Nr 3/2018 (165) 9 

z życia gminy

Ks. Jurczyszyn był również pomysłodawcą 
i twórcą muzeum regionalnego, do którego 
zbierał oraz gromadził sprzęty i urządzenia 
gospodarskie, wykorzystywane przez naszych 
przodków. Ks. kanonik doskonale wiedział  
jak wielkie znaczenie ma poznawanie prze-
szłości „małej ojczyzny”. Oficjalne otwarcie 
muzeum nastąpiło 3 maja 1991 r. Początkowo 
eksponaty znajdowały się w jednej sali pod 
kościołem, jednak zbiory systematycznie 
się powiększały, w zawiązku z czym na cele 
muzealne przeznaczono także drugą salę.

Ks. Kanonik przez lata oddawał się pracy 
katechetycznej i wychowawczej, wskazując 
młodym ludziom właściwą drogę życiową, 
kształtując ich na ludzi prawych i wrażliwych 
na krzywdę drugiego człowieka. Posługa ka-
płańska ks. Andrzeja nie ograniczała się jedynie 
do pracy na rzecz parafii, lecz skierowana 
była do całej społeczności gminy. Otwartość 
i wrażliwość na potrzeby innych przełożyła się 
na organizację pomocy finansowej i materialnej 
dla dzieci. Ks. proboszcz dał się poznać jako 
dobry, przedsiębiorczy, ambitny i lubiący wy-
zwania gospodarz, który potrafił stawić czoła 
nawet najtrudniejszym sytuacjom. 

W dowód uznania za pełną zaangażowania 
pracę dla dobra społeczności lokalnej oraz 
inicjatywy podejmowane na rzecz rozwoju 
Małej Ojczyzny, ks. kanonik 24 czerwca 2018 
r. otrzymał tytuł „Zasłużonego dla Gminy 
Strzyżewice”. Również Wojewoda Lubelski do-
strzegł wieloletni trud proboszcza bystrzyckiej 
parafii wręczając mu dyplom uznania za cało-
kształt pracy duszpasterskiej oraz społecznej. 

W ostatnich miesiącach, ks. Andrzej Jur-
czyszyn mimo ciężkiej choroby, z heroiczną 
wiarą znosił cierpienia, zawierzając swój los 

Jezusowi i Matce Bożej. W liście pożegnalnym 
ks. kanonik napisał: „Jestem gotowy na sąd 
Boży, Bóg zapłać wszystkim, których spo-
tkałem na drodze swojego życia. Parafianie 
z Bystrzycy Starej stali się dla mnie nową 
rodziną. Wszystkich, których skrzywdzi-
łem, bądź obraziłem proszę o wybaczenie, 
a uczestników pogrzebu o modlitwę o Boże 
miłosierdzie dla mnie. Chcę wśród was po-
zostać, zostawić swoje ciało, które tutaj się 
zmęczyło i zestarzało, zostawić serce, które 
was kochało, ręce, które was błogosławiły, 
rozgrzeszały, dawały Ciało Pańskie. Bądźcie 
wierni Chrystusowi i Jego Matce, niech was 
wszystkich Bóg błogosławi”.

Monika Zagórska - Kozak

Kondukt żałobny w drodze na cmentarz (fot. A. Klimek)

Msza św. pogrzebowa ks. kanonika Andrzeja Jurczyszyna (fot. A. Klimek)
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Piknik Sołtysów 
pod hasłem 
„Aktywne sołectwa”

15 lipca w Piotrowicach odbyło się szóste 
spotkanie integracyjne sołtysów, zorganizowane 
przez Lokalną Grupę Działania „Kraina wokół 
Lublina”. W spotkaniu udział wzięli sołtysi z 15 
gmin Powiatu Lubelskiego, samorządowcy oraz 
członkowie LGD, łącznie 250 osób. 

Głównym punktem tegorocznego pikniku 
była prezentacja dobrych praktyk realizo-
wanych przez sołectwa z terenu Powiatu 
Lubelskiego, mających na celu angażowanie 
mieszkańców do wspólnych działań. Zapre-
zentowanych zostało siedem sołectw, w któ-
rych zorganizowano wydarzenia o charakterze 
artystyczny, sportowym lub patriotycznym. 
Przedstawiono również trzy sołectwa, które 

realizują zadania inwestycyjne, polegające na 
organizacji miejsc spotkań dla mieszkańców. 

Miłym akcentem spotkania było rozstrzy-
gnięcie „Konkursu na najciekawszą inicjatywę 
zrealizowaną przez sołectwo działające na ob-
szarze LGD”. Okazało się bowiem, że dwóch 
sołtysów z gminy Strzyżewice znalazło się 
w gronie laureatów. Regina Wróbel – sołtys 
wsi Osmolice Drugie – zajęła II miejsce w ka-

tegorii inicjatyw inwestycyjnych za realizację 
zadania rozbudowa budynku w Osmolicach 
Pierwszych na potrzeby świetlicy, natomiast 
Genowefa Baran -  sołtys wsi Kiełczewice 
Dolne – zajęła III miejsce w kategorii inicjatyw 
nieinwestycyjnych za organizację wydarzenia 
majówka patriotyczna „100 lat Niepodległej”.

/bz/

Zbiórka dla hospicjum
14 lipca w Pszczelej Woli odbył się piknik rodzinno-charytatywny „Latamy 

z Hospicjum Dobrego Samarytanina” pod patronatem i z udziałem Wojewody 
Lubelskiego.  Dochód z wydarzenia został przeznaczony na potrzeby lubelskiego 
hospicjum, organizatora wydarzenia.

Były kiełbaski i wojskowa grochówka oraz rozmaite słodkości. Uczestnicy pikniku podziwiali 
prezentację sprzętu wojskowego, policji, straży pożarnej i służb więziennych. Dowiedzieli 

się również o dzia-
łalności Hospicjum 
Dobrego Samary-
tanina, które mogli 
wesprzeć finanso-
wo poprzez udział 
w zbiórce lub licy-
tacji. 

Hospicjum Do-
brego Samaryta-
nina prowadzone 
przez Lubelskie 
Towarzystwo Przy-
jaciół Chorych obej-
muje całodobową, 
nieodpłatną opieką 
pacjentów z choro-
bą nowotworową, 
u których zakoń-
czono leczenie 
przyczynowe, a ko-
nieczne jest zwal-
czanie objawów 
związanych z po-
stępem choroby. 
Opiekę hospicyjną 
niosą lekarze, pielę-
gniarki, duchowny, 

psycholog,  fizjoterapeuta, masażysta-rehabi-
litant, pracownik socjalny oraz odpowiednio 
przeszkoleni wolontariusze. Obecnie ośrodek 
posiada 20 łóżek, prowadzona jest również 
opieka domowa. 

Podczas uroczystości ks. prof. dr hab. 
Mirosław Kalinowski - Prezes Lubelskiego 
Towarzystwa Przyjaciół Chorych - odebrał 
z rąk Wojewody odznaczenie „Primus in Agen-
do” („Pierwszy w działaniu”) nadane przez 
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
za szczególne zasługi na rzecz lokalnej spo-
łeczności.

/bz/
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Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego 
w 2018 roku
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POLSKA 68 59 52 56 68 52 52 42

POLSKA - wieś 66 57 50 54 62 45 50 38

Województwo 
lubelskie 69 59 52 56 66 49 50 50

Powiat lubelski 69 58 51 55 63 46 49 50

Gmina 
Strzyżewice 73 59 55 57 64 48 55 53

Gimnazjum 
w Bystrzycy 

Starej
74 60 54 58 64 50 64 53

Gimnazjum 
w Pszczelej 

Woli
70 57 56 55 65 45 38 -

Gimnazjum 
w Mętowie 70 54 43 49 70 47 51 -

Gimnazjum 
w Bychawie  
ul. Szkolna

66 52 46 50 61 42 - -

Gimnazjum 
w Bychawie 

ul. Piłsudskiego
65 52 50 51 53 34 - -

Gimnazjum 
w Niedrzwicy 

Dużej
72 59 55 61 65 48 35 -

Gimnazjum 
w Zakrzówku 67 56 50 56 71 49 - -

Gimnazjum 
SP 39 

w Lublinie 
(Zemborzycach) 

ul. Krężnicka

81 68 51 60 76 62 - -

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

Festyn rodzinny w PSP 
im. M. Konopnickiej 
w Bystrzycy Starej

Dnia 26.05.2018 r. w PSP im. Marii 
Konopnickiej w Bystrzycy Starej odbył 
pierwszy festyn rodzinny. Wydarzenie 
to miało miejsce przy kompleksie boisk 
wielofunkcyjnych. Program imprezy 
obfitował w wiele atrakcji, konkursów, 
niespodzianek i konkurencji sportowych.

Festyn rozpoczął się od emocjonującego 
meczu piłki nożnej dzieci vs. rodzice, który 
zakończył się zwycięstwem uczniów. Rodzice 
i nauczyciele wzięli udział w rozgrywkach piłki 
siatkowej. Zwycięzcami okazali się rodzice. 
Doskonałym komentatorem sportowym był 
p. I. Rapa, który zdawał relacje na wesoło  
Jedną z atrakcji był występ Młodzieżowej Or-
kiestry Dętej Gminy Strzyżewice, która w tym 
roku obchodzi 20-lecie swojej działalności. 

Uczestnicy imprezy plenerowej mieli możli-
wość posilenia się kiełbaską z grilla. W trakcie 
festynu na najmłodszych uczestników czekało 
mnóstwo atrakcji przygotowanych przez 
animatora p. Piotra Miturę. Były to m.in. 
formuła I, tęczowa chusta, tor przeszkód, 
pokaz puszczania baniek mydlanych czy prze-
ciąganie liny. Dzieci mogły skorzystać z kącika 
plastycznego, konstrukcyjnego, jak również 
odbić swoją „łapkę” na pamiątkowym plaka-
cie. Największym zainteresowaniem okazał 
się ogromny dmuchany traktor, do którego 
ustawiały się kolejki, aby poskakać i pozjeż-
dżać. Nauczyciele wychowania fizycznego 
naszej szkoły przygotowali konkursy i gry 
ruchowe dla dzieci, rodziców oraz nauczycieli, 
w których wszyscy chętnie brali udział. Były 
to ruchome skrzynki, gąsienica i skakanka. 
Całość rodzinnej imprezy plenerowej uświet-
niał zespół POM-BAND z Piotrowic, który 
skutecznie zachęcał do tańca ”pod chmurką”.

Serdeczne podziękowania kierujemy na-
szej Radzie Rodziców, która włożyła dużo 
siły i energii w organizację festynu. Spotkanie 
integracyjne było „strzałem w dziesiątkę”! 
Mamy nadzieję, że wspólnie pobawimy się 
również za rok 

/Nauczyciele świetlicy/

Bezpieczna szkoła, 
bezpieczna przyszłość

W bieżącym roku szkolnym PSP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Strzyżewicach-
-Rechcie uczestniczyła w projekcie „Bezpieczna szkoła, bezpieczna przyszłość” w ramach 
programu rządowego „Bezpieczna+”. W ramach projektu odbył się przegląd stanu bez-
pieczeństwa w placówce oświatowej, opracowanie szkolnych procedur postępowania na 
wypadek wystąpienia sytuacji zagrożenia oraz szkolenie dla nauczycieli i pracowników 
szkoły. Dowodem, iż nasza szkoła zapewnia bezpieczne warunki nauki, wychowania 
i opieki jest uzyskanie certyfikatu Bezpieczna szkoła, bezpieczna przyszłość.

E.G.
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W świecie robotów 
i programowania

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że potencjał edukacyjny 
mobilnych technologii jest coraz większy. Nowoczesne na-
rzędzia IT dają możliwość korzystania z gier edukacyjnych, 
aplikacji przybliżających zagadnienia z różnorodnych dzie-
dzin m.in. matematyki, nauk przyrodniczych i logicznego 
myślenia. Taka forma zajęć stanowi duże urozmaicenie 
i uatrakcyjnia proces uczenia się. Praca z urządzeniami 
kształci cierpliwość, pomaga ćwiczyć koncentrację, spo-
strzegawczość oraz pobudza wyobraźnię. Dzieci bawiąc się 
jednocześnie uczą się bardzo ważnych rzeczy  – programo-
wania, algorytmów, logicznego myślenia. 

Od drugiego semestru uczniowie klasy drugiej Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Kiełczewicach Górnych zgłębiają świat programo-
wania. Na dotychczasowych zajęciach rozmawialiśmy m.in. o roli 
robotów w naszym codziennym życiu. Prezentowany był dzieciom 
Ozobot - najmniejszy, miniaturowy robot, z którym postanowiliśmy 
się bliżej zapoznać. Sprawdziliśmy, jak widzi linie, rozpoznaje ko-
lory, odczytuje zakodowane informacje. Posługując się mazakami 
wydawaliśmy naszemu miniaturowemu przyjacielowi polecenia 
i obserwowaliśmy jak je wykonuje. Specyfikę działania Ozobota 
poznali również uczniowie pozostałych klas, którzy wypełniali karty 
pracy kodując naszego robota tak, by poruszał się m.in.: zgodnie 
z kolejnością dni tygodnia, a także odszukiwał drogę w labiryncie.

W kolejnych tygodniach, dzięki firmie Wonder, pracowaliśmy 
z Dashem i Dotem. Są to prawdziwe, interaktywne, kolorowe i sym-
patyczne roboty, które poprzez zabawę wprowadzają dzieci w świat 
programowania. Z wyglądu przypominają złączone ze sobą niebieskie 
kule, jednak po uruchomieniu przykuwają uwagę i wywołują zachwyt. 
Dash jest wyposażony w kółka, dzięki czemu może się przemieszczać, 
tańczyć, reagować na dźwięk i ruch, a nawet mówić. Za pomocą 
wbudowanych sensorów wykrywa na swojej drodze przeszkody. 
Dot, mimo, że jest zdecydowanie mniejszy i nie posiada kółek, to 
jednak jest równie uroczy. By móc nimi sterować wystarczy pobrać 
na tablet lub smartfon specjalną aplikację. W zależności od stopnia 
zaawansowania i wieku użytkownika możemy np. ustawiać kolory 
światełek, nagrywać krótkie komunikaty, wydawać polecenia itp. 
Uczniowie starszych klas wykorzystywali swoją wiedzę zdobytą na 
zajęciach z programowania i budowali złożone moduły poleceń dla 
tych niebieskich kuleczek. Dla naszych uczniów programowanie 
robota, który na żywo reaguje na nasze polecenia, stanowił duży 
powód do zadowolenia. Cieszymy się że to nie koniec naszych przygód 
z robotami, bowiem w ostatnich dniach roku szkolnego do naszej 
szkoły zawitały kolejne roboty: mBot 2.4G i Trobot.

W naszej szkole na co dzień wykorzystujemy nowe technologie - 
różnorodne platformy edukacyjne, interaktywne quizy i podręczniki. 
Uczniowie klas młodszych realizują zadania na platformie edukacyjnej 
„Zdobywcy Wiedzy”, „Matematyczne zoo”. Korzystamy z aplikacji 
wykorzystującej rozszerzoną rzeczywistość, która pozwala zamienić 
kolorowe obrazki w interaktywne światy 3D. 

Korzystanie z nowoczesnych technologii w edukacji jest teraz 
jeszcze wygodniejsze gdyż w drugim semestrze bieżącego roku szkol-
nego dwie sale lekcyjne zostały wyposażone w nowoczesne tablice 
interaktywne. Na potrzeby szkoły zakupiony został także monitor 
interaktywny oraz trzy laptopy i kilka zestawów komputerowych. To, 
że nowoczesne technologie nie są nam obce, potwierdzają chociażby 
prowadzone przez nas zajęcia.

K. Tuzimska

Szkoła Podstawowa 
w Strzyżewicach-Rechcie 
SZKOŁĄ MŁODYCH 
PATRIOTÓW

Rok 2018 jest rokiem wyjątkowym! Wszystko za 
sprawą niezwykłej, bo setnej rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Rok szkolny 2017/2018 został 
ogłoszony przez MEN „Rokiem dla Niepodległej”, co 
skłaniało do podejmowania wielu inicjatyw, mających 
na celu propagowanie wśród dzieci i młodzieży postaw 
przywiązania do ojczyzny oraz zwiększania świadomości 
o znaczeniu odzyskania niepodległości przez Polskę. 

W okresie od 3 stycznia do 21 maja 2018 r. uczniowie naszej 
szkoły aktywnie realizowali zadania przewidziane regulaminem 
konkursu Szkoła młodych patriotów, które idealnie wpisywały 
się w ten ważny historycznie czas. Konkurs został zorganizowany 
przez Studium Prawa Europejskiego z siedzibą w Warszawie. Cel 
projektu zakładał uświadomienie młodym ludziom, na czym polega 
współczesny, mądry i odpowiedzialny patriotyzm. W nagrodę za 
100% wykonie zadań projektowych, otrzymaliśmy Tytuł „SZKOŁY 
MŁODYCH PATRIOTÓW”. Wypracowaliśmy go, wykonując nastę-
pujące działania, które przez jury konkursu zostały ocenione na 
najwyższą liczbę punktów:

 ■ przeprowadzono w klasach konwersatoria – pogadanki i dys-
kusje pt. „Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie 
patriotą”, czego efektem był przygotowany przez uczniów 
klasy 7 plakat obrazujący, jak być patriotą każdego dnia;

 ■ przeprowadzono sondaż wśród uczniów, nauczycieli, 
pracowników szkoły oraz mieszkańców miejscowości nt. 
współczesnych postaw patriotycznych oraz roli patriotyzmu 
lokalnego, efekty pracy zostały zarejestrowane w krótkim 
materiale filmowym;

 ■ zorganizowano i przeprowadzono ogólnoszkolny konkurs 
recytatorski o tematyce patriotycznej oraz szkolny przegląd 
pieśni patriotycznych;

 ■ przygotowano plakat „100. rocznica odzyskania przez Polskę 
niepodległości”, któremu przyświecał cel – skłonienie dzieci 
i młodzieży do refleksji nad tematem odzyskania przez Polskę 
niepodległości oraz próba symbolicznego pokazania, z czym 
wiąże się dla nich niepodległość;

 ■ przeprowadzono ogólnoszkolny konkurs wiedzy pt. „Historia 
Polski a patriotyzm”, który został zorganizowany w formie 
szkolnego teleturnieju „Jeden z dziesięciu”, a jego zwycięzca 
– Przemysław Bielski, uczeń klasy VI - otrzymał honorowy 
tytuł „Szkolnego Mistrza Historii 2018”;

 ■ przygotowano Kodeks Postaw Patriotycznych; 
 ■ przygotowano prace pisemne poruszające motyw „małe 

ojczyzny w literaturze”.
W czasie realizacji zadań projektowych uczestniczyliśmy 

także w uroczystościach i akademiach, upamiętniających święta 
narodowe oraz najważniejsze momenty z historii Polski, które 
wzmacniały postawy patriotyczne uczniów. Niezwykle istotnym 
było także budowanie wśród uczniów poczucia odpowiedzialności 
za podejmowane działania, kształtowanie umiejętności pracy 
w grupie oraz skłaniania do kreatywnego podejścia w realizowaniu 
powyższych działań.

Szkolny koordynator projektu 
Monika Widomska
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Kolejny wyjazd uczniów ZSTR 
na staże zagraniczne do Spoleto

Po raz trzeci w tym roku szkolnym młodzież 
z Zespołu Szkół Techniki Rolniczej im. W. 
Witosa w Piotrowicach wyjechała za granicę 
doskonalić się w zawodach, których uczą się 
w szkole. W dniach od 20. 05. do 09. 06. 
2018 r. 18 - osobowa grupa uczniów z II klas 
technikum mechanizacji rolnictwa i techni-
kum hotelarstwa wraz z dwoma opiekunkami 
przebywała w Spoleto we Włoszech. Reali-
zacja tego zadania odbywała się w ramach 
projektu Erasmus + „Europejscy zawodow-
cy”. Uczniowie technikum mechanizacji rol-
nictwa pracowali przy pielęgnacji winorośli 
w przedsiębiorstwie Azienda Agraria Tommaso 
Coricelli, wykorzystując teoretyczną wiedzę 
i umiejętności nabyte w szkole, m. in. wyko-
nywanie, planowanie zabiegów agrotechnicz-
nych, rolniczych, dobór maszyn do określonej 
produkcji rolniczej. Natomiast dziewczęta 
zdobywały umiejętności nawiązywania kon-
taktu z klientem i obsługi konsumenta w Osello 
Villa Redenta. Zapoznawały się  z procedurami 
usług hotelarskich, zapewnieniem jakości 
bezpiecznego, zdrowego przygotowywania 
potraw i napojów, a także umiejętności ich 
podawania. Oprócz pracy uczniowie mieli 
możliwość nauki języka włoskiego. Codzien-
nie odbywali 2 - godzinne lekcje. Szlifowali 
umiejętności językowe nie tylko przy ławce, 
ale też w formie zabawy w plenerze. 

Pobyt uatrakcyjniały wycieczki do Rzymu, 
Perugii, Asyżu i nad Adriatyk. W Wiecznym 
Mieście uczniowie poznali najważniejsze 
zabytki, które przeszły do historii. Największą 
uwagę przykuło Colloseum - dawny amfiteatr 
Flawiuszów, powstały w I w. n. e., tam od-
bywały się m. in. walki gladiatorów, umierali 
pierwsi chrześcijanie. Jako ciekawostkę poda-
my, że nazwa budowli została nadana od znaj-
dującego się w pobliżu olbrzymiego posągu 
Nerona zw. Kolosem. Zachwyciła nas także 
Fontanna Di Trevi zbudowana z inicjatywy 
Klemensa XII w miejsce istniejącej wcześniej. 
Zasila ją woda doprowadzana akweduktem 

utrzymany w stylu gotyckim Ratusz – Pałac dei 
Priori. Niezwykły gryf – godło Perugii i XIV- 
wieczny lew z brązu przykuły naszą uwagę. 
W Katedrze San Lorenzo  znajduje się Kaplica 
św. Pierścienia zawierająca relikwiarz z pierście-
niem uważanym za obrączkę Maryi, co wzbu-
dziło największe zainteresowanie. Ostatnim 
punktem tej wycieczki była średniowieczna 
Fonanna Maggiore – symbol  miasta, stałe 
miejsce spotkań obywateli nie tylko Perugii. 

Codziennie po pracy, po obiedzie ucznio-
wie mieli do dyspozycji wiele godzin dla sie-
bie. Spędzali je na różne sposoby. Chłopcy 
zdobywali  szczyt Monteluco. Inni  chętnie 
spacerowali po parku, poznawali miasto.  
W ostatnim tygodniu mieliśmy wspaniałą 
okazję zaczerpnąć morskiego powietrza. Po 
ponad dwugodzinnej podróży dotarliśmy 
do San Benedetto del Tronto – pięknego 
kurortu nadmorskiego. Miasto zachwyciło 
alejami z palm i kwitnącymi oleandrami. Dla 
wszystkich morze było wyjątkowym wido-
kiem, niektórzy widzieli je po raz pierwszy. 

Piaszczysta plaża, ciepły piasek i woda za-
pewniły wspaniały relaks. Zabawy w morzu, 
gra w piłkę, wyprawy na kamienistą wyspę 
to były główne zajęcia tego dnia. Spędziliśmy 
tam niezapominane chwile, nie brakowało 
śmiechu i żartów. Wykorzystaliśmy piękną 
pogodę na opalanie, a potem ocenialiśmy 
stopień włoskiej opalenizny. 

Podsumowanie projektu odbyło się 
w przeddzień wyjazdu podczas uroczystego 
obiadu. Wszyscy otrzymali zaświadczenia 
o odbyciu stażu i kursu języka włoskiego. 
Najważniejszy dokument, czyli certyfikat Eu-
ropass, który również uczniowie otrzymali, 
potwierdził w języku angielskim zdobyte przez 
nich umiejętności. Doświadczenie, które mło-
dzież zdobyła podczas stażu zagranicznego 
z pewnością da im lepszy start w dorosłe życie.

Beata Kamińska
Magdalena Dec

zbudowanym w XIX r. p. n. 
e. Legenda głosi, że wrzu-
cenie monety do fontanny 
przez lewe ramię do tyłu 
zapewnia w przyszłości 
powrót do Wiecznego 
Miasta, z czego wielu z na-
szych uczniów skorzystało. 
Ostatnim miejscem, które 
odwiedziliśmy w Rzymie był 
Plac Św. Piotra i Bazylika. 
Olbrzymia czterorzędo-
wa kolumnada wywołała 
zachwyt, ale największy 
wzbudziła Bazylika Św. 
Piotra ze swoją olbrzymią 
powierzchnią. W świątyni 
znajduje się grób papieża 
Jana Pawła II, przy któ-
rym wszyscy przyklękli na 
krótką modlitwę, a także 
„Pieta” Michała Anioła.  
Z zaciekawieniem zeszliśmy do podziemi, 
aby zobaczyć groby innych papieży. Ogrom 
zabytków, które poznaliśmy i ich opis zaj-
mowałby wiele miejsca, dlatego skupiliśmy 
się na najważniejszych. 

Zwiedzaliśmy także miasta w pobliżu Spo-
leto – Asyż i Perugię. Najpierw odwiedziliśmy 
miejsce narodzin Św. Franciszka, czyli Asyż. 
Celem naszej wizyty było również obejrzenie 
bazylik - Santa Maria Degli Angeli oraz bazyliki 
Św. Klary.  Ostatnim oglądanym zabytkiem 
w Asyżu był XII - wieczny kościół wybudowany 
na Piekielnym Wzgórzu, znajdują się tam znane 
na całym świecie freski Giotta, a w bazylice 
dolnej zamknięty w skale grób św. Franciszka. 
Skupił  on wszystkich na chwilowej modlitwie. 

Swoją przygodę w stolicy Umbrii rozpoczę-
liśmy od jazdy minimetrem. Przechadzając się 
ulicami „miasta w mieście” przenieśliśmy się 
w zamierzchłą przeszłość, w czym nam po-
mogły wizualizacje w jednej z grot.  Kolejnym 
punktem marszruty był plac, gdzie znajduje się 
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NOC 
W BIBLIOTECE

Dla szesnastu śmiałków z Publicz-
nej Szkoły Podstawowej im. Rodziny 
Rohlandów wakacje rozpoczęły się 
nocą w bibliotece. Właśnie w ten nie-
konwencjonalny sposób uczniowie 
promowali czytelnictwo i bibliotekę 
jako miejsce otwarte i przyjazne. To 
już kolejne tego typu przedsięwzię-
cie w historii Filii Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Żabiej Woli i oczywiście 
zakończone sukcesem. Dla dzieci zor-
ganizowane zostały różne atrakcje, na 
początek zmiana wystroju wnętrza – 
rozłożone zostały materace, śpiwory, 
poduszki, aby każdemu było wygodnie 
i komfortowo. Następnie nasi młodzi 
czytelnicy mieli okazję brać udział 
w grach i zabawach inspirowanych 
różnymi książkami. Spotkanie miało 
przede wszystkim na celu rozwija-
nie, pogłębianie zainteresowań i pasji 
uczniów, promowanie czytelnictwa, 
a przede wszystkim pokazanie im, 
że czas wolny fantastyczne można 
spędzić z książką. Na koniec wieczorna 
toaleta i można było zacząć szyko-
wać się do snu. Emocje i wyśmieni-
ta zabawa zrobiły swoje. Niektóre 
dzieci zasypiały natychmiast inne 
potrzebowały trochę więcej czasu. 
Pobudka była ciężkim przeżyciem, 
bowiem przyszła zdecydowanie za 
wcześnie. „Wypoczęci” opiekunowie, 
swoich podopiecznych postawili na 
nogi o godzinie 7.00. Wyjątkowy czas, 
niepowtarzalna atmosfera i mnóstwo 
wrażeń na długo zapadną w pamięci 
młodych czytelników i na pewno za-
chęcą do udziału w podobnych pro-
jektach.

Do zobaczenia za rok!
Agata Sobek

Spotkanie na Żabim Szczycie
W dniach 7-8 lipca nasza 12-osobowa delegacja uczniów z PSP im. Rodziny 

Rohlandów w Żabiej Woli z panią dyrektor Grażyną Sprawką oraz z opiekunami 
panią Anetą Tomasik i panem Patrycjuszem Borysem uczestniczyła w „Zlocie 
Żabich Miejscowości” zorganizowanym przez Gminę Żabia Wola koło Warszawy. 
Towarzyszyli nam także przedstawiciele Urzędu Gminy Strzyżewice pani wice-wójt 
Barbara Zdybel, pani sekretarz Elżbieta Budzyńska oraz dyrektor Gminnej Biblio-
teki Publicznej im. Ewy Kołaczkowskiej w Strzyżewicach pani Monika Zagórska 
i dyrektor PSP im. Zofii i Juliusza Stadnickich w Osmolicach pani Laura Żydek.

O godzinie 5 rano z uśmiechami na twarzach ruszyliśmy w drogę. Na miejscu było dużo 
młodzieży z Czech, Słowacji i oczywiście Polski. Po pysznym śniadaniu zaproszono nas do 
sali, gdzie mieliśmy się poznać z innymi delegacjami. Zaprezentowaliśmy Gminę Strzyżewice 
z najlepszej strony, tańczyliśmy polkę lubelską oraz śpiewaliśmy piosenki o naszym regionie. 
Jak się okazało obie gminy mają wiele wspólnego ze sobą. Po prezentacji wszystkich grup 
nadszedł czas na zwiedzanie Gminy Żabia Wola oraz pobliskich miejscowości. Byliśmy m.in. 
w Centrum Kultury, gdzie mieści się jedyne w Polsce Muzeum Żaby i Grodzisku Mazowieckim, 
gdzie w Zespole Szkół oglądaliśmy nową i bardzo atrakcyjną salę gimnastyczno – sportową 
oraz siłownię. Wieczorem odbyło się ognisko z kiełbaskami przygotowane przez tamtej-
szych strażaków. Mogliśmy tańczyć, grać w piłkę nożną i rozmawiać z nowo poznanymi 
osobami. Następny dzień spędziliśmy na zwiedzaniu Warszawy. Mieliśmy okazję zobaczyć 
Stare Miasto, Pałac Prezydencki, Łazienki Królewskie i Pałac w Wilanowie. Tuż przed po-
wrotem do domu nasza grupa taneczna zaprezentowała się na Festynie Żabiowolskim. Na 
pożegnanie dostaliśmy od przyjaciół z Żabich miejscowości miłe upominki. Bardzo cieszymy 
się, że mogliśmy reprezentować naszą „małą Ojczyznę” na „Zlocie Żabich Miejscowości”. 

Aneta Tomasik
Zuzanna Polakowska
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MAGIA JEST WSZĘDZIE 
Noc Świętojańska 2018 za nami!

Najbardziej magiczna noc oraz emocjonujący wieczór za nami! Sezon artystycz-
ny 2017/2018 z wielkim hukiem przeszedł do historii! Pomimo przejściowych 
przygód pogodowych było przepięknie, było magicznie, było kolorowo! Co naj-
ważniejsze było również bardzo gorąco i to bynajmniej nie za sprawą prażącego 
Słońca. O podgrzanie atmosfery zadbały nasze dzieciaki, młodzież oraz dorośli! 
Wspaniałe występy prezentujące zdobyte podczas minionego sezonu umiejętności 
jak zwykle zachwyciły wszystkich. O atrakcje dla dzieci zadbała OSP Piotrowice 
prezentując z pasją wóz strażacki oraz ekwipunek OSP.

Marka Zająca, Agnieszki Jarmuł, Jarosława 
Krzyżaka, Janusza Chrześcijana, Krzysztofa 
Rozwałki. Bardzo dziękujemy WSPANIAŁYM 
RODZICOM za poczęstunek w postaci prze-
pysznych ciast. Dziękujemy OSP Kiełczewice 
Górne za użyczenie podłogi tanecznej.  

Jesteście cudowni! Dziękujemy Wam za 
wszystko i za to, że możemy na Was liczyć! 
I pamiętajcie – Magia jest wszędzie!

A świetnym tego przykładem będzie 
potańcówka, którą szykujemy dla Was na 
zakończenie wakacji! Już nie możemy się 
doczekać, gdyż jak zwykle nie będzie to zwy-
kła potańcówka ;) Widzimy się 1 września 
w Piotrowickim parku!

P.S. zapraszamy na naszą stronę www.
ckip-piotrowice.eu oraz na facebooka fb.me/
ckip.piotrowice, gdzie zobaczycie pełną fo-
torelację z tegorocznej NOCY ;)

/Zespół CKiP Piotrowice/

Mogliśmy posłuchać interpretacji znanych 
piosenek w wykonaniu dzieci i młodzieży zajęć 
wokalnych. Po raz pierwszy zaprezentowała 
się grupa akrobatyczna. Mimo niesprzyjającej 
aury, w jamajskich rytmach zaprezentowały 
swoje pokazy dzieci z grup tanecznych. Klasę 
pokazali nasi karatecy, zaś o klaskanie i dobry 
show zadbali kuglarze. Do części koncertowej 
wprowadzili nas gitarzyści. 

Po prezentacjach uczestników zajęć mogli-
śmy rozpocząć świętowanie z zaproszonymi 
gośćmi – w tym roku Cuatro Manos oraz uczest-
nikami programu Must Be the Music- fenome-
nalną i energetyczną grupą 3Kings! Tego co 
działo się podczas koncertów nie da się opisać! 
Tam po prostu trzeba było być! I dziękujemy 
Wam, że byliście! Widok kilkuset(!) osób wokół 
ogniska był niesamowity! Jesteście cudowni! 

Warto dodać, że do obrzędu ognia wpro-
wadziła nas Grupa Teatralna- Kaprys z prapre-
mierą widowiska „Mały Książę”, a młodzież 
z grupą taneczną przygotowali zjawiskowy 
obrzęd ognia. 

Noc świętojańska to jedno z wydarzeń, 
które pozwala nam odreagować, nadaje bajko-
wego klimatu, a lampiony szczęścia puszczane 
przez uczestników w gwieździste niebo spra-
wiają, że jest to impreza łącząca wszystkich.

I w takich emocjach, koniec zwieńczyła 
grupa fireshow InNomine, która dała prze-
piękny pokaz na moście towarzysząc naszym 
dziewczętom topiącym wianki. Także później-
sza zabawa taneczna do wczesnych godzin 
rannych również była wspaniałym widokiem!

NOC Świętojańska nie mogłaby się oczywi-
ście odbyć bez poszukiwania kwiatu paproci. 
W tym roku o świetną zabawę zadbała nasza 
młodzież, która wraz z Fundacją „5Medium” 
przygotowała niecodzienną grę terenową! 
A niecodzienną, gdyż wykorzystującą smartfo-
na. By dotrzeć do kwiatu trzeba było wykonać 
szereg zadań, które pojawiały się w specjalnej 
aplikacji. Dzięki temu udział w grze był nie 
lada gratką i wciągał nie tylko najmłodszych.

Z roku na rok nasza NOC Świętojańska 
staje się coraz bardziej rozbudowanym wy-
darzeniem. Staramy się Was zaskakiwać 
i sprawiać byście każdego roku gromadzili 
magiczne wspomnienia. Dzięki temu samo 
wydarzenie nie mogłoby się odbyć bez udziału 
i wsparcia ze strony Was wszystkich! Lista 

podziękowań i osób zaangażowanych jest 
bardzo długa! Swoje podziękowania kierujemy 
w szczególności do: Damiana Bogusławskie-
go, Kamila Oleszko, Arkadiusza Wójtowicza, 
Sebastiana Żukowskiego,  Urszuli Krzyżak, 
Piotra Kanara, Jarosława Pietrzaka, Grzegorza 
i Pawła Ciechońskich, Łukasza Kowalika, 
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Wspólne „projektowanie” Kultury rozpoczęte!
Z początkiem sierpnia rozpoczęła się realizacja inicjatyw projektu CKiP „Razem zaprojektujmy KULTURĘ” w ramach 

programu „Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2018” dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury. 

przyniosła materiał, inna zaś pasmanterię. 
Wzajemne wsparcie, harmonia i wspólny 
cel wpasowują się w dobry przykład procesu 
grupowego. 

Dzwonią telefony z innych gmin z prośbą 
o zapisanie na warsztaty- niestety grupa 
zamknięta. Grupę tworzą Panie z różnych 
części gminy. Chęć pracy nad swoimi projek-
tami, wykrojami, cierpliwość przy maszynie 
sprawia, że panie bardzo się angażują. Przy 
okazji to dobry czas na rozmowy, wymianę 
doświadczeń i nowe znajomości.

Wjeżdżamy do Dębszczyzny. Widok, 
wypełniają dzieci i młodzież zmierzające 
w jednym kierunku. Część pieszo, część na 
rowerach, w pewnym momencie pojawiają 
się mamy z wózkami. Zaraz w remizie OSP 
rozpoczną się warsztaty pieczenia chleba. 
Piękna dekoracja, tylko zachęca do udziału 
w spotkaniu. Pani Lucyna Skrabucha prze-
kazuje uczestnikom kwestie historyczne 
dotyczące powstania chleba, jakie można 
wykorzystać składniki i jaki jest proces pie-
czenia. Na warsztat dochodzą osoby starsze. 
Tworzy się międzypokoleniowa atmosfera, 
która już zachęca do udziału w następnym 
spotkaniu poświęconym technikom fotogra-
ficznym z historią w tle. 

Gromadka dzieci 
z Panią Justyną Rycerz 
robi obchód po miej-
scowości. Szukają archi-
walnych zdjęć. Otwarci 
mieszkańcy wychodzą 
do dzieci, przekazują 
fotografie, jednocześnie 
opowiadając o historii 
miejscowości. Na koniec 
powstanie wspaniała kro-
nika miejscowości, której 

prezentacja odbę-dzie się podczas finałowej 
potańcówki. Mieszkańcy nie mogą się do-
czekać. 

Panie z Klubu Seniora w Kiełczewiach 
Górnych postanowiły nauczyć się tworzyć 
kompozycje z kwiatów. Tym samym składają 
propozycję dekoracji kościoła w Kiełczewi-
cach Maryjskich lub tworzenie wianków na 
potrzeby Dożynek. Pierwsze zajęcia odbyły 
się w przyjemnej atmosferze. Panie skupiły się 
na wianku dożynkowym i kwestii dekoracji. 
Tradycyjnie będą chciały wystawić się na 
Gminnym Święcie Plonów w Strzyżewicach.

Kino letnie proponuje spotkania z miesz-
kańcami w różnych miejscowościach. Przejeż-
dżając koło dworku Koźmiana w Piotrowicach 
już w oddali widać światło z projektora mul-
timedialnego na dużym dmuchanym ekranie. 
Projekcje filmów pozyskanych z Filmoteki Na-
rodowej – Instytutu Audiowizualnego (FINA) 
cieszą się sporym powodzeniem. Nie jest 
łatwo w telewizji obejrzeć klasyki polskiego 
kina z lat 30tych. 

„Witamy Państwa na pokazie filmowym 
w ramach inicjatywy „Letnie Kino” powsta-
łej z pomysłu kreatywnych osób aktywnie 
wspierających działania Centrum Kultury 
w Piotrowicach. … zależy nam, żeby podczas 

Teraz, przez kolejne dwa miesiące na te-
renie naszej gminy będą odbywały się spo-
tkania, warsztaty, potańcówki, a wszystko po 
to, by razem „projektować” kulturę, gdyż jak 
często podkreślamy, to ludzie i społeczność 
tworzą kulturę! 

Dziękujemy za wszystkie zgłoszone inicja-
tywy. Ogromnie doceniamy wkład autorów 
inicjatyw w rozwój oferty kulturalnej, odpo-
wiadającej na potrzeby kulturalne zaangażo-
wanych mieszkańców. 

Oto inicjatywy, które zostały zareko-
mendowane przez komisję do dofinan-
sowania:

 ■ „Kreowanie piękna wokół siebie – 
warsztaty florystyczne” wg. inicjatywy 
Czesławy Kot na kwotę 3000,00 zł

 ■ „Kto, jak nie ja?! Warsztaty teatralno-
-akrobatyczno-kuglarskie” oraz „Variete 
Show-wieczór sztuk wszelakich” wg. 
inicjatywy Jarosława Pietrzaka na kwotę 
5000,00 zł

 ■ „Jak to drzewiej bywało” oraz „Od zia-
renka do bochenka” wg. inicjatywy Lu-
cyny Skrabuchy na kwotę 3000,00 zł

 ■ „Letnie kino” wg. inicjatywy Sylwii Prus-
-Jamróz na kwotę 4000,00 zł

 ■ „Piknik na trawie z potańcówką” wg. 
inicjatywy Lidii Kowalczyk na kwotę 
3000,00zł

 ■ „Szyj z kulturą!” wg. inicjatywy Justyny 
Teter na kwotę 4000,00zł

ŁĄCZNA KWOTA 22,000 zł brutto

Ponadto komisja postanowiła zarekomen-
dować realizację inicjatywy „Baby Blues”, 
wg. pomysłu Patrycji Borycy we współpracy 
z CKiP.

Projekt obejmuje szeroki zakres działań 
w różnych miejscowościach gminy. Zaanga-
żowanie mieszkańców w kreowanie lokalnej 
rzeczywistości budzi ogromne wrażenie. 

Kroi się dobrze! Już w lipcu Panie z inicjaty-
wy „Szyj z kulturą” miały chętne uczestniczki, 
prowadzącą, plan na wykroje i materiały. 
Zwarte i gotowe na przygodę z krawiec-
twem rozpoczęły pierwsze zajęcia zgodnie 
z terminami zawartymi w regulaminie NCK. 
Pani Justyna Teter poinformowała dokładnie 
o projekcie, harmonogramie i planie na pokaz 
mody z udziałem dzieci i dorosłych. Pierwsze 
zajęcia, a kobiety wychodzą dumne z własno-
ręcznie stworzonych i gustownych poszewek 
na poduszki. Warsztaty odbywają się w każdy 
piątek i potrwają aż do października. Zasięg 
inicjatywy wyszedł poza gminę. Pracownia 
Orange została wyposażona w maszyny do 
szycia, które bezinteresownie użyczyły osoby 
niezwiązane z projektem. Jedna uczestniczka 
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i kapitału kulturowego jej członków oraz 
kulturotwórczych zasobów społeczności. 

O wszystkich inicjatywach, terminach re-
alizacji oraz wszelkich szczegółach dowiecie 
się bezpośrednio u Inicjatorów, na plakatach 
oraz na stronie internetowej i fanpage’owi 
CKiP Piotrowice (ckip-piotrowice.eu, fb.me/
ckip.piotrowice).

każdego pokazu panowała ciepła, rodzinna 
atmosfera, dlatego czujcie się swobodnie! 
Rozłóżcie się na trawie jak na ulubionej ka-
napie. Otwórzcie coś dobrego. Po prostu 
odprężcie się, wykorzystajcie ten moment.” 

W taki sposób zapowiada każdy seans 
pojawiająca się na ekranie Zosia Pietrzak. 

Leżaczki, dobre kino, gwiazdy. Wspaniała 
atmosfera. Czy może być lepiej?

Na koniec wakacji, atrakcja dla dużych 
i małych, ponieważ niebawem rozpocznie się 
tydzień warsztatów teatralno-akrobatyczno-
-kuglarskich dla dzieci powyżej 10 r.ż. oraz 
chętnych dorosłych. Finałem będzie show 
łączące artystów, dzieci oraz rodziców z te-
atru działającego przy Przedszkolu „Parkowe 
Skrzaty”. Pan Jarosław Pietrzak porusza śro-
dowisko Sztukmistrzów z Lublina i Warszawy, 
by móc przybliżyć sztukę nowego cyrku oraz 
zaprezentować wspaniałe grupy z terenu 
gminy. Zapowiada się ciekawie.

Z kolei mieszkańcy Osmolic Pierwszych 
oraz Osmolic Drugich łączą siły. Punktem 
łączącym jest PSP w Osmolicach Drugich. 
Zawiązuje się wspaniały program łączący 
prezentację grup dziecięcych oraz osób, które 
w domowych zakamarkach tworzą wspania-
łe rzeźby, prace malarskie oraz wyjątkowe 
rękodzieła. Zamysłem jest zaprezentowa-
nie wyjątkowych osób oraz dobra zabawa 
na rodzinnym pikniku na trawie. Pani Lidia 
Kowalczyk zbiera siłę Osmolic Pierwszych 
oraz Drugich, żeby mieszkańcy mogli jesz-
cze bardziej się zintegrować i działać dla 
wspólnego dobra. Kolorowanie lokalnej rze-
czywistości jest ich celem na następne lata! 
Życzymy powodzenia!

Za wszystkie pomysły trzymamy kciuki 
i jesteśmy ciekawi finałów w poszczególnych 
miejscowościach. 

Celem strategicznym programu dotacyj-
nego Narodowego Centrum Kultury Dom 
Kultury+ Inicjatywy lokalne jest inicjowanie 
działań służących wzmocnieniu zaangażo-
wania domów kultury w życie społeczności 
lokalnej, odkrywaniu i rozwijaniu potencjału /Zespół CKiP Piotrowice/
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W dniach 09-10.06.2018 w Ciecha-
nowie rozegrane zostały Młodzieżowe 
Mistrzostwa Polski w podnoszeniu 
ciężarów . GLKS ,,POM-ISKRA’’ Pio-
trowice był reprezentowany przez 
dwójkę zawodników. Wśród kobiet 
startująca w kat 53 kg. Marlena Pola-
kowska zajęła III miejsce zdobywając 
brązowy medal. Marlena uzyskała 
w dwuboju 139 kg (66-73). W rwaniu  
z wynikiem 66 kg zdobyła srebrny 
medal. W dwuboju  uznała wyższość 
Agnieszki  Kuczmaszewskiej  z Agrosu 
Zamość  150 kg (70-80) i Agnieszki  Ba-
czewskiej z  UKS ,,TALENT’’ Wrocław  
144 kg (65-79) Marlena Polakowska 
w punktacji na najlepszą zawodniczkę 
mistrzostw zajęła VIII miejsce. Wśród 
mężczyzn startujący w kat. 69 kg. Kamil 
Naborczyk z wynikiem 209 kg (97-112) 
zajął VIII miejsce. Kategorię tą wygrał  
Szymon Rotnicki z  wynikiem 280 kg 
(130-150). 

Wieści z ciężarowych 
parkietów

Finał Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzie-
ży w podnoszeniu ciężarów dla roczników 
2002 i 2001  odbył się w Piekarach Śląskich 
w dniach 28.06-01.07 2018. Nasz klub re-
prezentowała trójka zawodników.  Najlepiej 
mimo kontuzji  zaprezentował się Marcin 
Pachuta  który w kat. + 105 kg. z wynikiem 
225 kg.( 95-130) zajął VI miejsce. Startujący 

w kat. 56 kg. Kacper Adamczyk z wynikiem 
110kg.(47-63) uplasował się na XII miejscu. 
Dawid Kwiatkowski  który w kat. 69 kg. uzy-
skał w dwuboju 167 kg.(75-92) zakończył 
rywalizację na XVII miejscu. Dla tych zawod-
ników był to udany debiut na zawodach rangi 
Mistrzostw Polski.

Antoni Kawałek

Letnia Akademia Sportu w naszej Gminie

Pod hasłem „Biegaj, skacz, rzucaj, baw się zdrowo i wesoło” od 24 lip-
ca do 23 sierpnia na obiektach sportowych przy szkole w Bystrzycy Starej 
prowadzone były zajęcia sportowe. Dzieci pod okiem nauczycieli wychowana 
fizycznego aktywnie, zdrowo i pożytecznie spędzały wakacyjny czas nabywając 
nawyki zdrowego stylu życia. Organizatorami Letniej Akademii Sportu była 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strzyżewicach 
oraz Uczniowski Klub Sportowy TROPS w Bystrzycy Starej.

W każdy wtorek i czwartek w godzinach 
9.00 – 11.30 dzieci w wieku 7 -12 lat z terenu 
całej gminy uczestniczyły w grach i zabawach 
ruchowych, w nauczaniu sportowych gier 
zespołowych, próbowały swoich sił w torach 
sprawnościowych rozwijających cechy moto-
ryczne i koordynację ruchową, zapoznały się 
z podstawami gry w tenisa ziemnego. Młod-

norodny sprzęt sportowy (począwszy od 
najmniejszych piłek do tenisa ziemnego oraz 
piłeczek palantowych poprzez piłki ręczne, 
siatkowe, piłki do mini-koszykówki, piłki 
nożne, piłki Body ball, bosu, piłki „ kolczatki” 
oraz inne przybory i przyrządy sportowe typu 
skakanki, materace różnej wielkości, skrzynie, 
ławeczki gimnastyczne i inne). 

Bawiąc się i ćwicząc dzieci uczyły się po-
nadto współpracy w grupie rówieśniczej, 
szacunku dla innych oraz pokonywania swo-
ich słabości. Ważnym elementem spotkań 
było wpajania najmłodszym zasad fair play.

Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowa-
niem, a piękna wakacyjna pogoda zachęcała 
do zabawy na świeżym powietrzu.

 
Jolanta Konieczna-Rapa

szy wiek szkolny (6–12 lat) charakteryzuje 
się ogromną potrzebą ruchu i jest to tzw. 
złoty okres motoryczności, zatem dziecko 
odpowiednio prowadzone bardzo szybko 
przyswaja sobie określone wzorce ruchowe, 
niezbędne w dalszym etapie rozwoju i ży-
cia. Uczestnicy zajęć sportowych w Letniej 
Akademii Sportu mieli możliwość oswojenia 
się i poznania ćwiczeń wykorzystując róż-



Magia wróci już w październiku!
Wakacje dobiegają końca. Za chwilę zacznie się szkoła, 

zaś za miesiąc rozpoczynamy kolejny magiczny sezon arty-
styczny w CKiP! Już nie możemy się doczekać tej kolejnej 
10 miesięcznej przygody, podczas której znów będziemy 
robić zwykłe rzeczy w niezwykły sposób! Formularze 
zgłoszeniowe na zajęcia pojawią się we wrześniu - śledźcie 
naszą stronę internetową ckip-piotrowice.eu oraz fanpage 
na facebooku fb.me/ckip.piotrowice!

Do zobaczenia! 
#magiajestwszędzie




