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Święta Wielkanocne niosą przesłanie zwycięstwa dobra nad złem, 
niosą nadzieję i radość z budzącego się życia.

Niech ten świąteczny czas upłynie Państwu w rodzinnej atmosferze, 
pośród życzliwych ludzi, z którymi spotkamy się 

i zasiądziemy do wspólnego stołu. 
Niech będzie źródłem radości, wzmocnienia i pogody ducha.

Wesołego Alleluja!

życzą

Przewodniczący Rady Gminy  Wójt Gminy Strzyżewice 
     Janusz Sagan                  Barbara Zdybel 
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Obecnie na terenie Gminy Strzyżewie prowadzane są prace geodezyjne związa-
ne z modernizacją ewidencji gruntów i budynków na obszarze sześciu jednostek 
ewidencyjnych: Bystrzyca Stara, Iżyce, Kajetanówka, Bystrzyca Nowa, Osmolice 
Drugie oraz Piotrowice. Czynności te związane są z projektem realizowanym na 
terenie województwa lubelskiego, pn. „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny wo-
jewództwa lubelskiego”, finansowanego w ramach RPO Województwa Lubelskiego 
na lata 2014-2020.

i kartograficzne osoby, które wykonują pra-
ce geodezyjne i kartograficzne mają prawo 
wstępu na grunt i do obiektów budowlanych, 
wykonywania niezbędnych czynności m.in. 
dokonywania przecinek drzew i krzewów 
umożliwiając poprawne wykonanie prac 
geodezyjnych. Na podstawie art. 14 ustawy 
z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kar-
tograficzne właściciel gruntu lub inna osoba 
władająca nieruchomością ma obowiązek 
umożliwić podmiotom wykonanie prac 
geodezyjnych i kartograficznych. Osoby 
wykonujące pomiary geodezyjne w terenie 
posiadają upoważnienia, które umożliwiają im 
wejście na grunt w celu wykonania pomiarów.

Harmonogram realizacji projektu e-Geo-
dezja obejmuje niżej podane czynności 
z planowanym terminem zakończenia po-
szczególnych etapów prac :
1. Wykonanie podstawowej bazy danych 

EGiB - listopad 2019 r.
2. Wywiad terenowy w zakresie budynków 

– wrzesień – grudzień 2019 r.
3. Ustalenie granic – termin określi Wyko-

nawca – styczeń – luty 2020 r.
4. Wyłożenie operatu opisowo-kartogra-

ficznego – kwiecień 2020 r.
5. Zakończenie prac – sierpień 2020 r.

Uprzejmie prosimy o czynny udział i po-
moc w realizacji prac geodezyjnych zwią-
zanych z modernizacją ewidencji gruntów 
i budynków.

Agata Krzyżanek

Modernizacja ewidencji 
gruntów i budynków 
na terenie Gminy Strzyżewice

Podczas VII Sesji Rady Gminy Strzyżewice 
w dniu 29.03.2019 r. gościnnie wystąpił Pan 
Dariusz Zieliński Zastępca Naczelnika Wy-
działu Geodezji w Starostwie Powiatowym 
w Lublinie, który przedstawił założenia oraz 
cele projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geo-
dezyjny województwa lubelskiego”, którego 
inicjatorem jest Starosta Lubelski. Beneficjen-
tem projektu jest 20 powiatów ziemskich woje-
wództwa lubelskiego. Całkowity koszt projektu 
wynosi 187 500 000,00 zł, wartość całości 
projektu na powiat lubelski: 14 998 160,00 zł, 
natomiast wartość prac na terenie gminy 
Strzyżewice to 662 970,00 zł. Założeniem 
e-Geodezji jest utworzenie oraz modernizacja 
cyfrowych baz danych: EGiB, BDOT500 oraz 
GESUT na terenie województwa lubelskiego. 
Dla sześciu miejscowości Gminy Strzyżewice 
zostanie wykonana cyfrowa mapa ewidencji 

gruntów i budynków wraz z założeniem 
ewidencji budynków (baza danych EGiB), 
łącznie pomiarom zostanie poddanych 3700 
działek oraz 3400 budynków. 

Aktualność danych zawartych w ewidencji 
gruntów i budynków ma ogromne znaczenie 
m. in. przy wymiarze podatków i świadczeń, 
oznaczaniu nieruchomości w księgach wie-
czystych, gospodarce nieruchomościami, 
ewidencji gospodarstw rolnych.

W trybie przetargu nieograniczonego 
wyłoniono wykonawcę MGGP S.A. ul. Kacz-
kowskiego 6, 33-100 Tarnów, Inspektorem 
nadzoru i kontroli jest Biuro Usług Geode-
zyjnych Mariusz Dudkowski s.c. ul. Lubel-
ska 5, 24-200 Bełżyce. Wykonawca prac 
geodezyjnych ma prawo wstępu na grunt 
i do budynków. Zgodnie z art. 13 ustawy 
z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne 

Nowe e-usługi w Gminie Strzyżewice
Obecnie trwają prace nad uruchomieniem 

nowych serwisów internetowych Gminy, 
które otrzymają nową, spójną szatę graficzną 
a nowoczesne oprogramowanie zapewni 
dostęp do informacji tam zamieszczonych 
dla osób niepełnosprawnych. 

Aby kontakt z pracownikami Urzędu Gmi-
ny, jednostkami i również radnymi stał się 
jeszcze bardziej przystępny obecnie trwa uru-
chomienie służbowej poczty elektronicznej. 
Nowe adresy e-mail zostały zamieszczone na 
stronie internetowej Gminy.

Dla miłośników książek też mamy dobrą 
informację. Od maja w Gminnej Bibliotece Pu-
blicznej w Strzyżewicach zostanie uruchomiona 
usługa wypożyczania e-książek. Do dyspozycji 
czytelników będzie 5 czytników e-book.

Od zeszłego roku nasza Gmina realizuje 
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 Lubel-
skiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. 
Głównym celem projektu jest informatyzacja 
procesów administracyjnych i poprawa po-
ziomu usług publicznych świadczonych przez 
administrację. W 2018 roku do Urzędu Gminy 
dostarczono nowy serwer z niezbędnym opro-
gramowaniem, które zadba o bezpieczeństwo 
danych zgromadzonych w jego zasobach. 
Dodatkowo nad bezpieczeństwem dostępu 
do Internetu we wszystkich jednostkach dba 
urządzenie UTM. 

Jednocześnie w maju zostanie urucho-
miony portal prezentujący Miejscowy Plan 
Zagospodarowania Przestrzennego w wersji 
cyfrowej. Dzięki niemu każdy zainteresowany 
będzie mógł sprawdzić przeznaczenie każdej 
działki. Dzięki takiemu opracowaniu map 
zagospodarowania przestrzennego zostanie 
uproszczona usługa wydawania zaświadczeń 
oraz wypisów i wyrysów z planu zagospoda-
rowania. Tak przygotowany system informacji 
przestrzennej wzbogacony będzie również 
o cyfrową ewidencję dróg gminnych zawie-
rającą fotorelację z tych dróg w postaci zdjęć 
panoramicznych. A to jeszcze nie koniec, ale 
o tym w kolejnych artykułach.

Jarosław Kołodziejczyk
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Spotkanie stowarzyszeń działających na terenie 
gminy Strzyżewice

Omówienie współpracy pomiędzy stowarzyszeniami a wła-
dzami Gminy Strzyżewice, przedstawienie działalności po-
szczególnych stowarzyszeń, a także wymiana doświadczeń. 

Spotkanie władz Gminy Strzyżewice z przedstawicielami stowarzyszeń 
i organizacji pozarządowych działających na terenie gminy odbyło się 
w dniu 6 lutego 2019 roku w Dworku Kajetana Koźmiana w Piotrowicach. 

Celem spotkania było nie tylko podsumowanie dotychczasowej 
działalności stowarzyszeń i omówienie ich dalszej współpracy z Gminą 
Strzyżewice, ale przede wszystkim integracja pomiędzy przedsta-
wicielami poszczególnych organizacji pozarządowych i wzajemna 
wymiana doświadczeń.

W spotkaniu uczestniczyli: Czesława Kot (Koło Gospodyń ,,Bo-
rowianki”), Teresa Kapica (Stowarzyszenie Klub Seniora), Wojciech 
Wertel (Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kajetanówka ,,Kajetan”), 
Genowefa Baran, Anna Otrocka (Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych 
Gminy Strzyżewice ,,Ale Babki”), Agnieszka Paszkiewicz (Wspólnota 
na rzecz Wsi Żabia Wola), Jolanta Konieczna (Uczniowski Klub Spor-
towy ,,TROPS” oraz Powiatowy Szkolny Związek Sportowy Powiat 
Lublin), Regina Wróbel wraz z Katarzyną Wojtyła (Stowarzyszenie 
Aktywnych Kobiet w Osmolicach), Stanisław Ściseł (Wojewódzki 
Związek Pszczelarzy w Lublinie Koło w Strzyżewicach), Paweł 
Budzyński (Stowarzyszenie Pszczelarzy w Pszczelej Woli), Aneta 
Klimek (Stowarzyszenie Miłośników Gminy Strzyżewice), Marek 
Zając (Gminny Ludowy Klub Sportowy POM-ISKRA Piotrowice), 
Mateusz Piwnicki (IX Kiełczewicka Drużyna Harcerzy,,Północ”), Lidia 

Kowalczyk (Stowarzyszenie Rodzin Katolickich),Marian Paszkiewicz 
i Adam Pidek (Strzyżewickie Towarzystwo Regionalne) oraz Barbara 
Małek (Stowarzyszenie ,,Tu Mieszkam Tu Działam”).

– Organizacje pozarządowe w naszej gminie stanowią wielką siłę, 
skupiając społeczników i ludzi, których łączą wspólne zainteresowania 
i pasje – podkreślała Wójt Gminy Strzyżewice. 

– Członkowie naszych stowarzyszeń prowadzą świetlice, organizują 
spotkania, festyny plenerowe, a nawet wydają publikacje. Nie obca jest 
im również działalność sportowa, charytatywna, czy działalność na rzecz 
ochrony dóbr kultury. Organizują też wypoczynek dzieci i młodzieży –
wymienia gospodarz gminy.

Z roku na rok przybywa stowarzyszeń, co zdaniem Pani Wójt 
Barbary Zdybel dowodzi wzrostu aktywności i działalności społe-
czeństwa obywatelskiego na terenie gminy.

Podsumowanie I terminu 
zwrotu podatku akcyzowego 
dla rolników

Z dniem 31.03.2019r. zakończyliśmy pierwszy okres rozliczeniowy 
zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. 
Zupełną nowością w tym roku było wprowadzenie dodatkowego limitu 
zwrotu akcyzy dla hodowców bydła, który ustalono jako 30-krotność 
stawki podstawowej na każdą dużą jednostkę przeliczeniową (DJP) 
bydła wg stanu średniorocznego za rok poprzedzający. Z takiej formy 
zwiększającej limit zwrotu skorzystało 50 rolników na łączną ilość 
662,84 DPJ, dającą tym samym zwrot w kwocie 19.885,20 zł. W okre-
sie od 1 do 28 lutego 2019 roku do Urzędu Gminy w Strzyżewicach 
wpłynęło 428 wniosków. Wszystkim wnioskodawcom Wójt Gminy 
Strzyżewice wydał pozytywne decyzje, przyznające kwotę dopłaty 
1.00 zł. do każdego zakupionego litra ON na łączna kwotę zwrotu 
332.416,03 zł. Wypłata nastąpi do końca kwietnia b.r.

Ponadto informujemy, że w sierpniu 2019 r. w ramach rocznego 
limitu za 2019 r. będzie można złożyć wniosek o zwrot części podat-
ku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zakupionego 
w okresie od 01.02.2019 r. do 31.07.2019 r.

Wszystkich producentów rolnych gorąco zachęcamy do składa-
nia wniosków.

Anna Siatkowska
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W niedzielę 10 marca 2019 r. Lokalna 
Grupa Działania „Kraina wokół Lubli-
na” zorganizowała w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Wysokiem V Forum Kobiet, 
w którym uczestniczyło ponad 140 pań.

W tej tak licznej grupie pań nie zabrakło 
również delegacji z terenu Gminy Strzyżewice, 
którą reprezentowały panie działające 
w organizacjach pozarządowych: w tym 
KGW i stowarzyszenia oraz sołectwa – 
łącznie 20 pań.

Uczestniczki spotkania powitały: Wicepre-
zes Zarządu LGD pani Beata Janiszewska – 
Brudzisz oraz Wójt Gminy Wysokie pani Dorota 
Dobrzyńska. List z życzeniami do uczestniczek 
Forum od Starosty Lubelskiego, skierowany 
na ręce Kierownik Biura LGD pani Małgorzaty 
Olechowskiej, odczytała Naczelnik Wydziału 
Organizacyjnego Pani Jolanta Kais. 

Program obfitował w bardzo ciekawe pre-
lekcje i warsztaty rękodzielnicze.

Po krótkim wprowadzeniu pani Beata Jani-
szewska – Brudzisz opowiedziała o zaletach 
wieku 50+, możliwościach realizacji swoich 
pasji, tym samych realizując pierwszy punkt 
programu Pięćdziesiątka to my…

Fajna baba nie rdzewieje… - to ewidentny 
przykład pani Aliny Łuszczak, która na swoim 
przykładzie opowiedziała o dobrym samo-
poczuciu i radości życia w każdym wieku.

My się zmiany nie boimy… to wyzwanie 
i jednocześnie zachęta dla kreatywnych ko-
biet. Ewidentnym przykładem były cztery od-

ważne panie, które poddały się metamorfozie 
wykonanej przez panią Marzenę Karpowicz.

O swoich pasjach i drodze do sukcesu 
opowiedziała lubelska pisarka, poetka i skrzy-
paczka pani Agnieszka Polak. Uczestniczki 
Forum miały możliwość zakupu jej książek, 
których tematyka to historie niezwykłych 
kobiet – w pełni odzwierciedlające motto 
jej wystąpienia Kobieta jest jak książka… 
Pani Agnieszka pięknie zagrała kilka utwo-
rów na skrzypcach, co spotkało się z dużym 
aplauzem uczestniczek.

Kobiety i ich pasje… to piękne opowieści 
czterech pań: zwiedzającej Polskę na rowerze, 
twórczyni rękodzieła, Wolontariuszki Roku 
oraz licencjonowanej pilotki balonów, jednej 
z nielicznych w Polsce. 

V Forum Kobiet w Wysokim, bez nas…? 
Nie ma takiej opcji!!!

Spotkanie uświetnił spektakl „Sympozjum 
Kobiet” w wykonaniu Grupy Teatralnej „Być 
Kobietą” z gminy Głusk, gorąco oklaskiwany 
przez publiczność.

Kawa, herbata, ciasta przygotowane przez 
panie z KGW gminy Wysokie i obiad stanowiły 
miły i smaczny „przerywnik” trwającego po-
nad 6 godzin spotkania. Krótka prezentacja 

o aktywności kobiet w LGD „Kraina wokół 
Lublina” zakończyła pierwszą część Forum.

Ostatni punkt spotkania to warsztaty z ręko-
dzieła, w których uczestniczyło około 50 osób. 

W grupach wykonywane były: obrazy 
z mchu, kwiaty z tkaniny, szron na szkle, kartki 
wielkanocne oraz pisanki metodą decoupage.

 Było super, dziękujemy i czekamy na 
kolejne forum…
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Uroczyste spotkanie 
z okazji Dnia Sołtysa

W związku z obchodami Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa w dniu 
5 marca 2019 r. w Piotrowicach odbyło się uroczyste spotkanie 
sołtysów z władzami gminy.

W spotkaniu z gospodarzami sołectw z terenu Gminy Strzyżewice 
wzięli udział

Wójt Gminy - Barbara Zdybel, Sekretarz Gminy- Elżbieta Bu-
dzyńska, Skarbnik Gminy - Justyna Pasierkiewicz, Przewodniczący 
Rady Gminy - Janusz Sagan oraz pracownicy Urzędu Gminy, którzy 
najściślej współpracują z sołtysami.

Rozpoczynając spotkanie Pani Wójt podkreśliła znaczenie roli 
sołtysa jako osoby będącej najbliżej problemów mieszkańców, zna-
jącej potrzeby lokalnego środowiska, będącej jednocześnie liderem 
integrującym i motywującym mieszkańców do wspólnych działań.

Dziękując za dotychczasową współpracę z Samorządem Gminy 
oraz za trud i wysiłek włożony na rzecz rozwoju sołectw Pani Wójt 
życzyła nowo wybranym sołtysom, aby oddanie lokalnym sprawom 
i mieszkańcom było zawsze nadrzędnym celem, a zaufanie, którym 
zostali obdarzeni dodawało im odwagi i wytrwałości w wypełnianiu 
powierzonej misji.

Następnie Pani Wójt od-
czytała i wręczyła wspólnie 
z Przewodniczącym Rady 
Gminy okolicznościowe po-
dziękowania.

Przy tej okazji sołtysi 
otrzymali drobne upo-
minki, które pomogą im 
w wypełnianiu codziennych 
obowiązków związanych 
z pełnieniem funkcji.

Stypendia 
dla najlepszych 
uczniów

Najlepsi uczniowie ze szkół prowadzonych przez Gminę 
Strzyżewice odebrali stypendia przyznane przez Wójta Gminy.

Tradycyjnie w marcu najzdolniejsi uczniowie otrzymali 
stypendia za najwyższe wyniki w nauce, wzorowe zachowa-
nie i działanie na rzecz szkoły. W tym roku nagrodzonych 
zostało 9 uczniów. Stypendyści, oprócz nagród pieniężnych, 
otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki. Ce-
remonia wręczenia stypendiów odbyła się 29 marca podczas 
Sesji Rady Gminy w obecności radnych, zaproszonych gości, 
rodziców i dyrektorów szkół.

Stypendia naukowe otrzymali:
1. Kamil Kopeć - uczeń klasy V Publicznej Szkoły Podstawo-

wej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Strzyżewicach 
– Rechcie. Aktywnie działający na rzecz klasy i szkoły. 
Chętnie biorący udział w licznych konkursach szkolnych 
i pozaszkolnych. Wicemistrz ortografii 2018.

2. Nadia Klimek - uczennica klasy VI Publicznej Szkoły 
Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bystrzycy Starej. 
Z ogromną pasją rozwijająca swoje zainteresowania arty-
styczne i sportowe. Chętnie angażująca się w przygoto-
wania licznych uroczystości oraz przedsięwzięć szkolnych 
i lokalnych. Doskonali swój talent wokalny jako członkini 
szkolnego chóru.

3. Karolina Partyka - uczennica klasy VI Publicznej Szkoły 
Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Strzy-
żewicach – Rechcie. Uczennica wzorowa, aktywnie dzia-
łająca w środowisku szkolnym. Reprezentująca szkołę 
w zawodach sportowych, gdzie osiąga liczne sukcesy.

4. Julia Stanek - uczennica klasy VI Publicznej Szkoły Pod-
stawowej im. Zofii i Juliusza Stadnickich w Osmolicach 
Pierwszych. To osoba o szerokim wachlarzu zaintere-
sować m.in.: basen, akrobatyka, tenis stołowy czy jazda 
konna. Bardzo uzdolniona, pisząc opowiadania kierowane 



Nr 2/2019 (169) 7 

ekologia

Nowe stawki opłat za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi

Szanowni Mieszkańcy, 
Na mocy Uchwały Nr VI/28/19 Rady Gminy Strzyżewice z dnia 14 lutego 2019 roku 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalenia stawki tej opłaty od 1 kwietnia 2019 roku obowiązują nowe stawki opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Metoda ustalenia opłaty nie uległa zmianie, nadal 
będzie obliczana od gospodarstwa domowego w zależności od liczby zamieszkujących je 
osób. Wprowadzono natomiast nowe podziały gospodarstw, tj.: 1 osobowe, 2 osobowe, 
3 - 4 osobowe, 5 - 6 osobowe, 7 i więcej osobowe.

Miesięczne opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszone przez po-
szczególne gospodarstwa domowe przedstawiają się następująco:

Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system 
gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. Zatem w celu 
zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie takiej 
opłaty od właścicieli nieruchomości, aby wystarczała ona na realizację całości zadania, 
którym została obciążona gmina. W wyniku przeprowadzonej analizy finansowej ustalono, 
że dotychczasowe opłaty pobierane od właścicieli nieruchomości nie pokrywają kosztów 
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Tendencję wzrostu 
kosztów za odbiór odpadów obserwujemy również w gminach sąsiednich. Zmiana wysokości 
stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w głównej mierze spowodowana 
jest znacznym wzrostem kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, jak 
również monopolizacją rynku. Wobec powyższego konieczne było dostosowanie stawek 
opłat za gospodarowanie odpadami do poziomu realnie ponoszonych wydatków.

WAŻNE !
Zmianie uległ również wzór deklaracji ustalony Uchwałą Nr VI/29/19 Rady Gminy Strzyże-
wice z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. 
W związku z tym niezbędne jest ponowne wypełnienie i złożenie deklaracji w celu 
ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Druk deklaracji można pobrać w siedzibie Urzędu Gminy Strzyżewice (pokój nr 10), bądź 
ze strony internetowej: www.strzyzewice.lubelskie.pl (zakładka gospodarka odpadami).

Deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy Strzyżewice w godzinach pracy urzędu, tj. 
poniedziałek, środa, czwartek, w godz. 7.30-15.30, wtorek w godz. 7.30-16.00, piątek w godz. 
7.30-15.00 lub przesłać pocztą w terminie do 30 kwietnia 2019 roku.

Terminy i sposób uiszczania płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
pozostają bez zmian:

 ■ za I kwartał do 15 marca danego roku,
 ■ za II kwartał do 15 czerwca danego roku,
 ■ za III kwartał do 15 września danego roku,
 ■ za IV kwartał do 15 grudnia danego roku. 

A. Janiszewska / M. Niezgoda 

RODZAJ 
GOSPODARSTWA 
DOMOWEGO 

MIESIĘCZNA STAWKA OPŁATY
dla właścicieli nieruchomości, 
którzy zadeklarują, że odpady 

będą zbierane w sposób 
selektywny

dla właścicieli nieruchomości, 
którzy zadeklarują, że odpady 

będą zbierane w sposób 
nieselektywny

1 osobowe 14,00 zł 27,00 zł
2 osobowe 25,00 zł 49,00 zł
3-4 osobowe 34,00 zł 67,00 zł
5-6 osobowe 49,00 zł 97,00 zł
7 i więcej osobowe 59,00 zł 117,00 zł

do młodzieży rozwija zarówno 
zainteresowania literackie, jak 
i teatralne. Pomysłodawczyni 
stworzonej w szkole grupy tań-
ca nowoczesnego z elementami 
akrobatyki. 

5. Oliwia Stelmach - uczennica klasy 
VI Publicznej Szkoły Podstawowej 
im. Marii Konopnickiej w Bystrzy-
cy Starej. Mocno zaangażowana 
w różnorodne działania naukowe, 
artystyczne i sportowe. Po raz 
kolejny pełniąca funkcję przewod-
niczącej klasy. Laureatka wielu 
konkursów i turniejów gminnych.

6. Karolina Szabelska - uczennica 
klasy VI Publicznej Szkoły Pod-
stawowej im. Rodziny Rohlandów 
w Żabiej Woli. Czynnie zaangażo-
wana w pracach na rzecz szkoły 
i klasy. Uczęszczająca na zajęcia 
dodatkowe, a także aktywnie 
działająca w szkolnym zespole 
tanecznym. Karolina to uczest-
nik wielu konkursów na szczeblu 
szkolnym i pozaszkolnym. 

7. Adrian Tomasik - uczeń klasy VIIa 
Publicznej Szkoły Podstawowej 
im. Rodziny Rohlandów w Ża-
biej Woli. Czynnie uczestniczący 
zarówno w życiu klasy, sprawu-
jąc funkcję przewodniczącego, 
jak również całej społeczności 
szkolnej, biorąc udział w różnych 
uroczystościach. Zdobywający 
wyróżnienia i nagrody w licznych 
konkursach rangi szkolnej i re-
gionalnej. Jego zainteresowania 
to sport i informatyka. 

8. Karolina Kryk - uczennica kla-
sy VIII Publicznej Szkoły Pod-
stawowej im. Orła Białego 
w Kiełczewicach Górnych. Moc-
no zaangażowana w życie klasy 
i szkoły. Czynnie biorąca udział 
w zajęciach pozalekcyjnych, 
a także w różnych konkursach 
szkolnych, gminnym i powiato-
wych, na których osiąga wysokie 
wyniki. Chętnie uczestnicząca 
w różnych akcjach związanych 
z wolontariatem.

9. Michał Sidor - uczeń klasy IIIA 
Gimnazjum w Publicznej Szkole 
Podstawowej im. Marii Konop-
nickiej w Bystrzycy Starej. Ak-
tywnie uczestniczący w życiu 
szkoły, szanujący i rozwijający 
jej dobre tradycje. Godnie repre-
zentujący szkołę poprzez udział 
w konkursach językowych. Jego 
pasją jest harcerstwo.

Gratulujemy i życzymy dalszych suk-
cesów.

B. Szymula
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11 marca 2019 r. w Piotrowicach uroczyście otwarto DDS+ . 
W tym ważnym wydarzeniu wzięło udział wielu znakomitych gości. 
Uroczystość otworzyła i prowadziła w budynku Centrum Kultury 
i Promocji Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Urszula Sawec-
ka. Następnie zabrała głos gospodarz uroczystości Wójt Barbara 
Zdybel, która powiedziała dużo ciepłych słów o tzw. „Jesieni 
życia”, o przedsięwzięciu. Wójt podziękowała również swojemu 
poprzednikowi za podjęcie tego wyzwania. Następnie zabrał głos 
pomysłodawca, realizator inwestycji Wójt Jan Andrzej Dąbrowski, 
który podzielił się historią powstania pomysłu i realizacji Domu Senior 
+.Wydział Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego 
reprezentował Z-ca Dyrektora Wydziału Mariusz Kidaj oraz inspektor 
ds. tworzenia tego typu domów Joanna Kakareko. Z-ca Dyrektora 
gratulował przedsięwzięcia jako, że nasz Dom jest pierwszą pla-
cówką tego typu w Powiecie Lubelskim. Z ramienia starostwa gościł 
Przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Chmielik, który w swoim 
wystąpieniu podkreślał magię takich miejsc, konieczność ich tworzenia 
i trafność decyzji. Swoją obecnością zaszczycili nas: Radni Gminy na 
czele z Przewodniczącym Januszem Sagan oraz V-ce Przewodniczą-
cą Agatą Stelmach, Sekretarz Gminy Elżbieta Budzyńska, Skarbnik 
Gminy Justyna Pasierkiewicz, Sołtysi Gminy, Dyrektorzy jednostek 
organizacyjnych, pracownicy Urzędu Gminy pracujący przy projek-
cie Senior +, księża Parafii Rzymskokatolickich znajdujących się na 
terenie gminy. Obecni byli również: Komendant Policji w Bychawie, 
dyrektorzy: Zespołu Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach, Domu 
Pomocy Społecznej w Kiełczewicach, Środowiskowego Domu Samo-
pomocy w Bychawie, p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Lublinie oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych 
z terenu gminy. Uroczystość uświetnił występ dzieci z Samorządo-
wego Przedszkola „Parkowe skrzaty” w Piotrowicach. Wystąpiły 
trzy grupy wiekowe przedszkolaków, które w swoim repertuarze 
pięknie pokazały jak ważni są dziadkowie. Były to przepiękne wersy 
przeplatane piosenkami. Było to wspaniałym wstępem do repertuaru 
seniorów, którzy to w dwóch ułożonych przez siebie piosenkach 
przeplatanych fraszkami po niespełna dwóch miesiącach działalności 
zaprezentowali piękny występ. Po zakończeniu występu seniorów 
wszyscy przeszli do Domu Seniora gdzie zostały przecięte wstęgi. 
Dom poświęcił i pobłogosławił ksiądz proboszcz Roman Bednarczyk, 
po czym nastąpiło zwiedzanie pomieszczeń i dotychczas wykonanych 
prac przez seniorów. Uroczystość zakończono ciepłymi rozmowami, 
serdecznymi słowami i życzeniami dla kontynuacji tego wspaniałe-

go dzieła oraz słodkim tortem. Kończąc przytoczę słowa piosenki 
naszym seniorów „ (…) wreszcie przyszła na nas pora” co oznacza, 
że Senior + to nie samotność, wykluczenie- Senior + to nowa forma 
aktywności, ludzie którzy nas otaczają. 

Więc zapraszamy osoby samotne 60+ do korzystania z szerokiej 
oferty DDS. 

 Przyjdź, zobacz – Tu znajdziesz cos dla siebie ! 
U.S.

Otwarcie Dziennego 
DOmU SeNiOr + 
w Piotrowicach
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Ponownie wnioskujemy 
o środki do ministerstwa 
Sportu i Turystyki

Informujemy, że w marcu bieżącego roku Gmina Strzyżewice 
ponownie złożyła wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki 
o dofinansowanie budowy hali sportowej wraz z zewnętrznym 
boiskiem wielofunkcyjnym, z zapleczem sanitarno - szatniowym 
oraz łącznikiem do budynku Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Żabiej Woli. Złożony w ubiegłym roku przedmiotowy wniosek 
został przez Ministerstwo nie rozpatrzony ze względu na brak 
środków finansowych.

Zakres planowanej do realizacji inwestycji obejmuje budowę pierw-
szej pełnowymiarowej hali sportowej z boiskiem wielofunkcyjnym 
przeznaczonym do gry w piłkę ręczną, piłkę siatkową, koszykówkę 
i tenisa, zaplecza sanitarno - szatniowego oraz łącznika do budynku 
szkoły, a także budowę boiska zewnętrznego wielofunkcyjnego 
przeznaczonego do gry w siatkówkę i koszykówkę. Wymiary pla-
nowanego obiektu: kubatura: 15 996 m3, powierzchnia zabudowy: 
1 592,08 m2, powierzchnia użytkowa: 1 764,75 m2, szerokość hali 
sportowej: 24,60 m, długość hali sportowej: 46,60 m, szerokość 
zaplecza sanitarno - szatniowego: 10,55 m, długość zaplecza: 
37,00 m, - szerokość łącznika: 7,00 m, długość łącznika: 9,10 m, 
boisko zewnętrzne wielofunkcyjne: 32 m x 19 m.

Całkowita wartość kosztorysowa zadania: 8 447 368,00 zł.
Wnioskowana kwota dofinansowania z FRKF: 5 000 000,00 zł.
Wkład własny: 3 447 368,00 zł.
Planowany okres realizacji: lata 2019 – 2021.

 
Projekt zagospodarowania terenu w ramach planowanej inwestycji

Wioletta Mucha

Promesy 
na utwardzenie 
wąwozów 
w Strzyżewicach 
i Borkowiźnie

W dniu 11. marca 2019 r. Pani Justyna Pasierkiewicz 
Skarbnik Gminy odebrała z rąk Pani Beaty Mazurek Wicemar-
szałek Sejmu RP promesę Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji na dofinansowanie dwóch zadań ze 
środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w łącznej 
kwocie 579 920 zł. Będą to następujące inwestycje:

1. Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozów lessowych 
w ciągu drogi gminnej nr 107134L od km 0+000 do km 
0+190 i od km 1+208 do km 1+396 w miejscowości 
Strzyżewice, gm. Strzyżewice,

2. Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego 
w ciągu drogi gminnej nr 112510L od km 0+320 do km 
0+558 w miejscowości Borkowizna, gm. Strzyżewice.

Przetargi na ich realizację zostaną ogłoszone w kwietniu, 
a roboty będą prowadzone w okresie letnim.

JP

Przetargi
W lutym i marcu Gmina Strzyżewice ogłosiła dwa przetargi. 

Pierwszy na „Dostawę łamanego kruszywa dolomitowego – 
klińca 4-31,5 (32)mm w ilości 2700 ton”. Umowa z wykonawcą 
CAREX Grzegorz Domagała zawarta została w dniu 12. 03. 
2019 r. na kwotę 156 087,00 zł.

Drugi przetarg na „Przebudowa drogi gminnej nr 112496L 
w Piotrowicach na odcinku 307 m” otwarty 25. 03. 2019 r., 
jest w trakcie oceny ofert. Wartość najkorzystniejszej ofer-
ty wyniosła 262 921,25 zł, umowa zostanie podpisana na 
początku kwietnia, a planowane zakończenie robót nastąpi 
w czerwcu tego roku.

JP
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Trwają prace w dworku 
Kołaczkowskich w Strzyżewicach

Jak już wcześniej informowaliśmy 
Gmina Strzyżewice otrzymała wspar-
cie finansowe ze środków unijnych na 
realizację projektu „Poprawa spójności 
przestrzennej, społecznej i kulturowej 
lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego po-
przez rewitalizację” będącego częścią 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorial-
nych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 
w ramach Działania 13.8. Rewitalizacja 
Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 
w ramach RPO WL na lata 2014 – 2020, 
który realizowany jest w partnerstwie 
9 gmin LOF-u.

Od lipca ubiegłego roku prowadzone są 
w budynku zaawansowane prace remon-
towe. Do chwili obecnej wykonano roboty 
rozbiórkowe, pogłębiono piwnice, podbito 
fundamenty, wykonano nową więźbę dacho-
wą oraz deskowanie połaci. Wykonano także 
nowe stropy i klatkę schodową na poddaszu. 
Wartość dotychczas wykonanych prac wynosi 
574 976,66 zł.

Poza odnową samego dworku przepro-
wadzone zostanie także zagospodarowanie 
przestrzeni publicznej wokół budynku. Zakres 
ten obejmował będzie m.in. małą architektu-
rę, parking, chodniki, oświetlenie parkowe, 
ogrodzenie, nasadzenia, przebudowę dojaz-
dów do budynku dworku. Zakres inwestycji 
obejmuje również wykonanie wewnętrznej 
komunikacji na działce wraz miejscami parkin-
gowymi, chodnikami i schodami terenowymi 
od strony północnej jako dojście do budynku.

Docelowo budynek będzie pełnił funk-
cję kulturalną (biblioteka na parterze oraz 
pomieszczenia Centrum Kultury i Promocji 
Gminy Strzyżewice na poddaszu, sale warsz-
tatowe, miejsce spotkań dla seniorów oraz 
organizacji pozarządowych), prowadzone 
będą usługi medyczne z trzema gabinetami, 
poczekalnią i zapleczem socjalno- sanitarnym 
w części parteru po stronie zachodniej oraz 
lokal gastronomiczny mieszczący się w części 
piwnicznej budynku z kuchnią z niezbędnym 
zapleczem i pomieszczeniami socjalno- sa-
nitarnymi.

Przedstawiamy Państwu fotoreportaż 
z realizacji inwestycji.

Wioletta Mucha
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Dzień Otwartych Drzwi w PSP w Bystrzycy Starej
We wtorek 19 marca 2019 roku po godzinie 9:00 w jadalni szkolnej zaczęły gromadzić się dzieci z najstarszej grupy z Samorzą-

dowego Przedszkola „Parkowe Skrzaty” w Piotrowicach. Oprócz nich przybyli również ich rówieśnicy z terenu gminy, rodzice, pani 
dyrektor z przedszkola Violetta Pietraszek oraz wychowawczynie.

Wszyscy milusińscy zostali zaproszeni do 
naszej placówki, aby zobaczyć co przygotowali 
dla nich starsi koledzy i miło spędzić ten czas. 

Spotkanie rozpoczęła pani dyrektor Mał-
gorzata Wzorek- Saran, która przywitała 
wszystkich przybyłych gości. Pani Jolanta 
Tudruj przedstawiła zalety naszej szkoły. 
Omówiła zajęcia, jakie odbywają się w od-
dziale przedszkolnym, projekty, wycieczki 
dydaktyczne dotyczące ciekawych zawodów, 
wyjazdy, programy promujące zdrowy styl 
życia: „Zdrowe Śniadanie”, wyjścia do biblio-
teki, na plac zabaw i boiska wielofunkcyjne. 

Potem nadszedł czas na pokaz części ar-
tystycznej. Jako pierwsze na scenie pojawiły 
się dzieci z koła teatralnego, którym opiekują 
się panie Urszula Sójka i Urszula Krawczyk. 

Przedstawienie pod tytułem „Witajcie 
w naszej bajce” miało pokazać wszystkim, 
że książka jest ciekawym sposobem na spę-
dzanie czasu wolnego. 

Taniec „Czekolada” zaprezentowały dziew-
czynki z klasy Ia pod kierunkiem pani Małgo-
rzaty Maziarczyk. Wszyscy zgromadzeni wstali 
i wspólnie zatańczyli ten „apetyczny” taniec. 

Następnym punktem programu były wy-
czekiwane przez dzieci zabawy ruchowe przy 
muzyce, ze śpiewem i pokazywaniem. Pani 
Justyna Teter zaprosiła wszystkich chętnych do 
wspólnej zabawy. Dzieci poznały: „Błyskawicę, 
grzmot”, „Bilety”, „Taniec pingwina”. Zabawy 
te przypadły wszystkim do gustu- maluszki 
chętnie brały w nich udział. Na koniec nasi mili 
goście otrzymali kolorowe naklejki. 

Na zakończenie spotkania nadszedł czas 
na upominki. Wykonały je samodzielnie dzieci 
z oddziału przedszkolnego Ob. Wraz z Panią 
Ulą Tomusiak i panią Asią Jaskowską. Każdy 
uczestnik otrzymał babeczkę- mufinkę na 
patyczku z logo naszej szkoły oraz napisem: 
„Czekamy na Ciebie”. 

Mamy nadzieję, że pobyt w naszej szkole 
był dla dzieci ciekawą atrakcją. Dziękujemy 
wszystkim przybyłym gościom. Liczymy na to, 
że spotkamy się już w sierpniu na zajęciach 
edukacyjnych w oddziale przedszkolnym. 

Dziękuję wszystkim koleżankom z klas 0-3 
oraz ze świetlicy za zaangażowanie i pomoc 
w organizacji tego dnia. 

Jolanta Tudruj

 BohaterON w Twojej Szkole to część ogól-
nopolskiej kampanii o tematyce historycznej. 
Akcja ma na celu upamiętnienie i uhonorowa-
nie uczestników Powstania Warszawskiego 
poprzez wysłanie im symbolicznych kartek 
z życzeniami.Organizatorami akcji są: Funda-
cja Rosa, Fundacja Seniora.go organizatorem 
były Fundacja Rosa, Fundacja Sensoria, a któ-
remu patronowali Publiczna Szkoła Podsta-
wowa im. Marii Konopnickiej w Bystrzycy 
Starej włączyła się w ogólnopolski projekt 
„BohaterOn w Twojej Szkole”. Chcąc oddać 
hołd bohaterom powstania warszawskiego 
uczniowie klasy IIIa gimnazjum przygoto-
wali i zaprezentowali szkolnej społeczności 
projekt -”W hołdzie bohaterom Powstania 
Warszawskiego”. Celem przedsięwzięcia było 
przybliżenie młodzieży tematyki powstania 
warszawskiego, rozbudzenie uczuć patrio-

tycznych, kształtowanie postawy szacunku 
do historii kraju.W ramach projektu uczniowie 
wysłali kartki do powstańców, poznali syl-
wetki bohaterów walk o stolicę, oglądali filmy 
dokumentalne, przygotowali montaż słowno- 
muzyczny. Działania te pozwoliły młodzieży 
poznać genezę i przebieg powstania oraz 
dokonać oceny w kontekście militarnym 
i duchowym. Emocjonalne zaangażowanie 
wszystkich uczestników w pracę związaną 
z realizacją projektu, podejście do wyjątko-
wego tematu - przyniosło oczekiwane efekty 
- wzbudziło zainteresowanie i wzruszenie wi-
dzów oraz satysfakcję organizatorów. Projekt 
stał się okazją do wspólnego pochylenia się 
nad losami powstańców i pokazania wielkiej 
prawdy o niezwykłym darze wolności. 

 W Teatrze Polskim w Warszawie od-
była się Gala finałowa III edycji kampanii 

BohaterON – włącz historię! Była to okazja 
do wręczenia kartek i listów obecnym na 
uroczystości Powstańcom, ale również do 
podsumowania projektu BohaterON w Twojej 
Szkole i nagrodzenia najlepszych minipro-
jektów historycznych. Szkoła Podstawowa 
w Bystrzycy Starej otrzymała podziękowania 
za uczestnictwo w akcji wysyłania symbo-
licznych pocztówek do Powstańców oraz za 
przeprowadzenie autorskiego miniprojektu 
promującego historię Powstania Warszaw-
skiego i Polskiego Państwa Podziemnego.

A. Paszkiewicz

„BohaterON w Twojej Szkole” 
– podsumowanie projektu
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Publiczna Szkoła 
Podstawowa im. 
marii Konopnickiej 
w Bystrzycy Starej 
uhonorowana 
certyfikatem 
„Szkoły 
Niepodległej”

 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii 
Konopnickiej w Bystrzycy Starej włączyła 
się w realizację programu Związku Har-
cerstwa Rzeczypospolitej Niepodległa 
1918-2018 pod patronatem Ministra Edu-
kacji Narodowej.

Konkurs „Szkoła Niepodległej” był formą 
uczczenia 100. rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Przedsięwzięcie trwało 
od września 2017 do grudnia 2018 roku. 

Do programu zgłosiło się 400 szkół 
i przedszkoli z całej Polski, ale zaledwie 215 
udało się przejść symboliczny szlak. Wśród 

wyróżnionych placówek znalazła się Publicz-
na Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej 
w Bystrzycy Starej, która otrzymała miano 
„Szkoły Niepodległej”. 

Aby otrzymać ten zaszczytny tytuł szkoły 
musiały zrealizować 7 zadań w 5 szlakach 
niezwykłej wędrówki:

 ■ Szlak Trzech Świąt Rzeczypospolitej– 
polegający na zaangażowaniu uczniów 
w różne formy obchodzenia świąt 3 
maja, 15 sierpnia i 11 listopada.

 ■ Szlak Współtwórców Niepodległości– 
polegający na wydobyciu na światło 
dzienne lokalnych działaczy i społeczni-
ków, nauczycieli, lekarzy, ludzi kultury – 
bohaterów drugiego planu zasłużonych 
dla odzyskania niepodległości.

 ■ Szlak Żołnierzy Niepodległości– pro-
jekt ocalenia od zapomnienia żołnierzy 
wszystkich formacji walczących o niepod-
ległość i granice Rzeczypospolitej poprzez 
dbanie o miejsca pochówku i pamięci, 
popularyzację wiedzy o nich w lokalnej 
społeczności oraz otoczenie ich stałą 
opieką we współpracy z samorządem.

 ■ Szlak Dróg do Niepodległości – pole-
gający na ukazaniu różnorodnych dróg 
prowadzących do odzyskania niepodle-
głości (wśród zadań m.in. nawiązanie 
kontaktu z Polonią, zorganizowanie 

wycieczki do miejsc związanych z od-
zyskaniem niepodległości, czy zorgani-
zowanie wystawy o lokalnym wkładzie 
w niepodległość).

 ■ Szlak Pierwszych Dni Wolności – po-
legający na odtworzeniu na podstawie 
doniesień historycznych, lokalnych ar-
chiwów i wspomnień mieszkańców, jak 
wyglądały pierwsze dni po odzyskaniu 
niepodległości w lokalnej społeczności. 

 8 lutego 2019 roku w Sali Kolumnowej Sej-
mu RP w Warszawie odbyła się uroczysta Gala 
podczas której laureatom konkursu wręczono 
imienne certyfikaty, pamiątkowe tablice oraz 
zestawy książek i kalendarzy. W tej podniosłej 
uroczystości uczestniczyli m.in. Marszałek 
Sejmu RP - Pan Marek Kuchciński, Marszałek 
Senatu RP - Pan Stanisław Karczewski oraz 
Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. 

Galę wręczenia nagród rozpoczęło od-
czytanie historycznego przemówienia Józefa 
Piłsudskiego wygłoszone 100 lat temu na 
otwarcie Sejmu Ustawodawczego oraz listu 
Ministra Edukacji Narodowej - Pani Anny 
Zalewskiej do zgromadzonych laureatów 
konkursu i organizatorów.

W uroczystości uczestniczyło ponad 300 
osób – Dyrektorów, Nauczycieli i uczniów wy-
różnionych szkół, wojewódzkich Kuratorów 
Oświaty oraz zaproszonych gości.

 A. Paszkiewicz

Szkoła w Osmolicach
powitała wiosnę

W czwartek dnia 21 marca o godzinie 9.00 wraz z pierwszym dniem 
wiosny rozpoczął się Dzień Otwarty Publicznej Szkoły Podstawowej 
imienia Zofii i Juliusza Stadnickich w Osmolicach Pierwszych. W części 
oficjalnej Pani Dyrektor Laura Żydek serdecznie powitała przybyłych 
gości oraz zaprosiła do udziału w licznych atrakcjach przygotowanych 
przez uczniów i nauczycieli naszej szkoły. Początek spotkania rozpoczął 
występ chłopięcego zespołu tanecznego „Rytm” oraz dziewczęcej grupy 
„Dance Heart”. Po niezwykłym występie nadszedł czas na niespodzianki 
przygotowane w poszczególnych oddziałach. Pierwszą atrakcją był Ma-
ster -szef Junior, podczas którego goście uczestniczyli w przygotowaniu 
i degustacji surówek oraz sałatek. Kolejnym punktem podróży po szkole 
było spotkanie z pierwszakami i wspólne modelowanie w plastelinie 
ulubionych postaci bajkowych. Następnie wychowawczyni klasy drugiej 
przedstawiła zebranym nowoczesną bazę multimedialną , w której dzieci 
miały okazję rysować różne kształty, wypełniać je kolorami i pisać na 
ekranach tabletów. W pracowni matematycznej zostały przedstawione 
niekonwencjonalne sposoby wykorzystania pomocy dydaktycznych do 
rozwijania kompetencji kluczowych w zakresie matematyki. Uczniowie 
klasy piątej zaprosili najmłodszych do wspólnej gry z wykorzystaniem 
elementów grywalizacji pt. „ Zgadnij kim jestem?” W bibliotece szkolnej 
zwiedzający zapoznali się z szeroką ofertą czytelniczą dla dzieci i doro-
słych. Starsi koledzy z klasy ósmej przeprowadzili z gośćmi lekcję języka 
angielskiego dotyczącą słownictwa związanego z wiosną , podczas 
której maluchy wykonywały kolorowe motyle. Dużą atrakcją okazał się 
tor przeszkód przygotowany w szkolnej sali gimnastycznej. Po wysiłku 
fizycznym wszyscy udali się do oddziału przedszkolnego, gdzie zebrali 
wiosenne kwiaty i stworzyli bukiet dla Pani Wiosny. Tutaj odbyły się 
najbardziej lubiane przez dzieci zabawy dowolne i zakończyła się podróż 
po szkole. Na pożegnanie każde dziecko otrzymało miłą niespodziankę, 
drobny prezent i pamiątkowy folder z pełną ofertą naszej szkoły.



Nr 2/2019 (169) 13 

oświata

SZKOŁA Z miSJĄ
„miarą twojego człowieczeństwa jest 
wielkość twojej troski o drugiego człowieka”

Ks. Mieczysław Maliński

W roku szkolnym 2018/2019 Szkolne Koło Wolontariatu działające 
przy w PSP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Strzyżewicach - 
Rechcie tak jak w roku ubiegłym stara się realizować wiele działań 
na rzecz osób potrzebujących poprzez organizację oraz udział

w akcjach charytatywnych organizowanych przez różnego rodzaju 
instytucje. Braliśmy udział w zbiórce nakrętek w ramach wsparcia 
kosztownego zabiegu dla Moniki i Mileny. 

W działalność wolontariatu od kilku lat „wpisana” jest również 
współpraca z parafialnym Caritas i przygotowanie paczek mikołajko-
wych dla dzieci z ubogich rodzin, jak również aktywnie uczestniczymy 
w działaniach pomocowych zaprzyjaźnionej Fundacji „Redemptoris 
Missio” z Poznania. W tym roku zbieraliśmy okulary nowe i używane 
w ramach akcji „Czary mary okulary”. Po raz drugi uczestniczyliśmy 
w zbiórce żywności na rzecz akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”, 
dzięki, której mogliśmy przygotować paczki dla rodzin wielodzietnych 
oraz osób starszych, samotnych i chorych z naszej najbliższej okolicy. 
Za wsparcie tego przedsięwzięcia dziękujemy Ośrodkowi Pomocy 
Społecznej na czele z Panią Kierownik Urszulą Sawecką, Sołtysowi 

Kiełczewic Dolnych Pani Genowefie Baran oraz właścicielom sklepów 
w Strzyżewicach Pani Halinie Piotrowskiej i Pani Karolinie Adamek. 
Wspieramy także działania „Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci”, 
wolontariusze jako Kolędnicy Misyjni zbierają co roku fundusze na 
rzecz dzieci w krajach afrykańskich. Współpracujemy z Domem 
Pomocy Społecznej w Kiełczewicach Maryjskich poprzez prezentacje 
przedstawień z okazji Dnia Papieskiego, Świąt, oraz udział w zabawie 
andrzejkowej i zajęciach integracyjnych w okresie ferii zimowych. 
Prowadziliśmy zbiórkę funduszy na rzecz Hospicjum Małego Księcia 
w Lublinie. Obecnie prowadzimy zbiórkę nakrętek dla Jasia w ramach 
akcji „Nakręcamy Jasia”. W kwietniu kolejny raz weźmiemy udział 
w akcji „Opatrunek na ratunek”, czyli zbiórce materiałów medycznych 

i opatrunkowych, na rzecz szpitali i przychodni w Afryce. Wiemy, 
że każdy rodzaj wsparcia dla potrzebujących jest znakiem miłości 
do drugiego człowieka i potrafi odrodzić 

w cierpiącym nadzieję i wiarę. Nie zapominamy też, że wiele 
dobra przychodzi do nas

w drugim człowieku. Społeczności naszej szkoły wielokrotnie już 
udowadniała, okazując solidarność z ludźmi potrzebującymi pomocy. 
Za postawę pełną miłości, wsparcia

i zrozumienia serdecznie dziękujemy. W b.r.sz. za wieloletnią 
i owocną współpracę nasza szkoła otrzymała zaszczytny tytuł 
„SZKOŁA Z MISJĄ” od Fundacji „Redemptoris Missio” 

z Poznania. Serdecznie dziękujemy za to wyróżnienie i doło-
żymy wszelkich starań, aby nadal z oddaniem pracować na rzecz 
potrzebujących. 

 Opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu Marzena Jóźwicka

21 lutego na całym świecie obchodzony 
jest Międzynarodowy Dzień Języka Ojczy-
stego, który został ustanowiony przez 
UNESCO w 1999 roku. Święto to ma za za-
danie przypomnieć wszystkim narodom, jak 
ważny jest szacunek do języka ojczystego 
i dbałość o jego przetrwanie. We współ-
czesnym świecie jest to szczególnie ważna 
misja. Już najmłodsi Polacy mają tendencję 
do posługiwania się słownictwem zapo-
życzonym z innych języków, określeniami 
zrozumiałymi tylko dla nich oraz niczym 
nieuzasadnionymi skrótami. Wszystko to 
jest wynikiem chęci szybkiego komuniko-
wania się, szczególnie w tak popularnych 
mediach społecznościowych, czy popular-
ności gier komputerowych.

Propagowanie poprawności językowej jest 
jednym z wyrazów postawy patriotycznej 
i powinno być bliskie sercu każdego Pola-
ka, dlatego przełom lutego i marca upłynął 
w PSP w Strzyżewicach-Rechcie pod znakiem 
„Jej Królewskiej Mości”. Szkolny korytarz 
wypełniły różne językowe łamigłówki czy 
ortograficzne zagadki. Uczniowie mieli okazję 
zmierzyć się z językowymi łamańcami, co 
okazało się nie lada wyzwaniem, gdyż nie 

„W służbie Jej Królewskiej mości 
– Językowej Poprawności”

wszystkie języki były wystarczająco „giętkie”, 
aby wyrazić kto klaszcze „w gąszczu szczawiu 
we Wrzeszczu” albo skąd toczył kuleczkę 
„czubaty strzyżyk w czystej czapeczce”. Duże 
zainteresowanie wzbudziła retro polszczy-
zna, gdyż który z uczniów używa dziś słów 
takich jak azaliż, huncwot, fidrygałki, rączy, 
onegdaj czy weredyk. Zwieńczeniem akcji, 
zachęcającej do zwracania uwagi na język 
ojczysty, którym się posługujemy, był Konkurs 

Ortograficzny o tytuł szkolnego Mistrza Orto-
grafii, którym w tym roku została uczennica 
klasy VII - Julia Kowalczyk.

Powinniśmy wszakże pamiętać, iż jak ma-
wiał już ojciec polskiej literatury: „niechaj 
narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy 
nie gęsi, iż swój język mają”.

W służbie językowej poprawności
Monika Widomska i Magdalena Krzywda
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W zdrowym ciele – zdrowy duch, 
czyli promocja zdrowego odżywiania się w PSP im. 
Marszałka J. Piłsudskiego w Strzyżewicach – Rechcie

Wiosna to czas, kiedy bardziej niż kiedy-
kolwiek w ciągu roku, coraz częściej przedzie-
rające się przez chmury słońce, dodaje energii 
i motywacji, aby zadbać o swoje zdrowie. 
Ważnym elementem zdrowego stylu życia 
jest właściwe odżywianie się, co postanowili 
wziąć na warsztat uczniowie i nauczyciele 
naszej szkoły, i w dniu 21 marca br., szkolnym 
Dniu Samorządności, uczcić nadchodzącą 
wiosnę realizacją projektu poświęconego 
tej tematyce. 

V poruszyła bardzo trudny temat, przygo-
towując prezentację pt. „Świat bez głodu” 
w ramach Polskiej Akcji Humanitarnej. Był to 
ważny element, który uświadomił nam, że nie 
wszyscy maja tyle szczęścia co my i niegdy nie 
powinniśmy marnować jedzenia. Wspaniałymi 
zdolnościami aktorskimi wykazała się klasa VI, 
zabierając nas do „Kliniki zdrowia”. Humory-
styczne scenki ukazywały skutki prowadzenia 
niezdrowego stylu życia. Ile cukrów prostych 
zjadamy na co dzień i jakie mogą być tego 
konsekwencje uświadomiła nam klasa VII. 
Przeprowadzone doświadczenie wprawiło 
nas wszystkich w zdumienie. Nie zabrakło też 
występów wokalnych, którymi pochwaliła się 
damska część klasy VIII, wykonując własną 
aranżację znanej piosenki. Najstarsi uczniowie 
przygotowali również quiz interaktywny, który 
był idealnym podsumowaniem i sprawdzianem 
wiedzy o zdrowym odżywianiu się.

Jako że to, w jakiej jesteśmy kondycji fi-
zycznej, ma ogromny wpływ na nasze samo-
poczucie i jest ważne dla zachowania zdrowia 
całego organizmu, występy przeplatane były 
przerywnikami sportowymi. W różnorodnych 
konkurencjach, zaplanowanych przez nauczy-
cieli wychowania fizycznego, rywalizowali ze 
sobą zarówno uczniowie, jak i nauczyciele. 
Zwieńczeniem projektu była wspólna degu-
stacja koktajli owocowo-warzywnych, sałatek 
czy kanapek – istnych bomb witaminowych.

Nad organizacją i przebiegiem realizacji 
projektu oraz Dnia Samorządności czuwał 
Samorząd Uczniowski. 

Monika Widomska

Wycieczka do teatru 
baniek mydlanych

Klasy IV – VIII wspaniale zaangażowały się 
w przygotowanie różnych aktywności. Każda 
z klas miała za zadanie przygotować plakat 
z hasłem promującym zdrowy styl życia oraz 
jedno zdrowe danie. Ponadto każdy zespół kla-
sowy opracował wybrane przez siebie zadanie. 
Tego dnia w szkole było niezwykle kolorowo 
i energetycznie, a na szkolnej scenie działo 
się naprawdę wiele. Klasa IV zabrała nas na 
stragan pełen warzyw i owoców oraz poetycko 
omówiła aktualną piramidę żywieniową. Klasa 

Dnia 13 marca przedszkolaki z grupy BIEDRONEK i ZAJĄCZKÓW 
uczestniczyły w wyciecze autokarowej do Teatru Baniek Mydlanych 
w Lublinie.

Celem wycieczki było obejrzenie widowiska edukacyjno-rozrywko-
wego pt. „Dziwactwa mistrza Bulbasa”, opowiadające o czarodziejskim 
kraju olbrzymich baniek mydlanych – Bańkolandzie. Za bąbelkowe 

show odpowiedzialny był Profesor Bulbulas, wykładowca czarodziej-
skiej Bul-Bul szkoły, który przy okazji swojego 120-lecia zafascynował 
się czytaniem baśni oraz czarodziejskich ksiąg. Niespodziewanie 
jedna z nich zamieniła go w złośliwego trolla, a mieszkańcom kraju 
spłatała wiele niecodziennych figli i wplątała w niezwykłe przygody. 
Szalony profesor, urocza Mydlaneczka i jedyny w swoim rodzaju 
Bąbelek zabrali dzieci w podróż do czarodziejskiego świata, pełnego 
niezwykłych kolorów, świateł, dźwięków i zachwycających pokazów 
baniek mydlanych. Przedszkolakom bańkowe widowisko bardzo się 
podobało. Nagrodziły aktorów gromkimi brawami.
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W urokliwej dolinie rzeki Bystrzycy – dawniej zwanej „Lubelską Szwajcarią”, na terenie 
gminy Strzyżewice, leży jedna z najstarszych w regionie placówek oświatowych – Zespół 
Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach. Szkoła istnieje od 1963 r. 

Jej wiodące kierunki kształcenia związane 
są rolnictwem, ale cały czas wzbogacamy 
ofertę edukacyjną. Staramy się, aby kształcić 
w zawodach, które mają przyszłość. 

W szkole zawsze wiele się dzieje, organi-
zowanych jest mnóstwo imprez, akcji i róż-
nego typu warsztatów, np. Dzień Chłopaka, 
Dzień Patrona, Andrzejki, Mikołajki, Jasełka, 
Wigilie Klasowe. Każda ważna uroczystość 
jest przez nas upamiętniana w formie akade-
mii. Uczniowie zainteresowani literaturą biorą 
udział w spotkaniach autorskich, spektaklach. 
Prowadzimy zajęcia z młodzieżą z zagranicy, 
przeprowadzamy warsztaty m. in. językowe, 
tworzenia ozdób świątecznych, florystycz-
ne. Nasi uczniowie bardzo aktywnie bio-
rą udział w akcjach charytatywnych m. in. 
DKMS, honorowego krwiodawstwa, „Góra 
grosza”, „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”, 
„Sprzątanie świata”. Angażują się w przed-
sięwzięcia lokalne takie jak: Olimpiada przed-
szkolaka, Paczka dla Szymka, Dożynki gminne 
i powiatowe, pomoc dla Seniora. Szkoła 
współpracuje z licznymi instytucjami m. in. 
ze znanymi lubelskimi hotelami, Komendą 
Miejską Policji w Lublinie, Samorządowym 
Przedszkolem Publicznym w Piotrowicach, 
Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną 
w Bychawie, Powiatowym Centrum Edukacji 
Pomocy Pedagogiczno – Psychologicznej 
w Lublinie, Gminną Biblioteką w Strzyżewi-
cach. Bardzo często uczniowie naszej szkoły 
przygotowują cateringi i obsługują gości poza 
murami szkoły. 

Dysponujemy bogato wyposażonym in-
ternatem przygotowanym do przyjęcia około 
100 wychowanków, którzy mogą zamieszkać 
w pokojach 3, 4 i 5 – osobowych z łazienka-
mi i WC. Zapewniamy całodobową opiekę 
i wyżywienie oraz możliwość korzystania 
z sali multimedialnej, aneksu kuchennego, 
świetlicy, sali gimnastycznej i siłowni.

W naszej placówce realizujemy wiele pro-
jektów i programów unijnych, np. Erasmus+ - 
„Europejscy zawodowcy”, „Kreatywna edukacja 
w powiecie lubelskim”, „Edukacja przyszłości 
w powiecie lubelskim”, „Stop wypadkom na 
drodze”, „Młody erudyta”, „Narodowy pro-
gram zdrowia”, „ARS, czyli jak dbać o miłość”. 
Udział w tych projektach poszerza umiejęt-
ności zawodowe dające uprawnienia m. in. 
baristy, florysty, obsługi wózka widłowego, 
kasy fiskalnej, drona. Ponadto uczniowie mogą 
zrobić bezpłatnie prawo jazdy kat. B oraz B+E, 
T oraz kurs chemizacyjny.

Atutami naszej szkoły są: praktyki za-
wodowe odbywane w Polsce, we Włoszech 
(Spoleto) i Portugalii (Barcelos). Przed nimi 
uczniowie uczestniczą w kursach języka an-
gielskiego, na których poszerzają umiejętno-
ści praktycznego posługiwania się językiem 
obcym. Dodatkowo organizowane są liczne 
wyjazdy edukacyjne, m.in. na targi samo-
chodowe, maszyn rolniczych, do salonów 
samochodowych, hoteli, gospodarstw agro-
turystycznych. Wielu uzdolnionych naszych 
podopiecznych bierze udział w konkursach 
szkolnych, międzyszkolnych, m. in. w kon-
kursach recytatorskich, plastycznych, BHP, 
wiedzy o patronie, olimpiadach: OWIUR, 
wiedzy hotelarskiej, techniki samochodowej, 
turystyczno-krajoznawczej.

Szkoła dysponuje znakomitą bazą spor-
tową, nowoczesną siłownią w budynku i na 
wolnym powietrzu, pełnowymiarową salą 
gimnastyczną. Pracownie przedmiotowe 
wyposażone są w profesjonalne pomoce 
dydaktyczne, co skutkuje wysoką zdawal-
nością egzaminów zawodowych. W szkole 
panuje miła, przyjemna i rodzinna atmosfera, 
a zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra 
nauczycielska. 

Chętni uczniowie mają możliwość uczest-
nictwa w zajęciach pozalekcyjnych, przed-
miotowych – wyrównujących braki w wiedzy, 
w zespole muzycznym, w sekcji podnoszenia 
ciężarów, kółku florystycznym. 

Na rok szkolny 2019/2020 przygotowali-
śmy ciekawą ofertę edukacyjną dla uczniów 
szkół gimnazjalnych i podstawowych.

Dla uczniów, którzy chcą kształcić się 
w technikum proponujemy zawody:

 ■ Technik mechanizacji rolnictwa i agrot-
roniki 

 ■ Technik pojazdów samochodowych
 ■ Technik hotelarstwa
 ■ Technik architektury krajobrazu
Dla tych, którzy chcą kształcić się w bran-

żowej szkole I stopnia przygotowaliśmy kie-
runki:

 ■ Mechanik pojazdów samochodowych
 ■ Mechanik – operator pojazdów i maszyn 

rolniczych
 ■ Kierowca mechanik
Absolwenci po ukończeniu szkół mogą 

pracować w różnych przedsiębiorstwach, 
np. warsztatach usługowo – naprawczych, 
hotelach, restauracjach, zakładach produk-
cyjnych. Mają też możliwość prowadzenia 
własnej działalności gospodarczej.

Zespół Szkół Techniki rolniczej 
im. W. Witosa w Piotrowicach 
zaprasza w swoje progi!

Wszystkich chętnych 
zapraszamy do naszej szkoły!
Kontakt: Piotrowice 183, 
23-107 Strzyżewice 
tel. 81 56 28 150
e-mail: zstr.piotrow@powiat.lublin.pl

Beata Kamińska, Magdalena Dec
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W pierwszą marcową sobotę, szesnasto-
osobowa grupa uczniów ZSTR im. W. Witosa 
w Piotrowicach z opiekunami wyjechała do 
Portugalii. Bezkosztowy dla młodzieży z klas 
drugich i trzecich wyjazd na staże zawodowe 
był możliwy, dzięki realizowaniu w szkole 
projektu „Europejscy zawodowcy” w ramach 
programu Erasmus+.Podróż na lotnisko War-
szawa-Modlin przebiegła sprawnie, choć co 
niektórzy byli mocno podekscytowani, cze-
kającym ich rejsem samolotowym do miasta 
Porto. Po trwającym prawie cztery godzi-
ny locie i półgodzinnym transferze z portu 
lotniczego grupa została zakwaterowana 
w campusie w małym miasteczku Barcelos. 
Młodzież była zachwycona bazą lokalową. Do 
dyspozycji mieszkańców był: basen z leżakami 
ukrytymi pod nadającymi klimatu słomianymi 
parasolami, ławki umiejscowione na trawni-
kach lub tuż przy oczku wodnym czy pięknie 
urządzone rabaty kwiatowo – żwirowe. Mło-
dzież mogła korzystać z siłowni zewnętrznej, 
boiska, gier: bilarda i piłkarzyków. Czas wolny 
można było spędzać w małej lub dużej altanie 
z grillami, budynku przystosowanym do orga-
nizacji dyskotek z profesjonalnym sprzętem 
odtwarzającym muzykę, z wysokiej klasy 
nagłośnieniem i oświetleniem; pooglądać 
telewizję, pograć w tenisa stołowego. Pokoje, 
które zajęliśmy, były dobrze wyposażone. 
W każdym pokoju znajdowała się lodówka, 
czajnik, podstawowe naczynia, a niektóre 
posiadały kuchenki mikrofalowe i telewizo-
ry. Zaletą campusu jest również możliwość 
korzystania z pralek, suszarki do ubrań, czy 
żelazka. Stażyści zostali podzieleni na pięć 
grup i oddelegowani do pracy zgodnie z kie-
runkiem kształcenia. Technicy hotelarstwa 
pracowali w małych, stylowych hotelach 
położonych w nadoceanicznych kurortach, 
a technicy: architektury krajobrazu i mecha-
nizacji rolnictwa w przydomowych ogrodach, 
czy gospodarstwach rolnych. Wszyscy ucznio-
wie byli bardzo zadowoleni z miejsc pracy 

oraz z atmosfery tam panującej i docenili 
życzliwość Portugalczyków. Przez kilka dni 
w godzinach popołudniowych młodzież brała 
udział w kursie języka portugalskiego. W cza-
sie wolnym od zajęć przemierzaliśmy urokli-
we wąskie uliczki, ciesząc oczy wyjątkową 
architekturą, często z dodatkiem kolorowych 
kafelków azulejos oraz wspaniałą roślinno-
ścią. Jedni zachwycali się dużych rozmiarów 
kwitnącymi magnoliami, kameliami, azaliami, 
inni zrywali z drzew dorodne pomarańcze, 
cytryny, a nawet owoce kiwi! 

Z kulturą, historią i zabytkami Portugalii 
zostaliśmy zapoznani również podczas wycie-
czek. Pierwszego dnia po przyjeździe zwiedzi-
liśmy założoną jeszcze w czasach rzymskich 

Bragę - jedno z najstarszych miast chrześci-
jańskich na świecie, o ponad 2000-letniej 
historii oraz pierwszą stolicę - Guimarães, 
czyli miasto zwane kolebką Portugalii. Ko-
lejnego dnia zwiedzaliśmy Barcelos. Jednym 
z najważniejszych symboli tego miasta, jak 
i całej Portugalii, jest spotykany tu na każ-
dym kroku charakterystyczny ceramiczny 
kogucik Galo de Barcelos. Związana z nim 
jest miejscowa legenda. Chętni spróbowali 
pastéis de nata czyli babeczek budyniowych 
z ciasta francuskiego charakterystycznych 
dla kuchni portugalskiej. W kolejny weekend 
odwiedziliśmy małe miasteczko i duże miasto. 
Rozpoczęliśmy od Vila Nova de Gaia. Jest to 
znane w świecie miejsce, w którego licznych 
piwnicach i magazynach butelkuje się wino 
typu porto, tradycyjnie spławiane tam rzeką 
Douro. W Espaço Porto Cruz zaproszono nas 
na symboliczną degustację tego napitku. 
Następnie, pokaźnych rozmiarów mostem, 
przeszliśmy do miasta Porto. Jest ono po-
łożone w północnej części Portugalii, nad 
Oceanem Atlantyckim, u ujścia wspomnia-

nej rzeki, po której odbyliśmy rejs statkiem. 
Porto jest drugą co do wielkości po Lizbonie, 
metropolią w państwie. Kolejny weekend 

przeznaczony był na zakupy w Norte 
Shopping Porto. Tam mieliśmy możliwość 
spróbowania narodowej portugalskiej ka-
napki, która z typowymi kanapkami ma mało 
wspólnego. Według oficjalnej receptury fran-
cesinha, oprócz chleba musi zawierać war-
stwy steku, szynki, dwóch rodzajów kiełbas 
i sera. Całość pokrywa roztopiony ser żółty, 
a dzieło wieńczy pomidorowo – piwny sos. 
Często dodatkowo, danie dookoła obsypane 
jest frytkami! Następnie, wykorzystując po-
godę, która nam nieustannie sprzyjała (przez 
większość dni cieszyliśmy się temperaturą 

około 20 °C w cieniu!), relaksowaliśmy się 
nad oceanem, „plażując” w Apulii. To był 
niezapomniany czas – wspaniała przygoda!

Oprócz nas w campusie przebywały inne 
polskie grupy oraz zespoły np. z Czech, Rumunii, 
Turcji. Życie obok nich to było ciekawe do-
świadczenie i okazja do poznania innych kultur. 

Trzy tygodnie szybko minęły. Dzień przed 
wylotem do Polski wszyscy stażyści otrzy-
mali certyfikaty, potwierdzające naukę języka 
portugalskiego oraz odbycie staży zawodo-
wych. Ponadto uczniowie otrzymali specjalne 
dokumenty, tzw. Europass Mobilność, które 
są honorowane w całej Unii Europejskiej 
i zaświadczają o odbytych praktykach za-
granicznych. Portugalii nie mówimy żegnaj, 
lecz do zobaczenia! 

Małgorzata Pruchnicka, 
Joanna Nowakowska - opiekunowie grupy

Porto, francesinha, pasteis de 
nata i inne smaki Portugalii…
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20 marca 2019 szkoła w Pszczelej Woli 
otworzyła swoje drzwi dla gimnazjalistów 
oraz uczniów szkół podstawowych i ich ro-
dziców. Tego dnia Pszczelą Wolę odwiedziło 
250 osób z różnych zakątków kraju, m.in. 
ze Śląska i z Wielkopolski. Wśród zapro-
szonych gości byli Wicestarosta Lubelski 
pan Andrzej Chrząstowski oraz Naczelnik 
Wydziału Edukacji pani Katarzyna Nowosad. 
Zwiedzający zostali zapoznani z ofertą edu-
kacyjną Zespołu Szkół Rolniczych Centrum 
Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli, 
obejrzeli szkołę i park pszczelowolski, mieli 
możliwość rozmowy z dyrekcją, nauczycielami 
i uczniami szkoły. Czekał na nich także bogaty 
repertuar różnorodnych atrakcji. Z dużym 
uznaniem spotkały się pokazy akrobatyczne, 
występy taneczne, wokalne i kabaretowe. 
Chętni mogli skorzystać z możliwości konnej 
przejażdżki, spróbować swoich umiejętności 
na strzelnicy, zapoznać się z życiem pszczół 
i techniką wykonywania świec woskowych. 

Dzień Otwartych Drzwi w Pszczelej Woli

Na gości czekała grochówka z kuchni polowej 
i kiełbaski pieczone przy ognisku, a przyjem-
ności kulinarnych dopełniły pszczelowolskie 
całuski, cebularze lubelskie oraz słodki po-
częstunek. 

Szkoła w Pszczelej Woli oferuje unikalne 
w skali regionu i kraju kierunki dydaktyczne: 
Liceum Ogólnokształcące o profilu jeździec-
kim i językowym, Technikum Pszczelarskie 
oraz Technikum Rolnicze z innowacją eko-
logiczną. Od lat dużym zainteresowaniem 
cieszy się Technikum Żywienia i Usług Ga-
stronomicznych, a w tym roku rusza także 
nabór do Technikum Urządzeń i Systemów 
Energetyki Odnawialnej, Technikum Agro-
biznesu oraz Szkoły Branżowej I Stopnia 
kształcącej w zawodach: piekarz, kucharz 
i cukiernik. 

Ewa Wiorko
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 Powitanie wiosny to dla każdego przed-
szkolaka wyjątkowe wydarzenie. W naszym 
przedszkolu, przygotowania do tego wyda-
rzenia zaczęły się już kilka dni wcześniej. 
Zmieniła się dekoracja przedszkola z zimowej 
na wiosenną. W salach zazieleniły się kąciki 
przyrody, w których można było znaleźć 
wiosenne kwiaty - żonkile, hiacynty a także 
cebule, z zieloną czupryną szczypiorku. 

Dzieci z wielkim zaangażowaniem przy-
gotowały kolorowe, wiosenne gaiki oraz 
upominków dla przechodniów.

Kiedy wszystko było już gotowe, po okolicy 
przedszkola ruszył barwny korowód z wio-
sennymi piosenkami, przy akompaniamencie 
instrumentów odwiedzał pobliskie sklepy, 
apteki jak również dom seniora. 

Na zakończenie pochodu powitano wiosnę 
kolorowymi gaikami. Obrzędom tym towa-
rzyszyła piękna pogoda.

Dzieci stwierdziły zgodnie, że wiosna już przy-
była. Mamy nadzieję, że zagości u nas na dobre.

Kartki 
świąteczne

Dnia 27 marca dzieci 5-letnie brały udział 
warsztatach plastycznych prowadzonych 
przez Panią Lidię Kowalczyk, babcię naszego 
przedszkolaka. Były to zajęcia z tworze-
nia kartek świątecznych z wykorzystaniem 
metody scrapbookingu. Dzieci samodzielnie 
tworzyły kompozycje z gotowych elementów, 
przygotowanych przez Panią Lidię , wyciętych 
specjalnym urządzeniem tnąco- wytłaczają-
cym. Przedszkolakom bardzo podobało się 
samodzielne projektowanie kartek. Wybierały 
pisanki, zajęczaki, kwiatki i kurczaczki. Każda 
kartka była inna, piękna, bo własnoręcznie 
wykonana. Na pewno, kartki naszych przed-
szkolaków ucieszą przyszłych adresatów.

„WiOSNO PrZyByWAJ”
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Dobre starty zawodników GLKS „POm-iSKrA” Piotrowice 
na mistrzostwach Polski Juniorek i Juniorów do lat 20

W dniach 02-03. Łuków gościł najlep-
szych sztangistów woj. Lubelskiego w Mi-
strzostwach Województwa Lubelskiego do 
lat 20, Otwarte Mistrzostwa Województwa 
LZS do lat 15, 17, 20 i Open oraz Memoriale 
Janusza Kowalczyka.

W grupie wiekowej do 15 lat w kat. 61 kg. 
Kacper Przech zajął I miejsce z wynikiem 79 
kg. W kat. 89 kg. Mateusz Klimek zdobył 
również złoty medal.

W grupie wiekowej do 17 lat startujący 
w kat. 61 kg Wojtek Krzyżak z wynikiem 71 
kg zajął III miejsce i zdobył brązowy medal. 
W kat. 67 kg Michał Przech z wynikiem 123 
kg zdobył srebrny medal. Natomiast Mate-
usz Madejek startujący w kat. 89 kg. zdobył 
brązowy medal z wynikiem 165 kg.

Juniorzy do lat 20 startowali i w MW 
I MWLZS do lat 20. W kat. 61 kg srebrny 
medal zdobył Kacper Adamczyk z wynikiem 
130 kg, Karol Brodziak był IV z wynikiem 
108 kg. W kat. 73 kg startowało również 
dwóch zawodników GLKS. Dawid Kwiatkow-
ski z wynikiem 197 kg zdobył złoty medal, 
Patryk bielak zajął VI miejsce z wynikiem 147 
kg. Startujący w kat. 96 kg Marcin Romanek 
zajął IV miejsce z wynikiem 200 kg.

W grupie młodzieżowców Mateusz Jarocki 
w kat 102 kg zdobył złoty medal.

Najlepszym wynikiem na tych zawodach 
i rekordami życiowymi może się pochwalić 
Rafał Siek który startując również w Memo-
riale uzyskał IV wynik zawodów. W MWLZS 
uplasował się na drugim miejscu za zawod-
nikiem gospodarzy Ławeckim Łukaszem.

Antoni Kawałek

Przez trzy dni Puławy gościły najlepsze 
zawodniczki i najlepszych zawodników do 
lat 20. W mistrzostwach wystartowało rów-
nież siedmiu zawodników GLKS. Najwyżej 
został sklasyfikowany Kacper Adamczyk 
który z wynikiem 138 kg zajął IX miejsce. 
Startujący w tej samej kat. Karol Brodziak 
z wynikiem 123 kg był dziesiąty. W kat. 
67 kg Bartek Smoleń z wynikiem 178 kg był 
również dziesiąty. W kat. 73 kg startowało 
trzech naszych zawodników. Najlepszy Da-
wid Kwiatkowski uzyskał w dwuboju 195 kg 
i był XIII. Dwudzieste miejsce zajął Patryk 
Bielak z wynikiem 147 kg Dwudziesty drugi 
z wynikiem 144 kg był Łukasz Kalita. W kat. 
96 kg walczył Marcin Romanek i z wynikiem 
210 kg zajął dziewiętnaste miejsce.

Antoni Kawałek

Sztangiści zainaugurowali sezon w Łukowie
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Rozpoczęła się runda wiosenna sezonu piłkarskiego 2018/19. Drużyna seniorów w pierwszym meczu zrewanżowała się zespołowi 
Mazowsza Stężyca za porażkę w rundzie jesiennej, wygrywając 3:0 (1:0). W spotkaniu tym 2 bramki strzelił Paco, a jedną Grzegorz 
Góral. W drugim meczu musieliśmy uznać wyższość zespołu Opolanina Opole Lubelskie, który na boisku w Urzędowie wygrał 2:1 (1:0). 
Jedyną bramkę dla naszej drużyny strzelił Paco.

W górnym rzędzie stoją od lewej: Rafał Toruń, Ayoub Charef Eddine Kherouf „Paco”, Michał Szalak, Maciej Ostrowski, Maciej Chrześcijan, Grze-
gorz Góral, Marcin Ostrowski, Łukasz Bryk, Radosław Tracz, Wojciech Czernicki vel Waliński, Jarosław Stępień (grający trener).
W dolnym rzędzie od lewej: Radosław Kaczmarczyk, Dominik Pietras, Rafał Bartoszcze, Michał Jurko, Michał Orłowski, Marcin Zając, Piotr Kor-
ba, Michał Ostrowski.
Oprócz zawodników na zdjęciu w kadrze drużyny seniorów są Rafał Krupski, Sebastian Pyda i Kamil Zieliński (wypożyczony do Startu 1944 Kra-
snystaw).

W górnym rzędzie stoją od lewej: Mateusz Dudziński, Jakub Zając, Bartłomiej Piwnicki, Kacper Szyszkowski, Michał Gustaw, Adam Grabowski, 
Filip Łoboda, Maciej Maj, Marcin Zając (trener)
W dolnym rzędzie od lewej: Maciej Chyła, Bartłomiej Krzewiński, Piotr Batyra, Michał Mazur, Piotr Łóżecki, Hubert Frąk.
Na zdjęciu brakuje zawodników: Andrzej Kupisz, Mateusz Malec, Gabriel Paszczyk, Alan Szafran, Stanisław Wojtyła, Patryk Woźniak (wypożyczo-
ny do BKS Lublin), Daniel Juchna (wypożyczony do Motoru Lublin).

runda wiosenna rozpoczęta!
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Trener zespołu juniorów młodszych i zawodnik seniorów – Marcin Zając.

Od lewej stoją: Marcin Ostrowski (II trener) Krystian Glegoła, Paweł Grzywa, Radosław Kornak, Szymon Kaźmirski, Szymon Stępień, Hubert 
Nieróbca, Mikołaj Gustaw, Mateusz Staszczak, Maciej Biały.
Na zdjęciu brakuje zawodników: Karol Bartoszcze, Mateusz Łuszczyński, Patryk Mastelarz, Kacper Widomski, Wiktor Wójcik oraz trenera Łuka-
sza Jarmuła.

W następnych kolejkach rywalami naszej 
drużyny będą: Granit Bychawa dn. 07.04 
o godz. 15.00, Świdniczanka Świdnik dn. 
14.04. o godz. 13.00, Piaskovia Piaski dn. 
20.04 o godz. 11.00, Sokół Konopnica dn. 
27.04 o godz. 16.00, Orion Niedrzwica Duża 
dn. 01.05 o godz. 11.00, Wisła II Puławy 
dn. 04.05 o godz. 17.00, Janowianka Janów 
Lubelski dn. 12.05 o godz. 17.00, Avia II 
Świdnik dn. 15.05 o godz. 17.30, Stal Ponia-
towa dn. 19.05 o godz. 17.00, Tur Milejów dn. 
26.05 o godz. 17.00, Unia Wilkołaz dn. 01.06 
o godz. 17.00, LKS Stróża dn. 08.06 o godz. 
18.00, Sygnał Lublin dn. 15.06 o godz. 18.00.

Zespół juniorów młodszych (rocznik 2002-
03) POM-ISKRA Piotrowice występujący w II 
lidze wojewódzkiej miał rozpocząć rundę 
rewanżową w dniu 06.04 meczem z zespołem 
Motoru Lublin S.A.. Z uwagi na wycofanie 
się rywali z rozgrywek, juniorzy wrócą na 
boisko o tydzień później. Pierwszym rywa-
lem drużyny trenera Marcina Zająca będzie 
MOSiR Lubartów w sobotę 13.04 o godz. 
13.00. W następnych kolejkach rywalami 
naszej drużyny będą: KS Lublinianka dn. 
18.04 o godz. 17.00, Wisła Puławy dn. 27.04 
o godz. 11.00, Victoria Parczew dn. 11.05 
o godz. 11.00, Stok Zakrzówek 18/19.05 
– dzień i godzina spotkania nie są jeszcze 
znane, Start 1944 Krasnystaw dn. 25.05 
o godz. 11.00 i Górnik Łęczna S.A. dn. 08.06 
o godz. 10.00. Trener Marcin Zając oprócz 
pracy zawodowej, gry w piłkę oraz pracy 
trenera juniorów młodszych dodatkowo pra-
cuje w zespole czternastokrotnego mistrza 
Polski – Legii Warszawa. Od lipca 2018r. jest 
uczestnikiem stażu w dziale analizy Akademii 
Piłkarskiej Legii Warszawa gdzie poznaje 
pracę analityka piłkarskiego i pogłębia swoją 

wiedzę jako trener. Całe wakacje spędził na 
treningach drużyny Legii II Warszawa i dru-
żyny U18, której sztab trenerski tworzą znani 
z występów w Legii – Marek Saganowski i To-
masz Sokołowski. Uczestnicząc w zajęciach 
ma możliwość obserwacji oraz rozmowy ze 
wszystkimi trenerami i pracownikami klu-
bu. Wyjazdy na mecze drużyn Akademii to 
uczestnictwo w odprawach przedmeczowych 
i nagrywanie spotkań pod kątem analizy. 
Marcin miał możliwość nagrywania kilku 
meczów zespołu m.in. I kolejki Centralnej Ligi 
Juniorów Motor Lublin – Legia Warszawa na 
stadionie Arena Lublin.

Do rozgrywek wraca także zespół tramp-
karzy (rocznik 2004-05) występujący w lidze 
lubelskiej. Pierwszym rywalem drużyny trene-
ra Łukasza Jarmuła będzie Zawisza Garbów. 

Spotkanie odbędzie się na boisku w Piotrowi-
cach w sobotę 06.04 o godz. 11.00. Kolejnymi 
rywalami naszej drużyny będą: MOSiR Lubar-
tów dn. 12.04 o godz. 18.00, Tęcza Kraśnik 
dn. 17.04 o godz. 17.00, Stal Poniatowa dn. 
08.05 o godz. 17.00, Granit Bychawa dn. 
11.05 o godz. 14.30, Wisła Annopol dn. 18.05 
o godz. 11.00, ULKS Dzierzkowice dn. 25.05 
o godz. 12.00, Janowianka Janów Lubelski 
dn. 01.06 o godz. 11.00, Gościeradów dn. 
09.06 o godz. 17.00 i MUKS Kraśnik dn. 
15.06 o godz. 17.00. Pogrubionym drukiem 
zaznaczono mecze rozgrywane na boisku 
w Piotrowicach.

Serdecznie zapraszamy wszystkich 
sympatyków piłki nożnej na zbliżające się 
mecze i do kibicowania naszym drużynom.
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Tegoroczne ferie, Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta Gminy Strzyżewice miała przyjemność 
spędzić w Krakowie. Podczas 3-dniowego 
wyjazdu /15-17.02.2019 r./ dzieci i młodzież 
miały okazję wspólnie się zintegrować, 
odpocząć a także zagrać krótki koncert.

Rok 2019 zaczął się dla nas bardzo pra-
cowicie – koncerty w kościołach i występ 
podczas Gminnego Festiwalu Kolędniczego 
połączonego z 27. Finałem Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy w Piotrowicach, 
zaowocowały pomysłem aby podczas ferii 
zimowych wspólnie odpocząć. Miejscem, 
które obraliśmy za cel został Kraków. Piękne 
miasto o bogatej historii od samego początku 
zachwyciło nas wszystkich. Pierwszy dzień 
upłynął nam na zwiedzaniu Starego Miasta 
– Rynek, Sukiennice, Kościół Mariacki czy 
też posłuchaniu krótkiej historii Collegium 
Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego. Byliśmy 
również pod oknem papieskim na Francisz-
kańskiej 3. Oczywiście nie ominęła nas piąt-
kowa próba orkiestry, gdyż zabraliśmy ze 
sobą nasze ukochane instrumenty. Późnym 
wieczorem, najwytrwalsi mieli okazję pospa-
cerować wzdłuż brzegów Wisły oraz zoba-
czyć ziejącego ogniem Smoka Wawelskiego. 
Drugiego dnia wybraliśmy się na zwiedzanie 
Kopalni Soli w Wieliczce. Przez prawie cztery 
godziny przeszliśmy 5 km trasy odwiedzając 

przepiękne komnaty i groty, które stanowiły 
zaledwie 1% całej kopalni. Szczęśliwi choć 
zmęczeni po południu relaksowaliśmy się 
w parku wodnym. Najmłodsi członkowie 
orkiestry bawili się świetnie, choć i starsi 
znaleźli atrakcje zapewniające dużą daw-
kę adrenaliny. Niedzielę rozpoczęliśmy od 
koncertu w kaplicy w Centrum Don Guanella 
w Skawinie, nie opodal Krakowa, gdzie zo-
staliśmy bardzo serdecznie i ciepło przyjęci. 
Każdy z orkiestrantów wraz z kapelmistrzem 
dokonali pamiątkowego wpisu do księgi go-
ści skawińskiego Centrum. Po powrocie do 
hotelu na jedną z członkiń orkiestry czekała 
niespodzianka – tort urodzinowy. Wspólnie, 
jubilatce odśpiewaliśmy sto lat i skonsu-
mowaliśmy smaczny tort. Po niedzielnym 
obiedzie, kończąc swój pobyt w grodzie Kraka, 
zwiedziliśmy Wawel. Ostatkami sił, każdy 
wyszedł dzielnie na Wieżę Zygmuntowską 
aby dotknąć najsłynniejszy polski dzwon – 
Dzwon Zygmunta. Zwiedziliśmy Katedrę na 
Wawelu a następnie udaliśmy się do krypt. 
Po pożegnaniu się ze wszystkimi śpiącymi 
polskimi władcami i innymi zasłużonymi 
dla Polski, mogliśmy podziwiać przepiękną 
panoramę Krakowa ze wzgórza wawelskiego. 

 Wyjazd ten był pełen pozytywnych wra-
żeń i na pewno każdemu z nas zapadnie 
w pamięć. 

 K. K.

e-booki
w strzyżewickiej 
bibliotece

Drodzy Czytelnicy, z przyjemnością 
informujemy , że już niebawem będziecie 
mogli skorzystać w naszej bibliotece 
z e-booków – czyli elektronicznych 
wersji książek. Regulamin korzystania 
będzie dostępny na stronie http://www.
gbpstrzyzewice.naszabiblioteka.com/ 
oraz na miejscu w bibliotece. E-booki 
pozyskane zostały przez Gminę Strzy-
żewice w ramach projektu „E- gminy 
w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym”. 

Barbara Gonder

Ferie z Orkiestrą – Kraków 2019
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„Nie każdej 
niedzieli 
Wielkanoc”

Wielkimi krokami nadchodzą Święta 
Zmartwychwstania Pańskiego. Jest to 
najstarsze i najważniejsze święto chrze-
ścijańskie upamiętniające misterium pas-
chalne Jezusa Chrystusa. Wiąże się z nim 
wiele tradycji i zwyczajów przekazywanych 
z pokolenia na pokolenie. Możemy jednak 
obserwować jak na przestrzeni ostatnich 
lat wielkanocne obyczaje i obrzędy ulegają 
zmianom. 

Z roku na rok przybywa zwolenników 
świątecznych wyjazdów do różnych miejsc 
wypoczynku. Nawet wielkanocne śniadanie, 
będące niegdyś okazją do spotkania z rodzi-
ną przy suto zastawionym stole, zastępo-
wane bywa szybką przekąską. Wielu z nas 
ulega powszechnie panującym modom, 
musimy jednak pamiętać, iż obrzędowość 
jest składnikiem naszej kultury, stwarza 
poczucie więzi w społeczności oraz zaspo-
kaja potrzeby emocjonalne. Jest również 
trwałym łącznikiem między tradycją, a no-
woczesnością. Liczne opracowania odnoszą 
się do tematu kultywowania tradycji Świąt 
Wielkiej Nocy na obszarze Lubelszczyzny, 
jak również na terenie naszej Gminy. Okres 
Świąt Wielkanocnych rozpoczyna Niedziela 
Palmowa, nazywana Kwietną lub Wierzbną 
Niedzielą. Mieszkańcy wsi udawali się do 
kościoła aby poświęcić palmy wykonywane 
z gałązek wierzby, leszczyny, barwinka 
czy bukszpanu. Po powrocie ze świątyni 
wsuwano je za ramy świętych obrazów, co 
miało chronić przed nieszczęściem; z kolei 
w poniedziałek wielkanocny gospodarze 
wykorzystywali palmy do święcenia swo-
ich pól. Wielki Tydzień rozpoczynał się od 
Niedzieli Palmowej. Był to czas poświęcony 
przedświątecznym przygotowaniom i modli-
twom. Pierwsze trzy dni wielkiego tygodnia: 
poniedziałek, wtorek i środa przeznaczone 
były na porządki w chałupach – bielono 
ściany, myto okna, odkurzano obrazy, szo-
rowano podłogi. Od Wielkiego Czwartku do 
Wielkiej Soboty w kościołach milkły dzwony 

na znak żałoby1. Wielki Piątek to dzień 
Męki Pańskiej, a główny element liturgii 
stanowi adoracja krzyża, która kończy się 
przeniesieniem Najświętszego Sakramentu 
z Ciemnicy do Grobu Pańskiego. Jak czytam 
w książce Ferdynadna Rymarza „Dzieje 
parafii w Kiełczewicach: - (…) „Strażacy 
z Rechty i Kiełczewic, w galowych mundurach, 
w błyszczących hełmach z toporkami u pasa 
pełnili straż przy grobie Pańskim (…)”2. W wie-
lu kościołach obyczaj straży grobowych 
praktykowany jest do dziś.

Wielka Sobota to dzień poświęcenia 
pokarmów, wody i ognia. Do wysprząta-
nych i pięknie przyozdobionych domów 
przybywał ksiądz, który święcił wszyst-
kie pokarmy jakie w ciągu najbliższych 
dni miały stanąć na stołach, nie żałując 
wody święconej. Dopiero znacznie później, 
gdy święcenie odbywało się już w sposób 
„zbiorczy” w świątyniach lub przy przydroż-
nych kapliczkach, koniecznością stało się 
przygotowanie świątecznego koszyczka3. 
Święconka składała się więc z dużej ilości 
jaj, bochenka chleba (aby nigdy w domu go 
nie zabrakło), kiełbasy, boczku, sera, masła, 
korzenia chrzanu, soli. Każdy ze składników 
święconki miał swoją symbolikę. Wszystko 
przykrywano lnianym ręcznikiem – który 
wykorzystywano później do ochrony kapu-
sty, aby urodzajnie rosła. Pokarm święcono 
w chałupie najbogatszego gospodarza, przy 
kapliczce lub przydrożnym krzyżu. (…) 
W Strzyżewicach Kołaczkowskich, w Wiel-
ką Sobotę, przed dworem, na dużym stole 
przykrytym obrusem i ubranym barwinkiem 
ustawiano święcone dworskie. Wokół gazonu 
lub na ganku gromadziły się włościanki ze 
święconym poukładanym w koszyczkach lub 
w białych, lnianych serwetach. Zaproszony 
kapłan najpierw święcił to, co znajdowało 
się na stole, po czym z kropidłem obchodził 
trawnik i święcił pokarmy chłopskie (…)”4. 
Zwyczaj święcenia pokarmów praktykowa-
ny był również przy dworze w Osmolicach. 
W niektórych wsiach wierni udawali się 
z pokarmem do kościoła. Przynoszone ko-
sze, były ogromne, ponieważ wkładano do 
nich jadło przeznaczone do spożycia pod-
czas świąt. Zawartością koszyczków dzie-
lono się dopiero w trakcie wielkanocnego 
śniadania. Życzenia i modlitwę poprzedzała 
msza rezurekcyjna, połączona z uroczystą 
procesją. Po powrocie z kościoła całą rodzi-
ną zasiadano do suto zastawionego stołu, 

 Święcenie pokarmów przed pałacem 
w Osmolicach, 1942 r.

na którym królowało jajko - od wieków 
uważane za symbol początku i źródło życia. 
Odmawiano wspólnie modlitwę, po której 
senior rodu dzielił „święconym” i składa-
no sobie życzenia wszelkiej pomyślności 
i zdrowia. Na Lubelszczyźnie popularnym 
zwyczajem było kolędowanie wielkanoc-
ne. W wielu wsiach wczesnym rankiem 
gromadki małych chłopców chodziły po 
tzw. dyngusie, lejokach lub lejusie i śpie-
wały najrozmaitsze pieśni wielkopostne 
lub wygłaszały zabawne wierszyki, prosząc 
o dary. Repertuar tekstów był dość róż-
norodny. Tworzyły go przede wszystkim 
pieśni dyngusowe i pieśni gaikowe. Nie-
odłącznym elementem i symbolem Świąt 
Wielkanocnych są także pisanki. Wyko-
nywano je powszechnie w Wielkim Tygo-
dniu. Pisanki lubelskie należą do jednych 
z najładniejszych w Polsce, wyróżniając się 
wysokim poziomem artystycznym.

Święta Wielkanocne to szczególny czas, 
w którym symboliczne obrzędy religijne, 
tradycja ludowa i świat przyrody splatają 
się w całość. Jedno z przysłów polskich 
mówi: „Nie każdej niedzieli Wielkanoc”, po-
starajmy się zatem świętować ją w sposób 
wyjątkowy i szczególny, nie zapominając 
o pięknych i wspaniałych tradycjach które 
są z nią związane

Monika Zagórska - Kozak 

1  http://teatrnn.pl/leksykon/artykuly/etnografia-lubelszczyzny-cykl-roczny-w-zyciu-wsi-kwiecien/#wielki-tydzien
2 Dzieje parafii w Kiełczewicach, Lublin 2011, Wydaw. POLIHYMNIA, s. 134
3  https://kurierlubelski.pl/tradycje-i-zwyczaje-swiat-wielkanocnych/ar/548279
4 Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie. oprac. Róża Maliszewska, Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, s. 56
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Rozpoczęła się wiosna, a z nią czas aktywnego wypoczynku- piesze wędrówki, rowe-
rowe rajdy czy spływy kajakowe. Wszystko to możliwe jest na terenie Gminy Strzyżewice 
dzięki istniejącym szlakom rowerowym, pieszym i wodnym. 

Międzynarodowy Szlak 
Pielgrzymkowy  
„DrOGA ŚW. JAKUBA”

Na terenie naszej gminy trasa ta ma długość ok. 26 km i pro-
wadzi, tak jak szlak turystyczny żółty poprzez: Polanówkę, Żabią 
Wolę, Pszczelą Wolę , Piotrowice, Pawłówek, Strzyżewice, Kieł-
czewice Dolne, Borkowiznę.

 Lubelska droga oznaczona jest najbardziej rozpoznawalnym, 
charakterystycznym dla Szlaku Jakubowego symbolem żółtej 
muszli na niebieskim tle. Dodatkowy element oznakowania trasy 
stanowi żółta strzałka, wskazująca kierunek wędrówki.

 Odcinek „Drogi św. Jakuba”, który przebiega przez południe 
naszego kraju, w tym przez teren Gminy Strzyżewice, nie jest 
uczęszczany w takim natężeniu, jak to ma miejsce w samej Hisz-
panii. Warto jednak wiedzieć, że przynajmniej kilka razy w roku 
przemierzają go najwytrwalsi pielgrzymi, nawet za granicy.

PRZEJDŹ DO MAPY 
Każdy pielgrzym wybierający się w duchową wędrówkę szlakami 

Camino de Santiago zabiera ze sobą paszport pielgrzyma, w którym 
dokumentuje pieczątkami pokonane odcinki. Na podstawie tego 
dokumentu, w wyznaczonych miejscach otrzymuje tanie posiłki 
i dach nad głową.

Jak iść by nie zboczyć ze szlaku, co ciekawego zobaczyć, gdzie 
zjeść i przenocować, w którym miejscu zdobyć pieczątkę do 
paszportu pielgrzyma? Te informacje poświęcone przebiegowi 
Drogi św. Jakuba przez teren Lubelszczyzny można zdobyć na 
stronie www.camino.net.pl/lubelska.

 
Więcej informacji już wkrótce na nowej stronie 

Gminy Strzyżewice w zakładce TURYSTYKA.

W tym wydaniu ,,KOMPRESU” chcieliby-
śmy Państwu przybliżyć biegnący przez teren 
naszej gminy szlak pielgrzymkowy ,,Lubelska 
Droga św. Jakuba”, który jest częścią Drogi 
Świętego Jakuba (Camino de Santiago). Szlak 
ten znany jest także jako znany także jako Via 
Jacobi i przebiega przez całą Europę, a jego cel 
znajduje się w Santiago de Compostela. Szlak 
ma ponad 1200 lat. Jego historia zaczęła się 
w 812 roku, kiedy to zostały znalezione reli-
kwie Św. Jakuba Apostoła – ucznia Chrystusa. 
Od tego czasu miasto Santiago de Compostela 
stało się celem licznych pielgrzymek.

Ciekawostką jest to, że odległość między 
Strzyżewicami a Santiago de Compostela 
wynosi 3 233,6 km.

Lubelski odcinek Camino de Santiago 
został wytyczony i oznakowany w latach 
2011- 2012. Pierwsze przejścia miały miejsce 
w roku 2012. Droga ma swój początek na 
Starym Mieście, przy Bazylice oo. Domini-
kanów w Lublinie. 

Zasadą jest, że szlak biegnie w pobliżu 
kościołów pod wezwaniem Apostoła, dlatego 
wiedzie ona obok kościoła św. Jakuba w Lu-
blinie. Ostatnim etapem Lubelskiej Drogi jest 
kościół św. Jakuba w Sandomierzu, skąd szlak 
prowadzi Drogą Małopolską do Krakowa.
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Zimo żegnaj. Wiosno hej!

Cenimy sobie małe wydarzenia, które 
wiążą się z tradycją. Z jednej strony chcemy 
edukować dzieci, a z drugiej przejść senty-
mentalną drogą z dorosłymi. Dlatego zgodnie 
z tradycją uczciliśmy Pierwszy Dzień Wio-
sny. Ponownie połączyliśmy siły kilku grup 
uczęszczających na zajęcia CKiP. Staramy się, 
by każdy miał możliwość zaprezentowania 
swoich umiejętności, dlatego przy kolorowej 
scenografii mogli zaprezentować się wokali-
ści, tancerze, akrobaci i kuglarze. 

20 marca w typowo wesołym i koloro-
wym repertuarze mogliśmy usłyszeć prze-
boje z dawnych lat, a także w pozytywnych 
rytmach potupać przy układach tanecznych. 
Dodatkowo mogliśmy posłuchać wiosennych 
sentencji wylosowanych przez publiczność. 
Miłym akcentem była przyśpiewka w wyko-
naniu p. Reginy Wróbel. 

Na co jednak dzieci najbardziej czekały, 
to wspólne wyjście w kolorowym i głośnym 
korowodzie oraz tradycyjnie pożegnanie zimy 
w postaci Marzanny. Zimo precz! Zimo precz! 
Około 100 osób manifestowało przyjście 
wiosny! I jak widać się udało! Zieleń w koło, 
bociany, wspaniałe promienie słońca. Oby 
takich chwil więcej!

/th.

„AKCJA WiOSNA”
W dniu 19 marca 2019 r. w Dworku Kajetana Koźmiana w Pio-

trowicach odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu „W strefie kobiet” 
organizowane przez strzyżewicką bibliotekę. W programie znalazły 
się takie zagadnienia jak: „ABC prawidłowego żywienia. Zasady 
zdrowego stylu życia” – do tematu którego wprowadziła nas pani 
Justyna Ładoszek. 

O aktywności fizycznej, ćwiczeniach na poszczególne partie ciała, 
opowiedziała nam i zaprezentowała Ewa Dobrowolska. Z kolei pani 
Katarzyna Kotańska – instruktorka zumby i fitness opowiedziała 
o swojej ukochanej formie aktywności. Serdecznie dziękujemy Paniom 
prowadzącym za poświecenie czasu i chęć podzielenia się z nami 
swoją wiedzą i umiejętnościami, a wszystkim uczestniczkom za 
przybycie. Na kolejnym spotkaniu będziemy wykonywać wielkanocne 
ozdoby i podpatrywać jak udekorować świąteczny stół, a jeszcze 

przed „Majówką” dowiemy się jak zrobić odpowiedni makijaż i zadbać 
o włosy. Wszystkie zainteresowane Panie zapraszamy serdecznie 
do udziału w naszych spotkaniach. 

Pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzyżewicach
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Koncepcją zawiązania grupy teatralnej z udziałem dorosłych oraz przedstawienie na 
deskach CKiP spektaklu „Biuro matrymonialne” w ubiegłym sezonie dało mały kąsek 
zachęty i chęć dalszej przygody. Zgodnie z zasadą niedosyt jest lepszy niż przesyt, po-
stanowiliśmy podwyższyć poprzeczkę. 

Czy są chętni? Oczywiście! Poprzedni skład zgłosił swoją gotowość, którą mogliśmy 
zaobserwować w grudniu ubiegłego roku, podczas poszukiwań św. Mikołaja. 

TeATr 
z dystansem i szczyptą szaleństwa

Przymiarki do scenariusza, dobór obsa-
dy, a tu puk puk- Czy można zapisać się do 
Rozkapryszonych? Czy są wolne miejsca? 
Świetnie! Aktywność ponad wszystko! No 
i szukamy dalej scenariusza. Zmiana.

Trzy pokolenia, czternaście różnych cha-
rakterów i jedna wspólna przygoda w prze-
strzeni CKiPu. 

Padł wybór. Pierwowzór w wykonaniu 
znamienitości teatralnych takich jak Kociniak, 
Kondrat, Kowalewski, Pokora. Spektakl-pew-
niak, który od zawsze podwyższał w TVP 
słupki oglądalności. 

Prosta historia o żołnierzu, który po la-
tach powraca w rodzinne strony z wojennej 
tułaczki. Zostaje wmieszany w piekielną 
intrygę. Wyprawia się do Belzebuba, aby 
ratować z opresji dwie młode dziewice, któ-
re nieopatrznie podpisały cyrograf. Swoimi 
uczynkami dowodzi rzeczy dość oczywi-
stej- że najlepszym sposobem na diabła jest 
zdrowy rozsądek i życzliwość dla innych. 
W skrzącej się dowcipem, opartej na moty-
wach baśniowych komedii, w której postacie 
realne i fantastyczne toczą bój o ludzkie 
dusze, trudno nie zauważyć też ostrej, ale 
ciepłej satyry na odwieczne ludzkie przywary: 

obłudę, pychę, świętoszkowatość. Czy Mar-
cinowi uda się wygrać z diabłami? Czy pomoc 
dzielnego żołnierza będzie konieczna? Czy 
może prawdziwe okaże się powiedzenie, że 
kobieta nawet diabła się nie boi?

Tak Jan Drda rozpisał sztukę pod tytułem 
„Igraszki z diabłem”, a czternaście kreatyw-
nych aktorów z panią reżyser-Barbarą Gąbką 
na czele zamieniło dobry pierwowzór w jesz-
cze lepsze i wartościowe złoto, umieszczając 
je we współczesności. 

Każdy miał wpływ na sztukę. Wieczorne 
rozmowy sceniczne oraz nocne wirtualne 
konwersacje wypracowały całą koncepcję 
spektaklu, od ogólnej scenografii, kreacji ak-
torów po drobne szczegóły dotyczące choćby 
tatuaży czy much na nosie. 

Spotkania w Centrum, cięcie płyt, kom-
pletowanie regionalnych eksponatów, zapach 
siana, przymiarki sweterków z second-han-
dów, angażowało niemalże wszystkich, jed-
nocześnie budując napięcie przed zbliżającą 
się premierą. 

Kilkanaście spotkań, dwa razy w tygo-
dniu do późnych godzin nocnych dopro-
wadziły nas do zaprezentowania sztuki 
szerszemu gronu. 

Czterdzieści pięć minut przed premierą 
przychodzi starsza Pani. 

-Przepraszamy, ale jeszcze sporo czasu. 
- To nic. Ja chcę sobie miejsce zarezerwo-

wać! Przecież wiadomo, że będzie dużo ludzi. 
- W takim razie proszę wybrać najlep-

sze miejsce.
W ciągu kilkunastu minut sala wypełnia 

się publicznością. Dostawiamy krzesła. 5 
minut do premiery. 

- Przepraszam, czy są jeszcze siedzą-
ce miejsca?

- Niestety, wszystkie krzesełka, jakimi 
dysponujemy są na sali i już są zajęte.

- Dobrze, to ja na stojąco.
Aktorzy za kulisami. Krąg, Odprawa, 

Okrzyk! Jak zwykle, robi się gorąco. Wido-
wiskowa pęka w szwach. Gaśnie światło. 
Głos z offu w dowcipny sposób zaprasza na 
spektakl. Gong. Kurtyna. I jest! Naszym oczom 
ukazuje się sceneria z obwieszonym złotymi 
łańcuchami dresiarzem w białych skarpet-
kach, klapkach oraz charakterystyczną białą 
kaszkietówką. To brama przy Lubartowskiej? 
Nie, to teren Sarka-Farki… Scena I. Poszło. 

Niekontrolowane wybuchy śmiechu, 
obłędne krzyki, śpiewy ze sceny, oklaski. 
Na publiczności w każdym zakątku szerokie 
uśmiechy. I tak przez 1h45 minut. Koniec. 
Owacje na stojąco, ukłony, wręczenie pa-
miątkowych dyplomów oraz kwiatów. Klimat 
jak w prawdziwym teatrze! Kolejna premiera 
Grupy Teatralnej „Rozkapryszeni” działającej 
przy CKiP przechodzi do historii.

Te kilka miesięcy po raz kolejny udowodniły 
i jeszcze bardziej uwydatniły siłę aktywności 
mieszkańców. Czternaście osób z różnych 
zakątków Gminy Strzyżewice oraz okolic wy-
kreowały dobrej jakości spektakl. Podczas 
premiery zabrali nas w niecodzienne doznania. 
Pokazali, że mimo swoich codziennych do-
rosłych obowiązków jest czas na oderwanie 
się od rzeczywistości, jest czas na dziecięcą 
zabawę, która zaserwowana w takiej postaci 
nastraja wszystkich pozytywnie, tym samym 
zachęcając do działania na rzecz lokalnego śro-
dowiska, na rzecz wspólnoty zwanej eCKiPą. 

Podziękowania i wyrazy uznania dla:
Marty Biały, Joanny Boguń, Mirosława 

Bogunia, Patrycji Borycy, Marty Ciechońskiej 
Kamila Kowalczyka, Katarzyny Matyjasik, 
Pauliny Mazurek, Marcina Murata, Sylwii 
Prus- Jamróz, Radosława Prusa, Katarzyny 
Stec, Krzysztofa Steca, Justyny Teter

Nasze drogie, nasi drodzy. Chapeau bas! 

/th.






