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Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Gminy Strzyżewice!

W listopadzie 2018 roku kończy się VII kadencja Rady Gminy Strzyżewice. Obecny numer Gazety 
Gminy Strzyżewice KOMPRES zawiera podsumowanie VII kadencji Rady Gminy – lata 2014 – 2018. 
Podobnie czyniliśmy w poprzednich 3 kadencjach działalności.

W tym czasie kończy się, po 16 latach, moja praca, jako Wójta Gminy. Chciałbym bardzo serdecznie 
podziękować Mieszkańcom Gminy Strzyżewice za akceptację i pomoc w realizacji wszystkich inwestycji 
i zadań wykonywanych w ciągu tych lat. 

Starałem się być wójtem – gospodarzem całej Gminy, nie dzieliłem jej na części, inwestycje re-
alizowałem tam, gdzie była potrzeba i zaangażowanie ludzi. W miarę oddawania nowych inwestycji 
zaobserwowałem, że wzrasta u Państwa wiara w możliwość poprawy bytu na wsi. Efektem tego było 
duże zainteresowanie sprawami związanymi z budową dróg, chodników, kanalizacji, oświetlenia, 
solarów i innej infrastruktury.

Wspólnie z pracownikami Urzędu i przy akceptacji Rady Gminy podejmowaliśmy decyzje o zrów-
noważonym rozwoju gminy oraz składaliśmy wnioski o dofinansowanie wszystkich możliwych typów 
projektów, aby zmienić oblicze Naszej Małej Ojczyzny. Pomoc finansowa dla każdego zadania miała swoje znaczenie, przesuwała nas do przodu, przybliżając 
do poziomu bogatych samorządów. Jestem pewien, że zmiany w rozwoju Gminy Strzyżewice w każdej dziedzinie, w perspektywie tych 16 lat są bardzo 
widoczne i odczuwalne nie tylko w mentalności naszych mieszkańców, ale również gości odwiedzających gminę.

Przy realizacji zadań korzystaliśmy ze środków własnych, unijnych oraz krajowych. Niektóre z inwestycji drogowych realizowaliśmy wspólnie z Powiatem 
Lubelskim, a także z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Lublinie.

Aby nie operować ogólnikami pozwolę 
sobie na kilka szczegółów. Wykonaliśmy 
w okresie 16 lat:

 ■ drogi gminne asfaltowe – 60 km (re-
monty istniejących i budowa nowych),

 ■ drogi powiatowe asfaltowe – 32,6 km 
(w systemie finansowym 50% środków 
powiatu i 50% gminy),

 ■ chodniki przy drogach powiatowych 
– 22,1 km (system finansowy taki, jak 
przy drogach),

 ■ chodniki przy drogach wojewódzkich – 
3,8 km (w systemie 60% fundusze gminy 
i 40% Zarządu Dróg Wojewódzkich),

 ■ gazociąg – 47 km sieci z 290 przyłą-
czami,

 ■ wodociąg – 23,8 km z przyłączami,

Wręczenia Nagród Roku Wójta Gminy Strzy-
żewice, 2005 r.

 ■ oczyszczalnia ścieków w Piotrowicach 
z rozbudową kanalizacji w Piotrowicach, 
Bystrzycy Starej, Bystrzycy Nowej i czę-
ści Strzyżewic,

 ■ remont kapitalny dworku w Piotro-
wicach,

 ■ oświetlenie – 1100 lamp sodowych,
 ■ wykonanie kompleksu nowoczesnych 

boisk sportowych w Bystrzycy Starej, 
 ■ wykonanie 8 placów zabaw dla dzieci 

i 5 siłowni zewnętrznych dla dorosłych,
 ■ termomodernizacje i remonty obiek-

tów komunalnych, szkół, przedszkola, 
urzędu gminy, centrum kultury, wraz 
z wymianą okien i kotłowni, toalet i po-
mieszczeń kuchennych,

 ■ remont kapitalny sali gimnastycznej 
w Bystrzycy Starej,

 ■ budowa obiektu i wyposażenie sali ję-
zykowej w Bystrzycy Starej,

 ■ budowa 2 stadionów – Strzyżewice 
i Piotrowice,

 ■ wyposażenie przedszkola i szkół w po-
moce dydaktyczne i sprzęt kompute-
rowy,

 ■ rozbudowa budynku urzędu, z budową 
publicznej toalety w Strzyżewicach,

 ■ modernizacja ujęć wody w Pszczelej 
Woli i Prawiednikach,

 ■ zagospodarowanie otoczenia obiek-
tów komunalnych,

 ■ budowa 462 instalacji solarnych.

Dożynki Powiatowe w Radawcu, 2005 r.Turniej piłkarski o Puchar Wójta Gminy, 2004 r.

Gminne Święto Plonów, 2011 r.
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To tylko niektóre ze zrealizowanych zadań 
finansowanych ze środków własnych i krajo-
wych. W sumie w tych czterech kadencjach 
zrealizowaliśmy  317 inwestycji i projektów, 
z tego 76 w oparciu o środki UE. 

Obecnie, w trakcie realizacji lub na etapie 
podpisania umów o finansowanie, jest kilka 
ważnych inwestycji, których ukończenie na-
stąpi jeszcze w 2018r. lub w 2019r. Są to: 

 ■ przebudowa dworku w Strzyżewicach,
 ■ utworzenie Dziennego Domu „Senior+” 

w Piotrowicach,
 ■ budowa oczyszczalni ścieków w Pszcze-

lej Woli z możliwością włączenia do 
sieci kanalizacyjnej Osmolic, Żabiej Woli 
i Polanówki,

 ■ budowa targowiska w Strzyżewicach,
 ■ rozbudowa budynku OSP w Osmolicach 

na potrzeby świetlicy wiejskiej,
 ■ modernizacja budynku po sklepie na po-

trzeby świetlicy wiejskiej w Osmolicach,
 ■ projekt E-gminy.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lo-
kalnej społeczności, w latach 2003, 2011, 2012 
i 2018 Gmina przeprowadziła zmiany w miejsco-
wym planie zagospodarowania przestrzennego, 
co ma przełożenie na intensywny rozwój bu-
downictwa mieszkaniowego. Co roku kładziemy 
duży nacisk na sprawy związane z utrzymaniem 
czystości i estetyki w miejscach publicznych.

W minionych 16 latach mojego zarządzania 
Gminą Strzyżewice zrobiliśmy olbrzymi krok 
w kierunku rozwoju Naszej Małej Ojczyzny. 
Świadczą o tym liczne nagrody wojewódzkie 
i krajowe. Jako wójt byłem również osobiście 
doceniany przez niezależną kapitułę - miejscem 
w dziesięcioosobowym finale i wyróżnieniem 
w ogólnopolskim konkursie Wójt Roku 2011 
oraz w rankingu Dziennika Gazety Prawnej  
„Perły Samorządu 2012”, gdzie zająłem 11 miej-
sce w Polsce w kategorii „Najlepszy Włodarz”. 

Dotrzymywałem słowa, przedstawiając pro-
gramy, które wspólnie z Przewodniczącymi 
kolejnych Rad Gminy, z radnymi, sołtysami, 
członkami rad sołeckich, członkami społecznych 
komitetów budowy, druhami OSP, pracow-
nikami urzędu i jednostek administracyjnych 
oraz mieszkańcami gminy zrealizowaliśmy 
w całości. Często w trakcie kadencji podej-
mowaliśmy nowe zadania, które wzbogaciły 
znacznie nasz majątek. 

NIC NIE JEST DZIEŁEM JEDNOSTKI. Chciał-
bym szczególnie podziękować tym wszyst-
kim, którzy sprawili, że strzyżewickim wsiom 
z roku na rok bliżej jest do standardów wsi 
europejskich. Jest tych dobrych ludzi znaczna 
grupa, byli też i hamulcowi – ale takie jest życie. 
Szczególnie serdecznie dziękuję moim współ-
pracownikom, na których w zdecydowanej 
większości mogłem polegać.

Dziękuję i życzę Wszystkim, także sobie, 
dalszego zrównoważonego rozwoju Gminy 
Strzyżewice

Z poważaniem
Jan Andrzej Dąbrowski

Otwarcie drogi powiatowej Strzyżewice - 
Kiełczewice Górne, 2010 r.

Odznaczenie medalem Wojewody Lubelskiego 
- XX-lecie Samorządu, 2010 r.

Otwarcie placu zabaw Borkowizna - 2011 r.

Mecenas Polskiej Ekologii. Pałac Prezydencki, 
Warszawa, 2006 r.

Nagroda Wójta Roku, 2011 r.

Wręczenia Wyróżnień w Rankingu Samorządów 
Rzeczpospolitej z rąk J. Buzka Przewodniczącego 
Parlamentu Europejskiego,Warszawa, 2011 r.

Lubelskie Miodobranie, 2011 r.

Złote gody - 2016 r.

Gminne obchody Dnia Strażaka, 2012 r.

Wręczenie stypendium Wójta Gminy Strzyże-
wice, 2018r.
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ROK 2015

Remont stołówki szkolnej w PSP w Żabiej Woli.

Termorenowacja budynku PSP w Osmolicach Pierwszych.

Kompleks boisk sportowych przy ZSP w Bystrzycy Starej.

Przebudowa drogi gminnej nr 107120L w Osmolicach Drugich.

Inwestycje oświatowe

W 2015 roku w sferze oświatowej głównymi inwestycjami były:
 ■ Dokończenie „Budowy kompleksu boisk sportowych wraz z za-

pleczem szatniowym przy Zespole Szkół Publicznych w Bystrzycy 
Starej”. Wartość prac w 2015 r. wyniosła: 414 025,82 zł. Źródło 
finansowania: środki z budżetu gminy.

 ■ Termorenowacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Osmo-
licach Pierwszych. Koszt zadania: 139 788,68 zł. Źródło finanso-
wania: kredyt z WFOŚiGW w Lublinie w kwocie 100 000,00 zł 
oraz środki z budżetu gminy.

 ■ Remont instalacji elektrycznej, monitoringu oświetlenia budynku 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Osmolicach Pierwszych. 
Całkowity koszt zadania wyniósł: 13 000,00 zł. Źródło finan-
sowania: budżet gminy. Ponadto przeprowadzono remont 
stołówki szkolnej. Koszt tego zadania to: 1 700,00 zł. Źródło 
finansowania: budżet gminy

 ■ Opracowanie dokumentacji technicznej hali sportowej przy Publicznej 
Szkole Podstawowej w Żabiej Woli. Całkowity koszt zadania wy-
niósł: 52 000,00 zł. Źródło finansowania: środki z budżetu gminy. 

 ■ Zakup działki pod rozbudowę boiska przy szkole w Strzyże-
wicach - Rechcie. Koszt zadania: 40 000,00 zł. Źródło finan-
sowania: środki z budżetu gminy. 

Ponadto w każdej placówce oświatowej prowadzone były prace 
remontowe oraz zakupy sprzętów:

 ■ ZSP w Bystrzycy Starej – modernizacja izolacji pionowej ścian 
zewnętrznych, remont szatni, sceny, modernizacja biblioteki, 
kuchni szkolnej; zakup tablicy interaktywnej współfinansowany 
ze środków MEN i wielkogabarytowego urządzenia myjąco-
-czyszczącego;

 ■ PSP w Żabiej Woli – odświeżenie ścian stołówki szkolnej, 
kuchni, pomieszczenia socjalnego, zakup laptopa i projektora 
współfinansowany ze środków MEN;

 ■ PSP w Strzyżewicach – Rechcie – remont sali komputerowej, 
sali gimnastycznej, zakup pieca konwekcyjno- parowego do 
kuchni, biurek komputerowych, zakup tablicy interaktywnej 
współfinansowany ze środków MEN

 ■ PSP w Kiełczewicach Górnych – wymiana 4 okien, remont 
ściany korytarza, modernizacja ściany przy wejściu głównym, 

 ■ SPP w Piotrowicach – nasadzenia roślin wokół  placu zabaw 
oraz konserwacja urządzeń na placu zabaw,  odświeżenie 
ścian w pomieszczeniach (kuchnia, łazienka, pomieszczenie 
żywnościowe), zakup laptopa, urządzeń kuchennych, pomocy 
dydaktycznych i zabawek.

Całkowity koszt remontów wyniósł: 91 817,40 zł. Źródło finansowa-
nia: środki z budżetu gminy oraz z budżetu szkoły. Natomiast zakup 
wyposażenia wyniósł: 59 339,45 zł.

Budowy i przebudowy dróg gminnych

W 2015 roku oddano do użytku 12 odcinków o nawierzchni asfaltowej 
o łącznej długości 4 345 m. Całkowity koszt inwestycji związanych 
z budową i przebudową dróg gminnych wyniósł: 1 708 027,35 zł, 
w tym koszty poniesione z budżetu gminy w kwocie 1 160 559,35 zł.

Zrealizowano inwestycje drogowe w następujących miejscowościach:
 ■ Pawłówek – odcinek 165 m. Koszt inwestycji: 94 958,32 zł. 

Źródło finansowania: środki własne gminy, w tym dotacja 
z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w kwocie 75 966,00 zł.

 ■ Pawłówek – odcinek 95 m. Koszt inwestycji: 52 491,43 zł. 
Źródło finansowania: budżet gminy.

 ■ Kiełczewice Górne - odcinek 300 m. Koszt inwestycji: 112 997,35 zł. 
Źródło finansowania: środki z budżetu gminy.
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Przebudowa drogi gminnej nr 107144L w Kiełczewicach Górnych. Przebudowa drogi gminnej nr 107136L - odcinek w Dębszczyźnie.

Przebudowa drogi gminnej nr 107139L w Kolonii Kiełczewice Dolne.

Droga gminna w Pawłówku nr 107132L współfinansowana z MAiC Przebudowa drogi gminnej nr 107129L w Kajetanówce.

 ■ Osmolice Drugie - odcinek 325 m. Koszt inwestycji: 126 202,29 zł. 
Źródło finansowania: środki z budżetu gminy.

 ■ Kajetanówka - odcinek 355 m. Koszt inwestycji: 133 007,74 zł. 
Źródło finansowania: środki w budżetu gminy.

 ■ Pawłów - odcinek 321m. Koszt inwestycji: 110 480,78 zł. Źródło 
finansowania: środki z budżetu gminy.

 ■ Kolonia Kiełczewice Dolne - odcinek 380 m. Koszt inwestycji: 
146 965,43 zł. Źródło finansowania: środki z budżetu gminy.

 ■ Bystrzyca Nowa - odcinek 1 230 m. Koszt inwestycji: 490 630,02 zł. 
Źródło finansowania: Narodowy Program Przebudowy Dróg 
Lokalnych w kwocie: 245 315,00 zł, Starostwo Powiatowe 
10 000,00 zł i budżet gminy 235 315,02 zł.

 ■ Dębszczyzna – Pawłów – dwa odcinki o łącznej długości 387 m. 
Koszt inwestycji: 98 010,77 zł. Źródło finansowania: środki 
z budżetu gminy.

 ■ Strzyżewice - dwa odcinki o łącznej długości 42 m. Koszt inwe-
stycji: 24 557,00 zł. Źródło finansowania: środki z budżetu gminy.

Droga gminna w Pawłówku odcinek 95 m finansowany z budżetu gminy.

Przebudowa drogi gminnej nr 107136L - odcinek w Pawłowie.

Przebudowa drogi gminnej nr 107133L w Pawłowie.
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Od lewej: Budowa oświetlenia w Dębinie i Pawłowie

 ■ Osmolice Pierwsze - odcinek 500 m. Koszt inwestycji: 183 836,54 zł. 
Źródło finansowania: budżet gminy, w tym dotacja z Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 130 000,00 zł.

 ■ Piotrowice - odcinek 245 m. Koszt inwestycji: 110 781,02 zł. 
Źródło finansowania: budżet gminy, w tym dotacja z Minister-
stwa Administracji i Cyfryzacji w kwocie 86 187,00 zł.

 ■ Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości By-
strzyca Stara. Koszt inwestycji: 23 108,66 zł. Źródło finanso-
wania: budżet gminy.

Inwestycje drogowe wspólnie
 z Powiatem Lubelskim

W ramach inwestycji drogowych realizowanych na terenie Gminy 
Strzyżewice wspólnie z Powiatem Lubelskim wykonano:
1. Przebudowę nawierzchni na drodze powiatowej nr 2268L No-

winy - Osmolice w miejscowości Osmolice Pierwsze na odcinku 
1 235 m. Koszt realizacji zadania po stronie Gminy Strzyżewice 
wyniósł: 180 706,00 zł.

2. Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozów lessowych w ciągu 
drogi powiatowej nr 2279L w Piotrowicach na trzech odcinkach 
o łącznej długości 462 m. Koszt realizacji zadania po stronie 
Gminy Strzyżewice wyniósł: 33 800,00 zł.

Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozów lessowych w ciągu drogi 
powiatowej nr 2279L w Piotrowicach.

Przebudowa chodnika przy drodze 
powiatowej w Piotrowicach.

Chodnik przy drodze po-
wiatowej Lublin-Bychawa 
w Żabiej Woli.

 ■ nr 2289L Strzyżewice-Zakrzówek w Kiełczewicach Górnych na 
odcinku 310 m (od wjazdu do cegielni do skrzyżowania z drogą 
powiatową Bychawa-Kiełczewice) i w Kiełczewicach Dolnych 
na odcinku 230 m (od DPS w stronę Strzyżewic). 

Koszt realizacji po stronie Gminy Strzyżewice wyniósł: 133 375,20 zł.

Przebudowa chodników w ciągu dróg powiatowych

W 2015 roku wykonano przebudowę chodników w ciągu nastę-
pujących dróg powiatowych:

 ■ nr 2269L Lublin-Bychawa w Żabiej Woli na odcinku 220 m, 
 ■ nr 2277L Żabia Wola-Strzyżewice w Osmolicach Pierwszych na 

odcinku 234 m (odcinek od przystanku przy firmie Osmofrost 
do mostu na Bystrzycy) i w Piotrowicach na odcinku 276 m 
(odcinek wzdłuż lasu od końca Piotrowic do drogi gminnej 
w Osmolicach Pierwszych),

Oświetlenie uliczne

W 2015 r. wybudowano oświetlenie drogowe w następujących miej-
scowościach:

 ■ Polanówka – 8 punktów oświetleniowych – koszt zadania: 
21 433,33 zł; 

 ■ Pawłów – 18 punktów oświetleniowych – koszt zadania: 52 282,22 zł; 
 ■ Dębina i Strzyżewice - 29 punktów oświetleniowych – koszt 

zadania: 78 177,70 zł;
 ■ Kiełczewice Maryjskie – 2 punkty oświetleniowe – koszt za-

dania: 784,54 zł.
Całkowity koszt robót w roku 2015 wyniósł: 152 677,79 zł.
Ponadto wykonano projekt oświetlenia ulicznego w miejscowości 
Piotrowice za kwotę 6 650,00 zł. Powyższe inwestycje zostały 
sfinansowane z budżetu Gminy Strzyżewice.

Przebudowa nawierzchni na drodze powiatowej nr 2268L Nowiny-Osmolice 
w Osmolicach Pierwszych.
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Inwestycje z zakresu ochrony środowiska
 ■ Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej - w ramach 

realizacji zadania wybudowano sieć wodociągową średnicy 
160 mm o długości 1 199 m wraz z hydrantami w Żabiej Woli 
i Pszczelej Woli oraz studnię wodomierzową w Polanówce. 
Koszt zadania: 149 153,54 zł. Źródło finansowania: środki 
z UE PROW na lata 2007-2013 w kwocie 
89 209,00 zł oraz środki z budżetu gminy 
w kwocie: 59 944,54 zł.

 ■ Montaż studni wodomierzowej na wodociągu 
w Pszczelej Woli – w ramach zadania zamon-
towano studnię żelbetonową z pokrywą oraz 
włazem żeliwnym wraz z wodomierzem, 
zaworem i dwoma przepustnicami. Koszt 
zadania: 14 993,70 zł. Źródło finansowania: 
środki z budżetu gminy.

 ■ Zakup pompy z adaptorem do przepom-
powywania ścieków w Żabiej Woli. Koszt 
zadania: 5 850,00 zł. Źródło finansowania: 
środki z budżetu gminy.

 ■ Usuwanie wyrobów zawierających azbest 
– w 2015 r. zakres robót obejmował: demon-
taż pokryć dachowych zawierających azbest 
z budynków w ilości 26,120 Mg; odbiór odpa-
dów zawierających azbest zgromadzonych na 
posesjach mieszkańców w ilości 130,35 Mg. 
Łączna ilość usuniętych odpadów: 156,470 Mg. Koszt zadania: 
23 389,31 zł. Źródło finansowania: WFOŚiGW w Lublinie: 11 
350,00 zł, NFOŚiGW: 11 350,00 zł, budżet gminy: 689,31 zł.

 ■ Likwidacja dzikich wysypisk śmieci – w 2015 r. łącznie ze 
wszystkich dzikich wysypisk śmieci zebrano 10,04 Mg odpadów 
i uporządkowano teren o powierzchni 645 m2 w miejscowo-
ściach: Piotrowice, Kiełczewice Maryjskie. Wartość zadania: 
8 856,00 zł, w tym dotacja z WFOŚiGW w Lublinie: 4 320,00 zł. 
Wkład własny gminy: 4 536,00 zł.

Inwestycje w jednostkach OSP
 ■ Remonty w budynkach jednostek należących do Krajowego 

Systemu Ratowniczo- Gaśni-
czego:
•	 w strażnicy OSP w Żabiej 

Woli zamontowano na-
grzewnicę gazową wraz 
z instalacjami: gazową, 
elektryczną i wentylacyj-
ną. Koszt robót wyniósł: 
20 900,00 zł. Wykonano 
również pokrycie dacho-
we za kwotę 10 805,39 zł. 
Źródło finansowania: budżet gminy.

•	 w strażnicy OSP Piotrowice wymieniono nagrzewnicę oraz prze-
budowano system dystrybucji ciepłego powietrza oraz układu 
powietrzno-spalinowego. Koszt robót wyniósł: 10 500,00 zł. 
Źródło finansowania: budżet gminy.

 ■ Zakup motopompy dla OSP Dębszczyzna. Koszt zakupu wyniósł: 
29 200,00 zł. Źródło finansowania: Zarząd Główny ZOSP RP: 
10 000,00 zł, WFOŚiGW w Lublinie: 10 000,00 zł oraz środki 
z budżetu gminy w kwocie 9 200,00 zł.

Pokrycie dachowe na strażnicy OSP Żabia Wola.

Nagrzewnica w OSP Piotrowice.

Przebudowa i rozbudowa 
sieci wodociągowej.

ROK 2016

Inwestycje w oświacie
Rok 2016 był rokiem, w którym bieżące remonty placówek oświa-

towych oraz doposażenia w odpowiedni sprzęt, niezbędny do spraw-
nego funkcjonowania szkół przeprowadzono w: 

 ■ ZSP w Bystrzycy Starej – kompleksowy remont stołówki, kuchni 
szkolnej, montaż 3 kamer wewnętrznych i 5 zewnętrznych, 
remont klatki schodowej w SP i gimnazjum oraz korytarza 
łączącego, zakup tablic multimedialnych;

 ■ PSP Żabia Wola – monitoring szkoły, docieplenie budynku szkoły, 
remont sali lekcyjnej, kuchni, zakup monitora interaktywnego 
oraz tablic interaktywnych;

 ■ PSP w Strzyżewicach – Rechcie – kompleksowy remont sali  
lekcyjnej (świetlicy), wymiana ośmiu par drzwi wewnętrznych, 
remont schodów zewnętrznych wejściowych;

 ■ PSP w Kiełczewicach Górnych – renowacja podłogi w sali 
gimnastycznej, wymiana dwóch par drzwi w łazienkach oraz 
drzwi wewnętrznych w podpiwniczeniu i szatniach, wykonanie 
bramy wjazdowej na boisko szkolne;

 ■ SPP w Piotrowicach – remont podłogi w salach, jadalni, poma-
lowanie pomieszczeń (łazienka, kuchnia, obieralnia, szatnia dla 
personelu, magazyn żywności).

Łącznie remonty wyniosły: 95 975,46 zł. Źródło finansowania: 
środki z budżetu gminy i budżetu szkoły. Zakupy sprzętów wy-
niosły: 62 825,01 zł w całości pokryte ze środków z budżetu szkoły. 
W 2016 r. zakupiono 1 904 książki dla wszystkich szkół podstawo-
wych z terenu gminy. Całkowita wartość zakupu: 31 201,11 zł, w tym 
dotacja w kwocie: 24 960,00 zł.

Renowacja podłogi w sali gimnastycznej w PSP w Kiełczewiach Górnych.

Remont schodów zewnętrznych wejściowych w PSP w Strzyżewicach-
-Rechcie.
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Przebudowa drogi wewnętrznej w Żabiej Woli.

Utwardzenie dna wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej 
nr 112486L w Żabiej Woli.

Przebudowa drogi gminnej nr 107144L w Kiełczewicach Górnych.

Przebudowa drogi gminnej nr 107142L w Kiełczewicach Maryjskich.

Budowa drogi gminnej nr 107139L w Kolonii Kiełczewice Dolne.

Budowy i przebudowy dróg gminnych
W 2016 r. nową nawierzchnię wykonano na 14 odcinkach dróg 

gminnych o łącznej długości 5 311 m. Całkowity koszt inwestycji 
związanych z budową i przebudową dróg gminnych wyniósł: 
2 435 553,70 zł, w tym koszty poniesione z budżetu gminy w kwo-
cie: 1 591 011,70 zł. Zrealizowano inwestycje drogowe w następu-
jących miejscowościach:

 ■ Piotrowice na odcinku 196 m, koszt zadania: 99 805,78 zł, 
źródło finansowania: budżet Gminy Strzyżewice;

 ■ Kiełczewice Maryjskie na odcinku 300 m, koszt zadania: 
105 101,25 zł, źródło finansowania: budżet Gminy Strzyżewice;

 ■ Kiełczewice Górne na odcinku 263 m, koszt zadania: 
102 816,60 zł, źródło finansowania: budżet Gminy Strzyżewice;

 ■ Kajetanówka na odcinku 217 m, koszt zadania: 77 426,05 zł, 
źródło finansowania: budżet Gminy Strzyżewice;

 ■ Kolonia Kiełczewice Dolne na odcinku 400 m, koszt zadania: 
144 078,86 zł, źródło finansowania budżet Gminy Strzyżewice.

 ■ Bystrzyca Nowa na odcinku 400 m, koszt zadania: 157 171,18 zł, 
źródło finansowania: budżet Gminy Strzyżewice;

 ■ Kiełczewice Górne na odcinku 175 m (alternatywny dojazd do 
szkoły w Kiełczewicach Górnych), koszt zadania: 66 657,56 zł, 
źródło finansowania: budżet Gminy Strzyżewice;

 ■ Żabia Wola na odcinku 303 m – przebudowa drogi wewnętrz-
nej, koszt zadania: 110 516,83 zł, źródło finansowania: budżet 
Gminy Strzyżewice;

 ■ Pawłów na odcinku 300 m – wzmocnienie konstrukcji istniejącej 
nawierzchni asfaltowej będącej w złym stanie technicznym, 
koszt zadania: 113 226,78 zł, źródło finansowania: budżet 
Gminy Strzyżewice;

 ■ Pawłówek na odcinku 320 m, koszt zadania: 130 869,36 zł, 
źródło finansowania: budżet Gminy Strzyżewice;

 ■ Osmolice Pierwsze na odcinku 1 455 m, koszt zadania: 
659 167,64 zł, źródła finansowania: Program rozwoju gminnej 
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019: 
329 583,00 zł, budżet Gminy Strzyżewice 164 626,64 zł, Powiat 
Lubelski: 164 958,00 zł;

 ■ Osmolice Pierwsze, odcinek 392 m, koszt zadania: 219 382,97 zł, 
źródła finansowania: budżet Gminy Strzyżewice: 169 382,97 zł, 
Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych: 50 000,00 zł;

 ■ Osmolice Drugie, odcinek 200 m, koszt zadania: 111 830,56 zł, 
źródła finansowania: budżet Gminy Strzyżewice: 81 830,56 zł, 
Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych: 30 000,00 zł;

 ■ Żabia Wola na odcinku 390 m, koszt zadania: 337 502,28 zł, 
źródła finansowania: dotacja celowa z rezerwy celowej budżetu 
państwa: 270 001,00 zł, budżet Gminy Strzyżewice: 67 501,28 zł.

Ponadto wykonano remont drogi gminnej wewnętrznej 
w Iżycach na odcinku 175 m – wykonanie nawierzchni drogi 
z kruszywa łamanego, koszt zadania: 14 800,00 zł, źródło 
finansowania: budżet Gminy Strzyżewice.

Modernizacja drogi gminej nr 107133L w Pawłowie.
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Inwestycje drogowe wspólnie 
z Powiatem Lubelskim

W ramach inwestycji drogowych realizowanych na terenie Gminy 
Strzyżewice wspólnie z Powiatem Lubelskim wykonano drogi:

 ■ we Franciszkowie na dwóch odcinkach o łącznej długości 2 282 m, 
koszt zadania: 1 080 760,00 zł, źródła finansowania: Powiat 
Lubelski: 540 380,00 zł, Gmina Strzyżewice: 540 380,00 zł,

 ■ w miejscowości Piotrowice, odcinek 621 m, koszt zadania: 
716 014,61 zł, źródła finansowania: dotacja celowa z rezerwy 
celowej budżetu państwa: 540 014,00 zł, Gmina Strzyżewice: 
88 000,00 zł, Powiat Lubelski: 88 000,61 zł

Budowa drogi gminnej nr 107132L w Pawłówku.

Przebudowa drogi gminnej nr 107121L w Osmolicach Pierwszych.

Przebudowa drogi gminnej nr 107128L w Piotrowicach.

Przebudowa drogi gminnej nr 107131L w Bystrzycy Nowej.

Przebudowa drogi gminnej nr 107129L w Kajetanówce.
Modernizacja drogi gminnej nr 112484L w Osmolicach Drugich.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2289L we Franciszkowie.

Oświetlenie uliczne
W 2016 r. wykonano oświetlenie uliczne w miejscowości Pola-

nówka (12 punktów oświetleniowych). Całkowity koszt inwestycji: 
29 582,58 zł. Zadanie sfinansowano ze środków budżetu gminy.

Budowa oświetlenia przy drodze 
wewnętrznej w Polanówce.

Budowa oświetlenia 
w Piotrowicach.
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Budowa chodnika w Strzyżewicach 
i Bystrzycy Nowej

W ramach zadania wykonano budowę chodnika, zjazdów i za-
toki autobusowej w miejscowościach Strzyżewice oraz Bystrzyca 
Nowa przy drodze wojewódzkiej Nr 834 (702 m w Strzyżewicach 
i 420 m w Bystrzycy Nowej) koszt zadania: 617 830,83 zł, źródła 
finansowania: Województwo Lubelskie: 247 132,33 zł, Gmina 
Strzyżewice 370 698,50 zł.

Utwardzenie parkingu przy CKiP w Piotrowicach
W 2016r. przeprowadzono remont parkingu przy CKiP w Piotrowicach, 

w ramach którego wykonano ułożenie nowych płyt ażurowych i JOMB. Cał-
kowity koszt materiałów: 25 276,28 zł. Źródło finansowania: budżet gminy.

Wiaty przystankowe
W 2016 r. zamontowano trzy wiaty przystankowe: jedna przy 

drodze wojewódzkiej nr 834 w Strzyżewicach na zatoce autobusowej, 
dwie przy drodze powiatowej nr  2289L przy szkole oraz naprzeciwko 
sklepu w Kiełczewicach Górnych. Koszt zadania: 19 217,17 zł. Źródło  
finansowania: budżet gminy.

Inwestycje w Centrum Kultury i Promocji Gminy 
Strzyżewice

W Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice w lipcu i sierpniu 
2016 r. przeprowadzono kompleksowy remont łazienki oraz poma-
lowano pozostałe pomieszczenia. Koszt przedsięwzięcia wyniósł: 
35 600,00 zł w całości sfinansowany ze środków z budżetu CKiP.

Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 834 w Bystrzycy Nowej.

Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej w Kiełczewicach Górnych.

Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej w Kiełczewicach Dolnych.

Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej w Osmolicach Pierwszych.

Chodnik w Osmolicach Pierwszych przy drodze powiatowej nr 2277L.

Przebudowa chodników wzdłuż 
dróg powiatowych

W 2016 r. przebudowano chodniki wzdłuż dróg powiatowych: nr 2289L 
w Kiełczewicach Górnych (416 m), Kiełczewicach Dolnych (340 m), nr 2277L 
w Osmolicach Pierwszych (455 m), nr 2269L w Żabiej Woli (300 m), 
koszt zadania: 286 580,27 zł, źródła finansowania: Powiat Lubelski 
114 680,27 zł, Gmina Strzyżewice: 171 900,00 zł.

Kompleksowy remont w Centrum Kultury i Promocji Gminy 
Strzyżewice w Piotrowicach.
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ROK 2017

Inwestycje oświatowe
W 2017 roku w każdej placówce oświatowej prowadzono nastę-

pujące inwestycje:
 ■ PSP w Strzyżewicach – Rechcie - remont sali zajęć ruchowych, 

wykonano wentylację wewnątrz budynku, wymiana drzwi, 
zakup 4 komputerów, zakup wyposażenia z dotacji z budżetu 
państwa do gabinetu profilaktyki zdrowotnej;

 ■ PSP w Osmolicach Pierwszych - remont dachu na budynku 
gospodarczym, wykonanie infrastruktury internetowej w bu-
dynku szkoły, wykonanie prac porządkowych na terenie szkoły;

 ■ PSP w Bystrzycy Starej – remont podłogi w 3 salach lekcyjnych, 
remont sali gimnastycznej, szatni w części gimnazjalnej, wejścia 
do starej szkoły, ponadto w całości, tj. kwotę 54 500,00 zł 
sfinansowano ze środków otrzymanych od ubezpieczyciela:  
remont klatki schodowej, korytarza dolnego, sali lekcyjnej, 
pomalowanie kuchni, zakup 3 monitorów interaktywnych i kse-
rokopiarki; zakup książek do biblioteki w ramach „Narodowego 
programu rozwoju czytelnictwa”;

 ■ PSP w Żabiej Woli – pomalowanie sal lekcyjnych, wymiana drzwi 
(6 szt.), remont schodów wejściowych do kuchni szkolnej oraz do 
budynku starej szkoły,  naprawa ogrodzenia szkolnego od strony 
północnej - koszt w całości pokryty w ramach ubezpieczenia, 

Przebudowa drogi gminnej nr 107122L w  Osmolicach Pierwszych 
(droga szkolna).

Montaż systemu klimatyzacji i monitoringu 
wizyjnego w budynku Urzędu Gminy

W czerwcu 2016 r. zamontowano 2 klimatyzatory w sali kon-
ferencyjnej Urzędu Gminy Strzyżewice o wartości 9 225,00 zł. 
Natomiast w listopadzie 2016 r. zainstalowano łącznie 7 kamer 
wizyjnych wokół budynku urzędu. Koszt tej inwestycji zamknął 
się w kwocie 14 550,00 zł. Źródło  finansowania: budżet gminy.

Zakup wyposażenia dla OSP
W sierpniu 2016 r. zakupiono agregat oddymiający – wentylator 

dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Żabiej Woli. Wartość 
zakupu 3 510,00 zł. Źródło  finansowania budżet gminy.

W 2016 r. zakupiono sprzęt pożarniczy – węże dla OSP: Pawłów, 
Franciszków, Kiełczewice Górne, Bystrzyca Stara, Żabia Wola, Strzy-
żewice i drabinę nasadkową 3 – przęsłową dla OSP Strzyżewice,

Koszt zakupu: 5 547,30 zł. Źródło finansowania: budżet gminy

Inwestycje z zakresu ochrony środowiska
 ■ Budowa sieci wodociągowej - w 2016 r. wybudowana została 

sieć wodociągowa w Żabiej Woli na odcinku 303 m o śr. 160 
mm oraz w Polanówce  o długości 124 m. Koszt inwestycji wyniósł 
71 560,75 zł. Źródło  finansowania budżet gminy.

 ■ Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzy-
żewice – w ramach zadania usunięto 142,845 ton odpadów. 
W ramach umowy dotacji zawartej z WFOŚiGW w Lublinie 
usunięto 51,380 ton wyrobów zawierających azbest Wartość prac 
wyniosła: 18 471,50 zł. Źródło finansowania: dotacja z NFOŚiGW 
w Warszawie : 9 235,75 zł oraz dotacja z WFOŚiGW w Lublinie: 
9 235,75 zł. 
Ponadto w ramach projektu „Pilotażowy system gospodarowania 
odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego 
wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usu-
wania i unieszkodliwiania” z terenu Gminy Strzyżewice usunięto 
91,465 ton wyrobów zawierających azbest z 44  nieruchomości. 

 ■ Likwidacja dzikich wysypisk śmieci na terenie Gminy Strzyżewice 
– łącznie ze wszystkich dzikich wysypisk śmieci zebrano 4,58 ton 
odpadów i uporządkowano teren o powierzchni 274 m2. War-
tość zadania wyniosła: 8 271,96 zł , w tym dotacja z WFOŚiGW 
w Lublinie: 4 100,00 zł oraz wkład własny gminy: 4 171,96 zł.

 ■ Urządzenie terenu zieleni przy budynku PSP w Strzyżewicach-
-Rechcie – etap I –  w ramach realizacji zadania  wykonano 
rabaty oraz nasadzenia roślin wieloletnich przed budynkiem PSP 
w Strzyżewicach – Rechcie. Wartość zadania: 13 000,00 zł. Źródła 
finansowania: dotacja z WFOŚiGW w Lublinie – 6 500,00 zł, 
budżet gminy – 6 500,00 zł.

Remont pomieszczeń SPP w Piotrowicach.

 ■ PSP w Kiełczewicach Górnych – remont sali dydaktycznej, 
klatki schodowej prowadzącej do świetlicy, wykonanie elewacji  
przy głównym wejściu do szkoły, przebudowa pomieszczenia 
z przeznaczeniem na  szatnie w-f  dla dziewcząt i chłopców, 
wykonanie monitoringu wizyjnego zewnętrznego, zakup 4 ze-
stawów komputerowych, laptopa do tablicy interaktywnej , 
dwóch monitorów płaskich, wykonano bramę garażową i drzwi 
do budynku gospodarczego;

 ■ SPP w Piotrowicach - remont pomieszczeń bloku żywieniowego, 
łazienki i dwóch pomieszczeń zajęciowych, wykonanie instalacji 
oświetleniowej, monitoringu budynku, zakup wyposażenia kuch-
ni, mebli do sal dydaktycznych oraz monitora interaktywnego, 
komputera, aparatu fotograficznego i laptopa.

Łączny koszt remontów wyniósł: 259 805,81 zł. Źródło finanso-
wania: środki z budżetu szkoły. Na zakupiony sprzęt w 2017 roku 
z budżetu szkół wydano 138 929,48 zł. 

Budowy i przebudowy dróg gminnych 
W 2017 roku oddano do użytku 7 odcinków dróg o nawierzchni 

asfaltowej o łącznej długości 3 863 m, w tym nowe drogi: 2 015 m, 
przebudowa dróg o istniejącej nawierzchni asfaltowej w złym sta-
nie technicznym: 1 848 m. Całkowity koszt inwestycji związanych 
z budową i przebudową dróg gminnych wyniósł: 2 499 499,15 zł, 
w tym koszty poniesione z budżetu gminy w kwocie 1 619 424,15 zł. 
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Zrealizowano inwestycje drogowe w następujących miejscowo-
ściach:

 ■ Żabia Wola – odcinek 610 m. Koszt inwestycji: 498 893,42 zł, 
źródła finansowania: budżet Gminy Strzyżewice 348 893,42 zł, 
budżet Gminy Jabłonna: 150 000,00zł;

 ■ Bystrzyca Nowa – odcinek 380 m. Koszt inwestycji: 190 739,91 zł, 
źródło finansowania: budżet Gminy Strzyżewice;

 ■ Osmolice Pierwsze – odcinek 1 442 m. Koszt realizacji zadania: 
890 464,32 zł. Źródła finansowania:  środki budżetu państwa 
w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury 
drogowej na lata 2016-2019” w kwocie: 445 232,00 zł, budżet 
Powiatu Lubelskiego: 224 843,00 zł, budżet Gminy Strzyżewice: 
220 389,32 zł;

 ■ Kiełczewice Górne – odcinek 290 m. Koszt inwestycji wyniósł: 
159 554,28 zł, w całości finansowany ze środków budżetu 
Gminy Strzyżewice;

 ■ Kiełczewice Górne – odcinek 135 m (zjazd do mostu w Bor-
kowiźnie). Koszt inwestycji wyniósł: 126 138,10 zł, w całości 
finansowany ze środków budżetu Gminy Strzyżewice;

Przebudowa drogi gminnej nr 112486L w Żabiej Woli.

Przebudowa drogi gminnej nr 112523L w Kiełczewicach Górnych (zjazd 
do mostu w Borkowiźnie).

Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Żabia Wola.

Przebudowa drogi gminnej nr 107131L w Bystrzycy Nowej.

 ■ Osmolice Drugie –  odcinek 400 m (droga pod lasem) – wartość 
zadania wyniosła 192 006,37 zł, z tego 60 000,00 zł z Fun-
duszu Ochrony Gruntów Rolnych i 132 006,37 zł z budżetu 
Gminy Strzyżewice;

 ■ Borkowizna (droga na Zapotok) remont nawierzchni tłuczniowej 
na odcinku 230 m. Koszt robót wyniósł: 13 535,50 zł, źródło 
finansowania: budżet Gminy Strzyżewice;

 ■ Piotrowice – odcinek 200 m (zamknięcie ciągu drogowego: 
Strzyżewice – Pawłówek – Piotrowice – Bystrzyca Stara). Koszt 
zadania wyniósł: 130 011,67 zł, finansowanie: budżet gminy; 

 ■ Strzyżewice – odcinek 406 m (odcinek drogi Strzyżewice – Dę-
bina). Koszt zadania: 298 155,58 zł, finansowanie: budżet gminy.

Oświetlenie uliczne
W 2017 r. wykonano oświetlenie uliczne w miejscowościach: Paw-

łów (4 lampy), Kiełczewice Maryjskie (6 lamp), Piotrowice (25 lamp). 
Całkowity koszt zadania: 89 156,46 zł, finansowanie: budżet gminy. 

Budowy chodników 
przy drogach powiatowych

W 2017 r. we współpracy z Powiatem Lubelskim wybudowano 
1556 m chodników przy drogach powiatowych w miejscowościach: 
Kiełczewice Górne, Kiełczewice Dolne, Żabia Wola i Osmolice Pierw-
sze. Koszt wymienionych zadań inwestycyjnych po stronie Gminy 
Strzyżewice wyniósł: 391 483,08 zł.

Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego 
dla OSP w Żabiej Woli

W 2017 r. OSP Żabiej Wola otrzymała średni samochód ratow-
niczo – gaśniczy zakupiony w ramach partnerskiego projektu 
„Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe woje-
wództwa lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowniczo 
– gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych” współfinan-
sowanego z Działania 6.1 Bezpieczeństwo ekologiczne Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 
lata 2014-2020. Koszt zakupu samochodu dla OSP Żabia Wola: 
747 840,00 zł. Źródła finansowania: EFRR: 442 190,37 zł, bu-
dżet gminy: 305 649,63 zł.

Zakup samochodu dostawczego Lublin
W 2017 r. Gmina Strzyżewice zakupiła samochód dostawczy Lublin 

3322 (rocznik 1999) od wojska za kwotę: 4 128,00 zł.

Fontanna przed Urzędem Gminy Strzyżewice
W sierpniu 2017 r. przed budynkiem Urzędu Gminy od strony po-

łudniowej ustawiono fontannę. Zamontowali ją pracownicy Urzędu, 
a koszt jej wyniósł 8 492,60 zł.
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Zakup kosiarek samojezdnych.

Remont strażnicy OSP we Franciszkowie
Koszt zadania wyniósł 41 110,12 zł, w tym 10 000,00 zł pochodziło 

z dotacji Powiatu Lubelskiego, a pozostałe 31 110,12 zł z budżetu 
Gminy Strzyżewice.

W ramach realizacji zadania wykonano następujące roboty:
 ■ wymieniono pokrycie dachowe, 
 ■ odkopano, zaizolowano i ocieplono ściany fundamentowe 

oraz wykonano opaskę odwadniającą z kostki betonowej wo-
kół budynku,

 ■ wymieniono uszkodzone kręgi zbiornika bezodpływowego na 
ścieki oraz rurę kanalizacyjną do budynku,

 ■ przebudowano drzwi wejściowe i wjazdowe do garażu oraz 
utwardzono kostką teren pomiędzy budynkiem a poboczem 
drogi powiatowej,

 ■ wymieniono okno w pomieszczeniu świetlicowym.
Strażacy własnym staraniem za własne pieniądze (około 7,5 tys. zł) 

wykonali remont wewnątrz budynku – odnowiono pomieszczenia 
świetlicy: kuchnię i toalety, zamontowano kominek węglowy i grzejnik 
elektryczny, ułożono terakotę i glazurę, wymieniono drzwi, okna.

Zakup narzędzi hydraulicznych do OSP Żabia Wola
W 2017r. Gmina Strzyżewice zakupiła zestaw narzędzi hydraulicz-

nych LUKAS dla OSP w Żabiej Woli, która włączona jest do Krajowego 
Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. W skład zestawu wchodzą: 
agregat hydrauliczny z funkcją TURBO, nożyce hydrauliczne, rozpie-
racz ramieniowy, zestaw łańcuchów do rozpieracza ramieniowego, 
cylinder rozpierający, wąż hydrauliczny przedłużający 10 m (2 szt.). 
Koszt: 63 701,70 zł.  Źródło finansowania:  budżet gminy. 

Otwarte Strefy Aktywności 
W 2017r. CKiP w Piotrowicach zakupiło urządzenia fitness z prze-

znaczeniem na utworzenie 2 siłowni zewnętrznych
 ■ w Osmolicach Pierwszych przy szkole,
 ■ w Żabiej Woli przy szkole.
Urządzenia zostały zamontowane w 2018r. Koszt zadania:

49 839,60 zł. Źródło finansowania: budżet CKiP  Piotrowice. 

Remont strażnicy OSP we Franciszkowie.

Siłownia zewnętrzna w Osmolicach Pierwszych.

Inwestycje z zakresu ochrony środowiska
 ■ Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 

Strzyżewice – w ramach zadania usunięto 54,570 tony odpadów 
azbestowych z 24 nieruchomości z terenu gminy. Wartość za-
dania: 20 178,30 zł. Źródła finansowania: dotacja z NFOŚiGW 
w Warszawie : 9 150,00 zł, dotacja z WFOŚiGW w Lublinie: 
9 150,00  zł oraz budżet gminy: 1 878,30 zł.

 ■ Likwidacja dzikich wysypisk śmieci na terenie Gminy Strzy-
żewice – łącznie ze wszystkich dzikich wysypisk śmieci 
zebrano 3,020 tony odpadów i uporządkowano teren o po-
wierzchni 2 876 m2. Ponadto w ramach zadania zakupiono 
4 tablice z napisem „ZAKAZ WYSYPYWANIA ŚMIECI”, które 
ustawione zostały w miejscach, gdzie znajdowały się dzikie 
wysypiska. Wartość zadania: 9 608,00 zł. Źródła finansowa-
nia: dotacja z WFOŚiGW w Lublinie: 4 800,00 zł oraz budżet 
gminy: 4 808,00 zł.

 ■ Urządzenie terenu zieleni przy budynku PSP w Strzyżewicach-
-Rechcie – etap II –  w ramach realizacji zadania  wykonano 
rabaty oraz nasadzenia roślin wieloletnich przed budynkiem 
szkoły. Wartość zadania: 7 990,00 zł. Źródła finansowania: 
dotacja z WFOŚiGW w Lublinie – 3 995,00 zł, budżet gminy 
– 3 995,00 zł.

 ■ Nasadzenia drzew na terenie Gminy Strzyżewice - w ramach 
otrzymanej dotacji z WFOŚiGW w Lublinie na terenie gminy 
posadzonych zostało 120 sztuk drzew z gatunku lipa drob-
nolistna. Wartość zadania: 6 000,00 zł. Źródła finansowania: 
dotacja z WFOŚiGW w Lublinie – 3 000,00 zł, budżet gminy 
– 3 000,00 zł.

Zakup kosiarek samojezdnych
W 2017 r. gmina zakupiła 2 kosiarki samojezdne Husqvarna na 

potrzeby utrzymania dwóch boisk sportowych w Piotrowicach 
i Strzyżewicach oraz terenów zielonych w centrum Strzyżewic za 
łączna kwotę: 23 679,00 zł.
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Inwestycje oświatowe
W 2018 r. przeprowadzono remonty we wszystkich placówkach 

oświatowych na terenie gminy. Wykonano m.in.:

ROK 2018

Remont stołówki szkolnej w PSP w Bystrzycy Starej.

 ■ Gmina Strzyżewice otrzymała z Ministerstwa Edukacji Naro-
dowej dla PSP w Osmolicach Pierwszych dotację na realizację 
działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Koszt całkowity: 10 225,00 zł, 
kwota dofinansowania: 8 180,00 zł.

W 2018 roku na remonty w placówkach oświatowych wydano: 
82 531,82 zł zł pochodzących ze środków z budżetu gminy i bu-
dżetu szkoły, natomiast na wydatki związane z zakupem sprzętu 
przeznaczono łącznie: 74 829,60 zł, z czego 32 829,60 zł pochodziło 
z budżetu gminy i budżetu szkoły. 

Termomodernizacja budynku PSP 
w Strzyżewicach-Rechcie

Gmina Strzyżewice podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie umowę pożyczki na 
termomodernizację budynku PSP w Strzyżewicach-Rechcie. Plano-
wana wartość zadania: 357 050,00 zł, w tym pożyczka z WFOŚiGW 
w Lublinie: 200 000,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Planowany 
termin zakończenia zadania - koniec listopada 2018 r.

Program rozwoju kompetencji kluczowych 
uczniów i nauczycieli

W 2018 r. Gmina Strzyżewice przystąpiła do realizacji projektu 
„Program rozwoju kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli 
szkół podstawowych w Gminie Strzyżewice” w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Całkowita wartość projektu: 1 746 708,84 zł. Kwota dofinansowania: 
1 659 108,84 zł, w tym środki UE: 1 484 702,51 zł, dotacja celowa 
z budżetu krajowego: 174 406,33 zł. Realizacja projektu będzie 
trwała do czerwca 2019r.

Budowy i przebudowy dróg gminnych 
W 2018 r. nową nawierzchnię wykonano na 7 odcinkach dróg gmin-

nych o łącznej długości 3442m. Całkowity koszt inwestycji związanych 
z budową i przebudową dróg gminnych wyniósł: 2 350 448,77 zł, 
w tym koszty poniesione z budżetu gminy w kwocie 1 550 461,77 zł. 
Zrealizowano inwestycje drogowe w następujących miejscowościach:

 ■ Kolonia Kiełczewice Dolne – odcinek 1292 m. Koszt zada-
nia: 855 975,45 zł, finansowanie: dotacja z budżetu państwa 
w kwocie: 427 987,00 zł, środki z budżetu gminy: 427 988,45 zł;

 ■ Osmolice Drugie – odcinek 150 m. Koszt zadania: 99 534,75 zł, 
finansowanie: środki z budżetu gminy;

 ■ Osmolice Pierwsze – odcinek 205 m – droga wewnętrzna. Koszt 
zadania: 127 765,27 zł, finansowanie: środki z budżetu gminy;

Gabinet profilaktyki zdrowotnej w PSP w Strzyżewiach - Rechcie.

 ■ PSP w Strzyżewicach-Rechcie – kompleksowy remont pokoju 
nauczycielskiego, pomalowanie dwóch pomieszczeń oraz 
gabinetu profilaktyki zdrowotnej;

 ■ PSP w Żabiej Woli – zakup rolet, ławek do siłowni zewnętrznej 
oraz laptopów;

 ■ PSP w Kiełczewicach Górnych – remont pracowni komputerowej, 
dostosowanie pomieszczenia do potrzeb pracowni plastyczno 
– technicznej, remont ściany od strony południowej, zakup 
dwóch zestawów interaktywnych, monitora interaktywnego 
oraz drukarki;

 ■ PSP w Bystrzycy Starej -  remont podłogi w sali gimnastycznej, 
wykonanie wentylacji w przebieralniach, pomalowanie stołówki 
szkolnej, renowacja podłogi w sali lekcyjnej, remont łazienek, 
wymiana oświetlenia, remont sali lekcyjnej, pomieszczenia 
gospodarczego oraz schodów w SP; 

 ■ PSP w Osmolicach Pierwszych - cyklinowanie i malowanie 
podłogi w sali lekcyjnej, wymiana uszkodzonych elementów 
na placu zabaw; 

 ■ SPP w Piotrowicach - naprawa placu zabaw, oklejenie luster 
folią zabezpieczającą

 ■ Sprzęt (monitory interaktywne) do szkół w: Strzyżewicach 
– Rechcie, Żabiej Woli i Kiełczewicach Górnych zakupiono 
ze środków  w współfinansowanych z Ministerstwa Edukacji 
Narodowej w wysokości 42 000,00 zł. Droga gminna nr 112484L w Osmolicach Drugich
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hodnik w Kiełczewicach Dolnych przy drodze powiatowej nr 2289L

Chodnik w Osmolicach Pierwszych przy drodze powiatowej nr 2277L.

 ■ Piotrowice – odcinek 425 m. Koszt zadania: 565 275,63 zł, 
finansowanie: środki z MSWiA w kwocie 312 000,00 zł, środki 
z budżetu gminy: 253 275,63 zł;

 ■ Bystrzyca Stara – odcinek 90 m – droga wewnętrzna przy 
cmentarzu. Koszt zadania: 47 887,90 zł, finansowanie: środki 
z budżetu gminy;

 ■ Osmolice Drugie – odcinek 370 m. Koszt zadania: 209 009,77 zł. 
Finansowanie: środki z FOGR w kwocie: 60 000,00 zł, środki 
z budżetu gminy: 149 009,77 zł.

 ■ Żabia Wola – odcinek 910 m. Koszt zadania: 445 000,00 zł, 
finansowanie: środki z budżetu gminy.

Ponadto w 2018 roku wyremontowano 3 odcinki dróg gminnych 
o łącznej długości 1 115 m (Borkowizna – 300 m, Żabia Wola – 415 m, 
Osmolice Drugie - 400 m). Łączny koszt wymienionych zadań wyniósł: 
92 180,00 zł. Finansowanie: środki z budżetu gminy.

Oświetlenie uliczne
W 2018 r. podpisana została umowa na wykonanie oświetlenia 

ulicznego w miejscowości Polanówka (32 punkty oświetleniowe). 
Całkowity koszt zadania: 108 161,78 zł, finansowanie: budżet gminy. 
Termin realizacji zadania – październik/listopad 2018 r.

Budowy chodników przy drogach powiatowych
W 2018 r. we współpracy z Powiatem Lubelskim wybudowano 

774 m chodników przy drogach powiatowych w miejscowościach: 
Kiełczewice Górne, Kiełczewice Dolne, Osmolice Pierwsze. Koszt 
wymienionych zadań inwestycyjnych po stronie Gminy Strzyżewice 
wyniósł: 157 345,00 zł.

Droga wewnętrzna w Bystrzycy Starej przy cmentarzu.

Droga gminna Nr 112496L w Piotrowicach (za parkiem).

Droga wewnetrzna w Bystrzycy Starej przy cmentarzu.

Przebudowa drogi gminnej nr 107140L w Kolonii Kiełczewice Dolne.
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Rewitalizacja zespołu dworsko-parkowego 
9. lipca 2018r. firma Usługi Inżynierskie mgr inż. Henryk Wierzbicki 

z Wąwolnicy rozpoczęła remont budynku dworku w Strzyżewicach. 
Zgodnie z umową prace potrwają do 28.06.2019 r. Koszt robót bu-
dowlanych wyniesie:  4 350 000,00 zł. W tym kwota dofinansowania  
z EFRR: 3 941 541,79 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 poza-
rządowych), usługi medyczne: z trzema gabinetami, poczekalnią 
i zapleczem socjalno- sanitarnym w części parteru po stronie zachod-
niej oraz lokal gastronomiczny mieszczący się w części piwnicznej 
budynku z kuchnią z niezbędnym zapleczem i pomieszczeniami 
socjalno- sanitarnymi. 

Otwarte Strefy Aktywności 
W 2018 r. dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Sportu i Turystyki 

na terenie Gminy Strzyżewice powstały 2 siłownie zewnętrzne:
 ■ w Piotrowicach przy CKiP,
 ■ w Borkowiźnie obok placu zabaw.
Całkowita wartość projektu: 92 619,00 zł. Finansowanie: kwota 

dofinansowania: 46 300,00 zł, środki z budżetu gminy: 46 319,00 zł.

Utworzenie dziennego domu „SENIOR+”
Zadanie obejmuje przebudowę pomieszczeń i dostosowanie ich 

do potrzeb osób starszych oraz zakup wyposażenia. Dom „Senio-
ra+” zlokalizowany będzie na parterze budynku zakupionego przez 
Gminę, w którym mieścił się dawniej sklep w Piotrowicach. Termin 
realizacji zadania: do 31.12.2018 r. Wartość kosztorysowa projektu: 
309 169,48 zł. Kwota dotacji: 247 313,00 zł, środki otrzymane od 
Wojewody Lubelskiego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” 
na lata 2015 – 2020. Wkład własny gminy: 61 856,48 zł.

Targowisko w Strzyżewicach
W styczniu 2018 r. Gmina Strzyżewice podpisała z Samorządem 

Województwa Lubelskiego umowę o przyznanie pomocy na realizację 
zadania „Przebudowa targowiska w Strzyżewicach”. Zakres inwestycji 
obejmował będzie przebudowę istniejącego targowiska na działce 
ewid. nr 804/20 w Strzyżewicach. Planowane jest utworzenie m.in. 
8 stanowisk targowych, w tym 6 stoisk dla rolników i 2 kontenery 
handlowe oraz kontener sanitarny. Całkowita wartość inwestycji: 
673 319,37 zł, w tym kwota dofinansowania PROW: 428 432,00 zł.

Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP 
z terenu Gminy Strzyżewice

Gmina Strzyżewice otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa 
Sprawiedliwości na zadania zakup sprzętu ratowniczego dla OSP 
Żabia Wola i OSP Piotrowice. OSP Żabia Wola wyposażona zostanie 
w: defibrylator, wysokociśnieniowe poduszki pneumatyczne do pod-
noszenia o nośności od 50 kN do 300 kN, osprzęt do zasilania z butli 
sprężonego powietrza wysokociśnieniowych poduszek pneumatycz-
nych, butla na sprężone powietrze do poduszek pneumatycznych, 
parawan do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadku, piła 
ratownicza do szyb klejonych, sprzęt do oznakowania terenu akcji, 
zestaw uniwersalnych klinów do stabilizacji pojazdów. Natomiast 
OSP Piotrowice otrzyma defibrylator. Całkowita wartość zadania: 
23 328,78 zł. Kwota dofinansowania: 23 095,50 zł

Modernizacja strażnicy OSP w Bystrzycy Starej
Gmina Strzyżewice otrzymała od Samorządu Województwa 

Lubelskiego wsparcie na modernizację strażnicy Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Bystrzycy Starej. Zakres prac w ramach przyznanej 
dotacji obejmuje: wykonanie docieplenia i elewacji ściany od strony 

Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Osmolicach Pierwszych.

Wykonanie infrastruktury Internetu 
szerokopasmowego.

zachodniej budynku strażnicy, wymianę okien i drzwi, wykonanie 
demontażu i montażu orynnowania budynku strażnicy oraz wyko-
nanie odwodnienia od strony zachodniej budynku. Koszt całkowity 
zadania: 16 114,47 zł, w tym kwota dofinansowania: 11 366,00 zł 
oraz środki z budżetu gminy: 4 748,47 zł.

Rozbudowa świetlicy wiejskiej 
w Osmolicach Pierwszych

Rozbudowa budynku w Osmolicach Pierwszych na potrzeby 
świetlicy wiejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalne-
go w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie 4.6 Budowa 
lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury 
turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Przedmiotem projektu 
jest adaptacja budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Osmolicach 
Pierwszych oraz zakup wyposażenia, które będzie niezbędne do 
korzystania ze świetlicy oraz prowadzenia działań w ramach oferty 
społeczno – kulturalnej. Koszt całkowity: 651 428,03 zł. Kwota 
dofinansowania: 300 000,00 zł. Termin realizacji listopad 2018 r.

Wykonanie infrastruktury Internetu 
szerokopasmowego

W 2018 r. zakoń-
czono realizację za-
dania polegającego na 
budowie  infrastruk-
tury Internetu sze-
rokopasmowego dla 
Urzędu Gminy Strzy-
żewice i jednostek or-
ganizacyjnych gminy. 
Jednostki oświatowe, 
CKiP, biblioteki oraz 
Urząd Gminy uzyska-
ły dostęp do bardzo 
szybkiego Internetu 
dzięki łączu na bazie 
światłowodu. Koszt 
zadania: 66 074,24 zł. 
Źródło finansowania: 
budżet Gminy Strzy-
żewice.
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z RPO:  3 035 635,35 zł, środki z budżetu gminy 1 357 107,58 
zł. Planowany termin zakończenia zadania: grudzień 2019 r.

 ■ Montaż kolektorów słonecznych - w lipcu 2018 r. rozpoczęto 
inwestycję polegającą na montażu kolektorów słonecznych 
na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Strzyżewice. 
Inwestycja obejmuje montaż 462 szt. indywidualnych zestawów 
płaskich kolektorów słonecznych wraz z niezbędną instalacją na 
budynkach indywidualnych gospodarstw domowych mieszkań-
ców, wspomagających podgrzewanie wody dla potrzeb c.w.u. 

„E-gminy w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym”
Głównym celem projektu jest informatyzacja procesów admini-

stracyjnych i poprawa poziomu świadczenia usług publicznych przez 
administrację, zwiększenie poziomu wykorzystania technologii infor-
macyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej, wzmocnienie 
stopnia cyfryzacji administracji, tworzenie nowych e-usług publicz-
nych, wyposażenie administracji w nowoczesne rozwiązania ICT.

Projekt pn. „E-gminy w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym” 
w ramach RPO WL na lata 2014 - 2020, Osi Priorytetowej 2 Cyfrowe 
Lubelskie, Działanie 2.2 Cyfryzacja Lubelskiego Obszaru Funkcjonalne-
go w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, realizowany 
jest w partnerstwie 4 gmin LOF: Gmina Niedrzwica Duża - Lider 
projektu, Gmina Strzyżewice, Gmina Jabłonna, Gmina Jastków.

Całkowita wartość projektu: 4 493 346,98 zł. Koszty kwalifi-
kowane: 4 308 846,98 zł. Kwota dofinansowania: 3 662 519,95 zł. 
Wartość projektu Gminy Strzyżewice: 1 031 543,00 zł, w tym kwota 
dofinansowania: 876 811,55 zł.

Aktywne tablice dla szkół
W ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury 

oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie rozwijania techno-
logii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 – „Aktywna 
tablica” wszystkie szkoły z terenu naszej gminy otrzymały dotację 
w łącznej wysokości 70 000,00 zł. Dotacja została przeznaczona 
na zakup pomocy dydaktycznych tj.: tablice interaktywne, projek-
tory, interaktywne monitory dotykowe. Całkowita wartość zadania 
wyniosła: 87 500,00 zł.

Inwestycje z zakresu Ochrony Środowiska
 ■ Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni 

ścieków w aglomeracji Piotrowice oraz modernizacja ujęć wody 
w Strzyżewicach i Pszczelej Woli - w styczniu 2017 r. Gmina 
Strzyżewice podpisała umowę o dofinansowanie projektu 
w ramach Osi Priorytetowej 6 Ochrona środowiska i efektywne 
wykorzystanie zasobów, Działania 6.4 Gospodarka wodno - 
ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2014 - 2020. 
Projekt obejmuje:
•	 budowę sieci kanalizacyjnej na odcinku 9,74 km w Piotro-

wicach, Bystrzycy Starej i Bystrzycy Nowej,
•	 wymianę 121 szt. wodomierzy, 
•	 modernizację oczyszczalni ścieków w Piotrowicach,
•	 modernizację ujęcia wody w Strzyżewicach,
•	 modernizację ujęcia wody w Pszczelej Woli.

Ponadto w ramach projektu uruchomiony zostanie serwis, za po-
średnictwem którego użytkownicy będą mogli dokonywać transakcji 
on-line (m.in. zawieranie umów, odczyty liczników, pobieranie opłat, 
zapytania) oraz będzie badany poziom satysfakcji użytkowników z otrzy-
mywanych usług. Całkowita wartość inwestycji: 5 785 360,15 zł. 
Finansowanie: kwota dofinansowania: 2 963 510,18 zł, środki 
z budżetu gminy: 2 821 849,97 zł. Planowany termin zakończenia 
zadania: grudzień 2018 r.

 ■ Budowa sieci kanalizacyjnej w Strzyżewicach –  Gmina Strzyże-
wice otrzymała dofinansowanie na budowę sieci kanalizacyjnej 
o długości 895,8 m w miejscowości Strzyżewice (od Bystrzycy 
Nowej do przepompowni za mostem w Strzyżewicach). Wartość 
kosztorysowa operacji: 830 307,33 zł. Wnioskowana kwota 
pomocy z PROW: 429 531,00 zł. Planowany termin zakończenia 
zadania: listopad 2018 r.

 ■ Rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Pszczela 
Wola – Gmina Strzyżewice podpisała umowę na rozbudowę 
istniejącej mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków 
w Pszczelej Woli. Zadanie będzie realizowane w ramach Działa-
nia 6.4 Gospodarka wodno – ściekowa Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. 
Koszt całkowity zadania: 4 392 742,93 zł. Finansowanie: środki 

Opracowanie tekstu i wybór zdjęć: Magdalena Baran, Agata Krzyża-
nek, Natalia Moryl, Joanna Samborska, Anna Siatkowska.

Zdjęcia pochodzą z archiwalnych zbiorów Urzędu Gminy Strzyżewice.

Budowa sieci kanalizacyjnej w Strzyżewiach.

Montaż kolektorów słonecznych na terenie gminy Strzyżewice.

Całkowita wartość projektu: 5 050 386,00 zł. Finansowanie: 
RPO WL na lata 2014-2020: 3 971 370,00 zł, środki z budżetu 
gminy 1 079 016,00 zł. Planowany okres realizacji: listopad 2018.

 ■ Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 
Strzyżewice – w ramach zadania usunięto 51,95 ton odpadów 
azbestowych. Wartość zadania: 15 726,20 zł. Źródła finansowa-
nia: dotacja z WFOŚiGW w Lublinie: 12 000,00 zł oraz budżet 
gminy: 3 726,20 zł.

 ■ Likwidacja dzikich wysypisk śmieci na terenie Gminy Strzyże-
wice – zadanie w trakcie realizacji, termin zakończenia tego 
zadania planowany jest na koniec października 2018 r. Wartość 
zadania: 5 994,00 zł. Źródła finansowania: dotacja z WFOŚiGW 
w Lublinie: 2 970,00 zł oraz budżet gminy: 3 024,00 zł.

 ■ Nasadzenia drzew na terenie Gminy Strzyżewice - w ramach 
otrzymanej dotacji z WFOŚiGW w Lublinie na terenie gminy 
do końca listopada 2018 r. posadzonych zostanie 226 sztuk 
drzew. Planowana wartość zadania: 5 000,00 zł. Źródła finan-
sowania: dotacja z WFOŚiGW w Lublinie – 2 500,00 zł, budżet 
gminy – 2 500,00 zł.



WYBRANE INWESTYCJE ZREALIZOWANE W VII KADENCJI

Chodnik w Kiełczewicach Górnych 
- rok 2018.Kompleks boisk sportowych przy ZSP w Bystrzycy Starej - rok 2015.

Budowa drogi gminnej nr 107132L
w Pawłówku - rok 2016.

Modernizacja drogi gminnej w Osmolicach Pierwszych 
na odcinku 500 m - rok 2015.

Fontanna przed Urzędem Gminy 
- rok 2017.

Chodnik w Kiełczewicach Górnych przy drodze 
powiatowej nr 2289L - rok 2017.

Modernizacja drogi gminnej nr 112524L 
w Osmolicach Drugich - rok 2016.

Montaż wiaty przystanku autobusowego w Strzyżewicach 
(zajezdnia autobusowa) - rok 2016 r.

Motopompa dla OSP Dębszczyzna rok 2015.

Droga gminna Nr 112496L w Piotrowicach 
(za parkiem) - rok 2018.

Chodnik w Żabiej Woli przy drodze 
powiatowej nr 2269L - rok 2017.

Przebudowa drogi gminnej nr 107140L
 w Kolonii Kiełczewice Dolne - rok 2018.

Budynek sanitarno-szatniowy przy kompleksie 
boisk sportowych w Bystrzycy Starej - rok 2015.


