
egzemplarz bezpłatny  ISSN 1429-2769 Nr 3/2019 (170)

KompresCzasopismo Gminy Strzyżewice

Środki unijne dla Dziennego Domu Senior+

Wiadomości kulturalne

25-lecie Gminnej Olimpiady Ekologicznej

Aktualności ze szkół



2  Kompres Czasopismo Gminy Strzyżewice

Wydawca:
Centrum Kultury i Promocji 

Gminy Strzyżewice z.s w Piotrowicach

Piotrowice 94a, 23-107 Strzyżewice 
tel. 81 562-80-74

e-mail: ckip.piotrowice@gmail.com
www.ckip-piotrowice.eu.

fb: facebook.com/ckip.piotrowice

Redagują:
Barbara Gąbka, Tomasz Hanaj,

Szczepan Kasiura, Łukasz Oleszko
Redakcja: tel. 81 562-80-74

e-mail: kompres.strzyzewice@gmail.com

nakład 1200 szt.

Druk:
Comernet Sp. z o.o.

ul. Ceramiczna 24, 20-150 Lublin
tel. 81 452 91 21, fax: 81 452 91 23

e-mail: info@comernet.pl
www.comernet.pl

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów i zmiany ich tytułów.

W dniu 28 lipca 2019 roku odbędą się wybory do Rady Powiatowej Lubelskiej 
Izby Rolniczej.

Wybory do Izb Rolniczych

Do przeprowadzenia wyborów powołano 
Okręgową Komisję Wyborczą w Strzyżewi-
cach w składzie: 

1. Robert Uba - przewodniczący 
2. Urszula Budarz - zastępca przewod-

niczącego 
3. Anna Sagan - sekretarz 
4. Barbara Staszczak - członek komisji 
5. Grzegorz Wrona - członek komisji 
Członkowie komisji pełnią dyżury w sie-

dzibie Urzędu Gminy, pokój nr 25 w godzi-
nach pracy Urzędu tj. od 8.00 do 15.00. 
Okręg wyborczy dla gminy Strzyżewice jest 
dwumandatowy. Zgłoszenia kandydatów 
na członków Rady Powiatowej Lubelskiej 

Izby Rolniczej przyjmowane są w cza-
sie pełnienia dyżurów komisji do dnia 
05.07.2019 roku. Druki dokumentów 
można pobrać w czasie pełnienia dy-
żurów lub ze strony www.lir.lublin.pl.

Do zgłoszenia kandydata załącza się 
listę poparcia z podpisem co najmniej 
50 członków danej izby rolniczej, po-
siadających prawo wyborcze w okręgu 
wyborczym, w którym dokonywane jest 
zgłoszenie. Głosowanie w wyborach 
odbywać się będzie w godzinach od 8.00 
do 18.00 w lokalu Komisji Okręgowej 
w Strzyżewicach.

 Grzegorz Wrona

Wybory do Parlamentu Europejskiego na terenie Gminy Strzyżewice

INFORMACJA
Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzy-

żewicach informuje, że w ramach działań 
związanych z aktywizacją zawodową, 
nawiązaliśmy współpracę z zakładem 
pracy chronionej, firmą CLAR SYSTEM 
z Lublina, która poszukuje osób chętnych 
do pracy posiadających lekki, umiar-
kowany lub znaczny stopień niepeł-
nosprawności. Osoby zainteresowane 
pracą prosimy o kontakt z pracownikiem 
socjalnym w Ośrodku Pomocy Społecz-
nej w pokoju nr 7.

 M. Kołtun 

W niedzielę 26 maja 2019 r. do urn wy-
borczych poszło 2626 osób spośród 6251 
uprawnionych do głosowania. Frekwencja 
na terenie Gminy Strzyżewice wyniosła 
42% i była niższa od frekwencji w powiecie 
lubelskim – 45%, województwie lubelskim 
- 44% oraz Polsce - 45%. Tegoroczne wy-
bory do Parlamentu Europejskiego cie-
szyły się większym zainteresowaniem niż 
poprzednie. 

25 maja 2014 r. wzięło w nich udział tyl-
ko 22% wyborców Gminy Strzyżewice, a 7 
czerwca 2009 r. – 18%. Najwyższą frekwencję 
odnotowano w lokalu wyborczym w Żabiej 
Woli - 48,79%. Niższe frekwencje były w: 
Strzyżewicach – Rechcie - 45,33%, Kiełcze-
wicach Górnych – 45,00%, Strzyżewicach 
– 40,44%, Osmolicach Pierwszych -39,77%, 
Bystrzycy Starej – 37,99%, a najniższa w Pio-
trowicach - 37,50%.

Mieszkańcy Gminy Strzyżewice wybie-
rali posłów do Parlamentu Europejskiego 
w okręgu lubelskim nr 8. Na terenie Gminy 
Strzyżewice najlepszy wynik uzyskali kandy-
daci Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawie-
dliwość - 1596 głosów, tj. 61,50% wszystkich 
głosów oddanych w Gminie.

W tabeli przedstawiono procentowe wy-
niki głosowania na poszczególne komitety.

Komitet
Gmina Strzyżewice

Procent głosów

Okręg wyborczy nr 8 
[Lublin] 

Procent głosów

Polska
Procent głosów

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 61,50 58,95 45,38

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA 
EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI

25,59 28,17 38,47

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA 
KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY

5,20 4,42 4,55

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ’15 4,12 4,00 3,69

KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA 2,35 3,07 6,06

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POLSKA FAIR PLAY 
BEZPARTYJNI GWIAZDOWSKI

0,77 0,69 0,54

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - 
PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS

0,46 0,72 1,24

Najwyższa liczbę głosów na terenie Gminy Strzyżewice uzyskali: Elżbieta Małgorzata KRUK – 844, Beata MAZUREK – 642, Krzysztof 
Andrzej HETMAN -  482. Osoby te zostały wybrane na posłów do Parlamentu Europejskiego.

Szczegółowe wyniki wyborów dostępne są na stronie internetowej: wybory.gov.pl/pe2019/.
Elżbieta Budzyńska
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W środę, 5 czerwca br. w Urzę-
dzie Marszałkowskim Woje-
wództwa Lubelskiego w Lublinie 
odbyła się konferencja prasowa 
poświęcona podpisaniu kolejnych 
umów z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2014-2020 
(RPO WL). Spotkanie dotyczyło 
Działania 11.2 Usługi społeczne 
i zdrowotne. W konferencji pra-
sowej uczestniczyli: Marszałek 
Województwa Lubelskiego Jaro-
sław Stawiarski, Przewodniczący 
Sejmiku Województwa Lubel-
skiego Michał Mulawa, Dyrektor 
Departament Zarządzania RPO 
Iwona Nakielska oraz Dyrektor 
Departamentu Wdrażania EFS 
Małgorzata Siewierska-Lodowska. 
Gmina Strzyżewice również apli-
kowała o te środki ze względu na 
niedawno  uruchomiony Dzienny 
Dom Senior + . Celem Działania 
jest wzrost dostępności usług spo-
łecznych i zdrowotnych oraz ogra-
niczenie jednej z istotnych barier 
jaką jest wykluczenie z dostępu do 
podstawowych usług publicznych. 
Chodzi o osoby wykluczone, bądź 
zagrożone ubóstwem i wyklucze-
niem społecznym (osoby starsze, 
z niepełnosprawnościami i niesa-
modzielne).Kierownik Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Strzyże-
wicach  Urszula Sawecka wraz 
ze Skarbnikiem Gminy Justyną 
Pasierkiewicz w blaskach fleszy 
podpisały umowę dotyczącą fi-
nansowania zadania” Dzienny 
Dom Seniora w Gminie Strzyże-
wice” na lata 2019-2021.Zależało 

Środki unijne dla Dziennego Domu Senior+

Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzyżewi-
cach realizuje obecnie kolejny projekt w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 
w zakresie aktywizacji zawodowej ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Prowadzony przez nas projekt pod nazwą 
„Sukces szyty na miarę” realizowany jest 
we współpracy partnerskiej  z Fundacją OIC 
Poland z Lublina. Głównym celem projektu 
jest zdobycie i podniesienie niezbędnych kwa-
lifikacji na rynku pracy u osób powyżej 30 lat, 
bezrobotnych lub biernych zawodowo. Re-
krutacja odbyła się na przełomie 2018/19roku 

Realizacja Projektów w Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Strzyżewicach

i ostatecznie do udziału w projekcie zakwa-
lifikowało się 13 (szczęśliwych) osób, w tym 
2 mężczyzn i 11 kobiet, mieszkańców gminy 
Strzyżewice. Osoby wzięły udział w warsz-
tatach z aktywnych technik poszukiwania 
pracy i z autoprezentacji. Uczestnicy mieli do 
wyboru udział w jednym ze szkoleń zawodo-
wych z tematyki: pracownik obsługi biurowej 
z ECDL, pracownik gastronomi z obsługą kasy 
fiskalnej, operator wózków jezdniowych oraz 
monter suchej zabudowy. Obecnie projekt jest 
na etapie realizacji indywidualnych 4 mie-
sięcznych staży zawodowych, dopasowanych 
do oczekiwań uczestników, z których część 

z pewnością zakończy się umowami o pracę. 
W ramach projektu uczestnikom zapewnione 
są stypendia szkoleniowe i stażowe, zwrot 
kosztów dojazdu, posiłek podczas zajęć, 
ubezpieczenie, materiały szkoleniowe, pro-
fesjonalna kadra wykładowców i certyfikaty 
potwierdzające zdobyte kwalifikacje. Mamy 
nadzieje, że ta edycja projektu, wzorem po-
przednich, skutecznie poprawi sytuację by-
tową uczestników pozwalając im swobodnie 
poruszać się na rynku pracy.

M. Kołtun 

nam na otrzymaniu tych środków 
, bo jak powiedział marszałek Ja-
rosław Stawiarski : „Chodzi o to, 
aby ludzie starsi byli jak najdłużej 
aktywni w swoim środowisku. 
Każdy z nas będzie kiedyś senio-
rem, dlatego cieszę się, że uda-
je się wypracować takie formy 
wsparcia, które pozwalają osobom 
starszym godnie przeżyć ich jesień 
życia.” . Cieszymy się , że możemy 
przy wsparciu środków unijnych 
realizować tak ambitne zadanie. 
Gmina Strzyżewice jest pierwsza 
w powiecie lubelskim , która uru-
chomiła i prowadzi Dzienny Dom 
Seniora. Zapraszamy do odwie-
dzania naszego DDS+ zgłaszania 
się osób chętnych.

U. Sawecka
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Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad realizuje projekt pn.:
Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Lublin – koniec obw. 
Kraśnika: Część nr 2: odc. realizacyjny węzeł ,,Niedrzwica D.’’ obecnie ,,Niedrzwica 
Duża’’ (bez węzła) – Kraśnik (węzeł ,,Kraśnik’’ obecnie ,,Kraśnik Północ’’ 
– bez węzła) początek obwodnicy, długości ok. 20 km

Rysunek 1. Schemat przebiegu projektowanego odcinka S19

Rysunek 2. Fragment wizualizacji

Droga ekspresowa S19 stanowi element 
europejskiej międzynarodowej trasy relacji 
„północ-południe”. Korytarz transportowy 
drogi Via Carpatia prowadzi wzdłuż granicy 
wschodniej UE i ma połączyć tereny 7 krajów: 
Litwy, Polski, Słowacji, Węgier, Rumunii, Buł-
garii i Grecji. Odcinek drogowy tego korytarza 
przez terytorium Polski będzie przebiegał 
z Budziska (granica z Litwą) przez Białystok, 
Lublin, Rzeszów do przejścia granicznego 
w Barwinku.

Realizacja drogi ekspresowej będzie zna-
czącym czynnikiem sprzyjającym ożywieniu 

Odcinek projektowanej drogi ekspreso-
wej S19 zlokalizowany jest w województwie 
lubelskim, powiatach lubelskim oraz kra-
śnickim, na terenie gmin Niedrzwica Duża, 
Strzyżewice, Wilkołaz oraz Kraśnik. Przebieg 
projektowanej trasy został uwzględniony 
w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego gmin.

W ramach zadania zaprojektowana i wy-
budowana zostanie droga ekspresowa S19 
o długości ok. 20 km wraz z węzłem dro-
gowym (w. Wilkołaz). W miejscowościach 
Sobieszczany - Kolonia oraz Pułankowice 
zlokalizowano Miejsca Obsługi Podróżnych:

 ■ MOP Obroki lewy  – kat. III
 ■ MOP Obroki prawy  – kat. II
 ■ MOP Rudnik lewy  – kat. I
 ■ MOP Rudnik prawy  – kat. I
 

gospodarczemu wschodniej części kraju ze 
względu na wiążące się z nią możliwości 
wzrostu popytu na usługi i towary krajowe, 
a w zakresie inwestycji budowlanych, przy-
czyni się do rozwoju przedsiębiorstw wy-
konawczych jak również innych podmiotów 
gospodarczych obsługujących budownictwo. 
Trasa zapewni również lepszy dostęp do 
polskich portów. 

Pochodną celu podstawowego jest rów-
nież usprawnienie wymiany turystycznej oraz 
kulturowej pomiędzy krajami członkowskimi 
Unii Europejskiej.

INWESTOR: WYKONAWCA:

JEDNOSTKA 
PROJEKTOWA:

INŻYNIER 
KONTRAKTU:

Skarb Państwa - Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych 

i Autostrad – Oddział 
w Lublinie

ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

IVIA S.A.
Al. W. Roździeńskiego 91

40-203 Katowice

ZDI Sp. z o.o.
ul. Jana Kiepury 6
22-400 Zamość

Mota-Engil
Central Europe S.A.
ul. Wadowicka 8W

30-415 Kraków
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Budynek OSP w Osmolicach Pierwszych

Zdrowe odżywianie w szkole 
w Kiełczewicach Górnych

Gmina Strzyżewice otrzymała dla Publicznej Szkoły Podstawo-
wej w Kiełczewicach Górnych w ramach modułu 3 wieloletniego 
rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” wsparcie 
finansowe w wysokości 7 952,00 zł na zakupu elektrycznego 
pieca konwekcyjno – parowego o pojemności 5xGN1/1. Wartość 
zadania: 9 970,00 zł. Dzięki temu urządzeniu szkoła będzie 
przygotowywać dla dzieci i młodzieży korzystającej z dożywiania 
zdrowe i pełnowartościowe posiłki.

W czerwcu zostanie ukończona przebudowa drogi gminnej nr 112496L w Piotro-
wicach na odcinku 307 m. Wartość umowy z wykonawcą: 262 921,25 zł.

Droga gminna nr 112510L w Borkowiźnie

Adaptacja budynku OSP na potrzeby świetlicy wiejskiej 
w Osmolicach Pierwszych

Trwają roboty na czterech 
odcinkach dróg gminnych 

W maju podpisano umowy z wykonaw-
cami na: 
1. Utwardzenie dna i odwodnienie wąwo-

zów 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 miejscowo-
ści Strzyżewice, gm. Strzyżewice wraz 
z przebudową drogi gminnej nr 107134L 
na odcinku od km 1+396 do km 1+521 
w Strzyżewicach. Wartość umów na 
roboty: odcinki wąwozowe na kwotę: 
341 384,35 zł (w tym dotacja MSWiA: 
273 107,00 zł, budżet gminy: 68 277,35 zł), 
przebudowa drogi gminnej: 132 339,07 zł. 
Zakończenie robót planowane jest na 
koniec sierpnia 2019 r.

2. Utwardzenie dna i odwodnienie wą-
wozu lessowego w ciągu drogi gminnej 
nr 112510L od km 0+328 do km 0+558 
w miejscowości Borkowizna, gm. Strzy-
żewice wraz z przebudową drogi gminnej 
nr 112510L na odcinku od km 0+000 do 
km 0+328 w Borkowiźnie. Wartość umów 
z wykonawcą - wąwóz: 115 851,54 zł (w tym 
dotacja MSWiA: 92 680,00 zł, budżet 
gminy: 23 171,54 zł), przebudowa drogi 
gminnej: 178 385,73 zł. Roboty zostaną 
wykonane do końca lipca 2019 roku.

W czerwcu zostanie podpisana umowa 
na Przebudowę drogi gminnej nr 107136L 
Stasin – Dębszczyzna – Kiełczewice Maryjskie 
od km 2+000 do km 2+995 w Dębszczyźnie. 
Wartość robót: 578 886,29 zł, w tym: 50% 
z Funduszu Dróg Samorządowych i 50% ze 
środków Gminy Strzyżewice. Roboty zostaną 
zrealizowane do końca sierpnia 2019 r.

Remonty dróg gminnych
Rozpoczęły się remonty dróg o nawierzch-

ni tłuczniowej – na ciągach drogowych roz-

kładane jest kruszywo za pomocą maszyn 
budowlanych. Roboty będą trwały do końca 
lipca 2019 roku.

W tym terminie wykonywane będą rów-
nież remonty nawierzchni asfaltowych dróg 
polegające na naprawach i uzupełnianiu ubyt-
ków grysami bazaltowymi i emulsją. 

Justyna Pruś

Droga gminna nr 112496L w Piotrowicach 
w trakcie robót

Informujemy, że w dniu 15.05.2019 r. podczas konferencji zorga-
nizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego 
w Lublinie odbyło się uroczyste wręczenie podpisanych umów na 
operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” 
i „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania Podsta-
wowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW 
na lata 2014 – 2020.

Pani Barbara Zdybel – Wójt Gminy Strzyżewice odebrała umowę 
o przyznanie pomocy na realizację operacji typu „Inwestycje w obiekty 
pełniące funkcje kulturalne” pn. „Adaptacja budynku na potrzeby 

świetlicy wiejskiej w Osmolicach Pierwszych” w ramach działania 
„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego 
PROW na lata 2014 – 2020. 

Zakres projektu obejmuje adaptację budynku remizy OSP wraz 
ze zmianą sposobu jego użytkowania do funkcji świetlicy wiejskiej. 
W ramach inwestycji zakupione zostanie również wyposażenie, które 
będzie niezbędne do korzystania ze świetlicy oraz prowadzenia 
działań w ramach oferty społeczno – kulturalnej. Wartość koszto-
rysowa zadania: 819 335,27 zł. Wartość dofinansowania z EFRROW: 
499 999,00 zł.

Wioletta Mucha
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Tegoroczna Gminna Olimpiada Ekologiczna organizowana była pod hasłem ,,EKO-
LOGIA WSPÓLNA SPRAWA’’. Do głównych celów olimpiady należało popularyzowanie 
wiedzy ekologicznej, podnoszenie świadomości oddziaływania człowieka na środo-
wisko, jego skutków oraz kształtowanie postaw i nawyków korzystnych dla natury. 
To ekologiczne przedsięwzięcie naszej gminy obchodziło w tym roku swój jubileusz.

Współorganizatorami Olimpiady i Fe-
stynu byli: Gmina Strzyżewice, Centrum 
Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice 
w Piotrowicach, Szkoły Podstawowe: 
w Kiełczewicach Górnych, Strzyżewi-
cach - Rechcie, Osmolicach Pierwszych, 
Żabiej Woli, Bystrzycy Starej oraz Samo-
rządowe Przedszkole Publiczne w Pio-
trowicach. 

Już po raz dwudziesty piąty uczniowie 
placówek oświatowych z terenu gminy 
Strzyżewice mieli okazję uczestniczyć w na-
stępujących konkursach organizowanych 
w ramach Gminnej Olimpiady Ekologicznej:

1. Konkurs wiedzowy na „Najlepszego 
Ekologa Gminy Strzyżewice”.

W konkursie tym mogli wziąć udział 
wszyscy chętni uczniowie klas V-VIII szkół 
podstawowych z terenu gminy Strzyżewice.

Konkurs przebiegał w dwóch etapach:
 ■ etap I - eliminacje wewnętrzne w 5 

szkołach podstawowych, mające na 
celu wyłonienie najlepszych uczniów. 
Do finału gminnego zakwalifikowało się 
łącznie 15 uczniów- po 3 osoby z po-
szczególnych placówek oświatowych.

25-lecie Gminnej 
Olimpiady Ekologicznej

Katarzyna Grzywa  PSP w Kiełczewicach Górnych

Natalia Słowak PSP w Żabiej Woli

 ■ etap II - finał gminny odbył się 28 maja 2019 roku w Urzędzie Gminny Strzyżewice. 
Finaliści odpowiadali na 6 pytań z losowo wybranych zestawów (5 pytań z zakresu 
wiedzy zawartej w ,,Podręczniku Gminnej Olimpiady Ekologicznej’’, obejmujących 
problematykę ochrony przyrody, powietrza i gleby oraz zagadnień dotyczących miodu 
i roślin miododajnych, segregacji odpadów, a także ogólnych informacji na temat gminy 
Strzyżewice oraz 1 pytanie dodatkowe z zakresu wiedzy ogólnej dotyczącej ekologii 
i ochrony środowiska wykraczającej poza podręcznik).

Po wyrównanych zmaganiach konkursowych i dogrywce grono laureatów jubileuszo-
wej, 25-tej Gminnej Olimpiady Ekologicznej wzbogaciło się o następujących uczniów:
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ekologia

I miejsce: 
Malwina Kołtun- Publiczna Szkoła Pod-
stawowa w Strzyżewicach - Rechcie
II miejsce:
Klaudia Wnuk- Publiczna Szkoła Podsta-
wowa w Żabiej Woli
III miejsce:
Karolina Partyka- Publiczna Szkoła Pod-
stawowa w Strzyżewicach - Rechcie

2. Konkurs plastyczny pod hasłem „Dbam 
o środowisko” przeznaczony był dla 
2 kategorii wiekowych: dzieci uczęsz-
czających do szkolnych zerówek oraz 
przedszkola i uczniów klas I-IV szkół 
podstawowych. Do zamierzeń konkur-
su poza aktywną edukacją ekologiczną 
i rozwijaniem wyobraźni plastycznej i kre-
atywności należało również rozwijanie 
umiejętności obserwacji, wnioskowania 
i przewidywania skutków działania czło-
wieka w środowisku naturalnym.

Każda placówka mogła przekazać nastę-
pującą ilość prac:

 ■ przedszkole, klasy ,,0’’- max 5 prac 
z każdej placówki

 ■ klasy I-IV – max. 10 prac z każdej 
placówki

Prace plastyczne uczestników konkursu 
prezentowały prawidłowe postawy wobec 
środowiska przyrodniczego, segregację od-
padów, recykling a także efekty pracy ludzi 
w celu utrzymania czystości i porządku na 
terenie naszej gminy i wykonane były w tech-
nice rysunek, malarstwo.

Po wstępnej selekcji prac przez szkolne 
komisje konkursowe, Komisja powołana 
przez Wójta Gminy Strzyżewice wyłoniła 
następujących laureatów konkursu:

 ■ kategoria wiekowa - dzieci uczęsz-
czające do szkolnych zerówek 
oraz przedszkola:

•	 Zuzanna Szymańska- Publiczna Szkoła 
Podstawowa w Żabiej Woli  

•	 Eliza Fila- Publiczna Szkoła Podstawo-
wa w Kiełczewicach Górnych 

•	 Kacper Gąbka- Samorządowe Przed-
szkole Publiczne w Piotrowicach

•	 Maciej Jaworski-Publiczna Szkoła Pod-
stawowa w Bystrzycy Starej

•	 Zuzanna Bąk- Publiczna Szkoła Pod-
stawowa w Strzyżewicach - Rechcie 
 ■ kategoria wiekowa- uczniowie 

klas I-IV:
•	 Alicja Kaproń- Publiczna Szkoła Pod-

stawowa w Strzyżewicach - Rechcie,
•	 Eliza Dudzik- Publiczna Szkoła Pod-

stawowa w Osmolicach Pierwszych
•	 Łukasz Kostruba –Publiczna Szkoła 

Podstawowa w Osmolicach Pierwszych
•	 Karolina Wilk- Publiczna Szkoła Pod-

stawowa w Osmolicach Pierwszych
•	 Karolina Teter-Publiczna Szkoła Pod-

stawowa w Bystrzycy Starej

3. Konkurs Fotograficzny „Piękno Gminy 
Strzyżewice”. 

Celem konkursu skierowanego do 
uczniów klas V-VIII było kształtowanie 
postaw proekologicznych, zdobywanie 
umiejętności obserwacji otoczenia, a także 
pobudzanie i rozwijanie aktywności twórczej 
młodzieży. 

Każda placówka mogła przekazać max. 
10 projektów. Prace biorące udział w kon-
kursie wykonane były za pomocą fotografii 
i ukazywały ciekawe krajobrazowo miejsca, 
zabytki oraz obiekty charakterystyczne dla 
gminy Strzyżewice 

Gminna Komisja biorąc pod uwagę kry-
teria konkursowe takie jak: zgodność pracy 
z tematyką, inwencję i pomysłowość w jej 
prezentacji a także walory estetyczne do-
konała oceny nadesłanych prac i wyłoniła 
następujących laureatów:

•	 Dawid Budarz- Publiczna Szkoła Pod-
stawowa w Kiełczewicach Górnych

•	 Julia Maksim- Publiczna Szkoła Pod-
stawowa w Kiełczewicach Górnych

•	 Katarzyna Grzywa- Publiczna Szkoła 
Podstawowa w Kiełczewicach Górnych

•	 Natalia Słowak-Publiczna Szkoła Pod-
stawowa w Żabiej Woli

•	 Amelia Wójcik- Publiczna szkoła Pod-
stawowa w Osmolicach Pierwszych

Wręczenie dyplomów i nagród rzeczo-
wych laureatom konkursów: wiedzowego, 
plastycznego i fotograficznego miało miejsce 
podczas XX Pikniku Ekologicznego, który 
odbył się w dniu 2 czerwca na terenie Szkoły 
Podstawowej w Żabiej Woli. 

Wszystkim nagrodzonym serdeczne gra-
tulacje składają Organizatorzy XXV Gminnej 
Olimpiady Ekologicznej.

M. Niezgoda

Autor Karolina Teter PSP w Bystrzycy Starej

Autor Łukasz Kostruba PSP w Osmolicach Pierwszych

Autor Zuzanna Szymańska PSP w Żabiej Woli
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z życia gminy

2 czerwca 2019 r. przy PSP im. Rodziny 
Rohlandów w Żabiej Woli, pod patrona-
tem Gminy Strzyżewice oraz Centrum 
Kultury i Promocji w Piotrowicach, odbył 
się Piknik Ekologiczny zorganizowany 
z okazji jubileuszowej - 25 edycji Gminnej 
Olimpiady Ekologicznej.

Ćwierćwiecze olimpiady to ogromny 
sukces zarówno gminy, która od grudnia 
1994 roku nieprzerwanie hołduje tradycjom 
środowiskowym, jak i wszystkich szkół pod-
stawowych, które od samego początku ak-
tywnie włączyły się w propagowanie działań 
ekologicznych. 

W ciągu 25 lat olimpiada zmieniała swo-
je oblicze, pojawiały się nowe wyzwania, 
nowe pomysły i konkurencje. Tylko jedno 
pozostało niezmienne - uczniowie. To oni 
od początku do końca byli jej trzonem. Nie 
bali się nauki, nie liczyli poświęconego cza-
su. A olimpiada czasu wymagała sporo, tym 
bardziej, że podczas eliminacji uczniowie 
musieli wykazać się nie tylko rozległą wiedzę 
teoretyczną i umiejętnościami praktycznymi 
z biologii i ekologii, ale również uczestniczyli 
w konkursach plastycznych, projektowali logo 
olimpiady, tworzyli ekomodę, ekostworki, 
albumy opiewające piękno strzyżewickiej 
ziemi, śpiewali ekologiczne piosenki, brali 
udział w paradach eko-strojów, eko-kapelu-
szy, eko-toreb. Mimo, iż wymagań nie brako-
wało, a z roku na rok apetyty i oczekiwania 
zarówno organizatorów, jak i uczestników 
rosły, chętnych nigdy nie brakowało. Ogółem, 
w olimpiadach ekologicznych organizowanych 
w latach 1995 - 2019 wzięło udział około 
3.800 uczniów.

Niewątpliwie olimpiada nie zyskałaby ta-
kiej rangi i zainteresowania gdyby nie nauczy-
ciele biologii, którzy przez wszystkie te lata 
z wielkim zaangażowaniem i sercem, poświę-
cając swój prywatny czas wprowadzali mło-
dzież w arkana ochrony środowiska i uczyli 
postaw proekologicznych. Współtwórcami 
Pierwszej Gminnej Olimpiady Ekologicznej, 

którzy przez wiele lat czynnie angażowali się 
w jej organizację i wytyczali pierwsze szlaki 
byli: Panie: Elżbieta Sztejman - Dec, Zofia 
Biały, Genowefa Sienkiewicz, Danuta Kryk, 
Grażyna Sprawka, Maria Kurnik i Jadwiga 
Kulińska. Dziękujemy im oraz wszystkim 
pedagogom włączającym się w działania 
olimpiady za trud, zaangażowanie i innowa-
cyjne pomysły.

Program Pikniku Ekologicznego był nie-
zwykle bogaty i atrakcyjny. Mieszkańcy gminy 
mogli odwiedzać stoiska przygotowane przez 
ZSR CKP w Pszczelej Woli, Zespół Techni-
ki Rolniczej w Piotrowicach, Strzyżewickie 
Towarzystwo Regionalne, Lokalną Grupę 
Działania, oglądać wystawę tematyczną 
podsumowującej 25 lat Gminnej Olimpiady 
Ekologicznej. Ogromnym zainteresowaniem 
cieszyła się strzelnica, ścianka wspinaczkowa, 
wioska karate, wioska harcerska, malowanie 
twarzy, pokazy ochotniczej straży pożarnej, 
zamki dmuchane oraz zabawy i stoiska anima-
cyjne zorganizowane przez PSP im. Rodziny 
Rohlandów w Żabiej Woli i Samorządowe 
Przedszkole Publiczne „Parkowe Skrzaty” 
w Piotrowicach. Żabią Wolę reprezentowała 
grupka młodych i zdolnych uczniów (Kornelia 
Gorajska, Filip Klimek, Wiktor Klimek, Kacper 
Kowalik, Adrian Tomasik i Patryk Pikuła) pod 
kierownictwem i opieką nauczyciela fizyki. 
Uczniowie zaprezentowali szereg interesują-
cych doświadczeń fizyczno-chemicznych, m. 
in. chmurę w butelce, płyn nienewtonowski, 
badanie pH roztworów, chemiczny wulkan, 
tęczowy roztwór, zjawisko odrzutu. Ponadto 
młodzi uczestnicy festynu mieli możliwość 
sprawdzić swoją wiedzę na temat ekologii 
biorąc udział w szkolnym kole fortuny i zdo-
bywając atrakcyjne nagrody. Na najmłodszych 
czekała zabawa z ogromnymi bańkami mydla-
nymi. Amatorom mocnych wrażeń szczególnie 
do gustu przypadł pokaz i przejazd motocykli, 
które z charakterystycznym odgłosem prze-
jechały wśród zgromadzonych gości. 

A gości nie brakowało. Oprócz mieszkań-
ców gminy, którzy bardzo licznie przybyli na 
jubileuszowy piknik miło nam było gościć: 
wicestarostę Powiatu Lubelskiego Pana An-
drzeja Chrząstowskiego, przewodniczącego 
Rady Powiatu Lubelskiego Pana Krzysztofa 
Chmielika, Panią Barbarę Zdybel Wójta Gminy 

Strzyżewice, Przewodniczącego Rady Gminy 
Strzyżewice Pana Janusza Sagana wraz z rad-
nymi, księdza Tadeusza Pawlasa i księdza 
Stanisława Górę, sekretarza gminy Panią 
Elżbietę Budzyńską, skarbnika Panią Justynę 
Pasierkiewicz, kierownika OPS Panią Urszulę 
Sawecką, Panią Justynę Pruś, pracowników 
Urzędu Gminy Strzyżewice, przedstawicieli 
Strzyżewickiego Towarzystwa Regionalnego, 
dyrektorów szkół gminnych i powiatowych, 
przedszkola, CKiP w Piotrowicach, biblioteki 
publicznej, inicjatorów pierwszej olimpiady 
w osobach Pana Adama Pidka i Tadeusza 
Otrockiego, sołtysów, nauczycieli, rodziców.

Wszystkim zgromadzonym czas umila-
ły muzyczne takty Orkiestry Dętej Gminy 
Strzyżewice, występy szkół: PSP im. Marii 
Konopnickiej w Bystrzycy Starej, PSP im. 
Orła Białego w Kiełczewicach Górnych, PSP. 
im. Piłsudskiego w Strzyżewicach - Rechcie, 
PSP im. Zofii i Juliusza Stadnickich w Osmo-
licach, PSP im. Rodziny Rohlandów w Żabiej 
Woli, występy 5-latków z Samorządowego 
Przedszkola Publicznego „Parkowe Skrzaty” 
w Piotrowicach oraz pokazy Centrum Kultury 
i Promocji Gminy Strzyżewice w Piotrowi-
cach, wśród których nie zabrakło występów 
zawodników z Klubu Karate Chidori, grup 
tanecznych i akrobatycznych oraz grupy 
kuglarskiej. Clou imprezy okazał się występ 
magika Markusa, na który wszyscy czekali 
z wielką niecierpliwością. 

Oprócz atrakcji dla ducha na pikniku nie 
zabrakło również strawy dla ciała. Wszyscy 
głodni i zmęczeni upałem udali się na wspól-
ną biesiadę - grochówkę, kiełbaski, bigos 
i pyszne ciasto. 

Niestety, wszystko co dobre szybko się 
kończy, więc i nasze spotkanie piknikowe 
z okazji Jubileuszu 25 - lecia Gminnej Olim-
piady Ekologicznej dobiegło końca. Wszyst-
kim szkołom z tereny gminy dziękujemy za 
występy i przygotowane stoiska, rodzicom 
za wsparcie w organizacji przebiegu pikniku, 
pyszne ciasto i opiekę, strażakom za wszelką 
pomoc, czuwanie nad porządkiem a gościom 
- za wspaniałą atmosferę. Cieszymy się, że 
byliście z nami. Dziękujemy za przybycie, 
wspomnienia i wspólną zabawę. 

     
 E.B.

25 lat minęło 
jak jeden dzień...
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GEST, który może uratować komuś życie!
 W polskich szpitalach ciągle brakuje krwi, zwłaszcza w okresie wakacyjnym, kiedy 

to ilość wypadków gwałtownie rośnie, wzrasta tym samym na nią zapotrzebowanie. 
Oddanie krwi nic nie kosztuje, a może komuś uratować życie. Szpitale w całej Polsce 
alarmują, że nie można przeprowadzać operacji, bo brakuje krwi. 

Okazja do takiej formy pomocy była w dniu 
18 maja 2019 r. podczas II Akcji Honorowe-
go Oddawania Krwi w Gminie Strzyżewice. 
Współorganizatorem akcji było Regionalne 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Lublinie Oddział Regionalny w Kraśniku. 
Akcję, pączkami, wsparli państwo Kunowie 
właściciele „Piekarnio-Ciastkarni” w Żabiej 
Woli. Z przykrością stwierdzamy bardzo małe 
zainteresowanie tą akcją ze strony mieszkań-
ców naszej gminy.

Wszystkim krwiodawcom, którzy dzielili 
się tym życiodajnym płynem bardzo serdecz-
nie dziękujemy. Nasze podziękowania kieru-
jemy również do harcerek z Zastępu „Łuna” 
w ramach III Niedrzwickiej Drużyny Harcerek 
„Zorza”, które przez cały czas trwania akcji 
służyły pomocą.

Międzynarodowy Dzień Strażaka obchodzo-
ny jest 4 maja, w dniu wspomnień w Kościele 
katolickim Świętego Floriana. Australijski stra-
żak J. J. Edmondson, inaugurując to święto 
powiedział: „Wszystkim strażakom, w hołdzie 
za ich trud i narażenie życia, w podziękowa-
niu za pomoc i ratunek oraz tym, co ponieśli 
śmierć – dzień ten został poświecony.” W tym 
dniu cała brać strażacka integruje się podczas 
wspólnych uroczystości. Bez podziałów. Każdy 
z nich działa w jednej intencji „Bogu na chwałę, 
ludziom na ratunek”. 

Również w Gminie Strzyżewice przyjął 
się zwyczaj świętowania tego dnia. Co roku 
inna jednostka OSP jest gospodarzem tej 
uroczystości. W niedziele 5 maja 2019 r. 
zaproszenie Wójta Gminy Strzyżewice i Pre-
zesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Kiełcze-
wicach Górnych, tegorocznego gospodarza 
Gminnych Obchodów Dnia Strażaka przyjęło 
dziewięć jednostek.

Świętowanie rozpoczęło się zbiórką jed-
nostek OSP na placu przykościelnym w Kieł-
czewicach Maryjskich, skąd druhny i druhowie 
z pocztami sztandarowymi i Komendantem 
Gminnym OSP Romanem Morylem na czele 
przemaszerowali do Kościoła. Msze Świętą 
w intencji strażaków odprawił Proboszcz 
Parafii pw. Trójcy Przenajświętszej i Nawie-
dzenia NMP Ks. Krzysztof Brodaczewski. 
Później strażacy wozami strażackim zajechali 
pod remizę OSP w Kiełczewicach Górnych. 
Druga część świętowania została zainaugu-
rowana przemówieniami: Komendanta Gmin-

nego druha Romana Moryla oraz Wójt Gminy 
Strzyżewice Barbary Zdybel, która podkreśliła 
znaczenie jednostek Ochotniczej Straży Po-
żarnej dla zapewnienia bezpieczeństwa na 
terenie gminy oraz ogromne zaangażowanie 
społeczne strażaków – ochotników. 

W uroczystości wzięły tez udział władze 
powiatowe. Swoje dobre słowo w kierun-
ku strażaków wygłosili: Krzysztof Chmielik 
Przewodniczący Rady Powiatu oraz Andrzej 
Chrząstowski Wicestarosta Lubelski. Okolicz-
nościowy list wystosował do naszych stra-
żaków Lubelski Komendanta Wojewódzki 
Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Grze-
gorz Alinowski, w którym napisał m.in.: „Za 
ofiarność, niezawodność, za pełną gotowość 
niesienia pomocy zawsze i wszędzie, za godny 
naśladowania upór, konsekwencje w działaniu 
i rycerska wręcz odwagę - Dziękuję.” W tym 
dniu odbyło się też wręczenie odznaczeń „wzo-
rowy strażak” oraz wyróżnień Wójta Gminy 
dla najaktywniejszych druhów. Każda jednost-
ka otrzymała również po 10 koszulek z logo 
Gminy Strzyżewice i nazwą swojej jednostki.

E. Budzyńska

 
 
 

Gorąco zachęcamy wszystkich do oddania 
krwi. To nic nie kosztuje, cały proces reje-
stracji, podstawowych badań i oddania trwa 
zaledwie kilkadziesiąt minut, jest bezbolesny, 
a świadomość, że tym gestem możemy urato-
wać komuś życie jest po prostu BEZCENNA!

Kolejna akcja honorowego oddawania krwi 
w Gminie Strzyżewice planowana jest na 22 
września w Szkole Podstawowej w Strzyże-
wicach-Rechcie, podczas „Białej Niedzieli.” 
Niech zachętą do tego szlachetnego czynu 
będą słowa naszego Rodaka - św. Jana Pawła 
II, który powiedział:
„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, 
lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, 
lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

Być może kiedyś my tej właśnie pomocy 
będziemy potrzebować !

By zostać krwiodawcą, trzeba ukończyć 18 
lat, być zdrowym, nie pić alkoholu minimum 24 
godziny przed oddaniem krwi, spożyć lekko-
strawny posiłek, mieć ze sobą dowód osobisty, 
posługiwać się językiem polskim w mowie i w 
piśmie, w stopniu, który umożliwi bez udziału 
osób trzecich zrozumienie kwestii kwestiona-
riusza i wypełnienie go. O możliwości oddania 
krwi decyduje lekarz badający ochotników. 

Wszystkim osobom, które przystąpiły do 
akcji krwiodawstwa jeszcze raz bardzo ser-
decznie dziękujemy i zapraszamy do udziału 
w kolejnych.

Organizatorzy

Dzień Strażaka 
w Gminie Strzyżewice

Na terenie gminy funkcjonuje 10 jednostek OSP. 
Dwie jednostki: OSP Piotrowice i OSP Żabia Wola działają w ramach Krajowego Systemu 
Ratownictwa Gaśniczego. 
W 2018 roku do OSP należało 239 druhów, w tym 90 czynnych – posiadających spe-
cjalistyczne szkolenia oraz badania lekarskie uprawniające do udziału w akcjach 
ratowniczo – gaśniczych. 
Wszystkie jednostki dysponują własną bazą lokalową w postaci remiz strażackich. 
Na wyposażeniu jest 7 samochodów pożarniczych bojowych typu średniego oraz 5 
samochodów typu lekkiego. 
Na zadania związane z bezpieczeństwem publicznych i ochroną przeciwpożarową 
w 2018 r. wydatkowano środki w kwocie 212.992,18 zł. 
Jednostki OSP z terenu gminy uczestniczyły w 69 akcjach ratowniczo-gaśniczych.
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oświata

W ostatnich dniach maja dzieci z oddziałów przedszkolnych 
z Bystrzycy Starej w ramach preorientacji zawodowej i nauki 
szacunku do każdej pracy wybrały się na wycieczkę, której celem 
było poznanie specyfiki pracy różnych zawodów.  

Pojechaliśmy do Bychawy, aby zobaczyć zakład mleczarski „OSM 
Bychawa”. Dzieci miały możliwość degustacji tamtejszych wyrobów: 
twarogu, jogurtów, kefirów i oczywiście uwielbianych przez wszyst-
kich „krówek”. Dowiedziały się, jak i z czego powstają te produkty, 
samodzielnie zrobiły jogurt owocowy, który bardzo wszystkim 
smakował. Ciekawą atrakcją było dla dzieci własnoręczne wykonanie 
masła, które powstało poprzez potrząsanie słoika ze śmietanką. 
Dzięki temu doświadczeniu dzieci naocznie zaobserwowały, w jaki 
sposób powstaje masło oraz dowiedziały się, że skutkiem ubocznym 
tego procesu jest maślanka.  

Dzieci z oddziałów przedszkolnych w Bystrzycy 
Starej poznają zawody

Następnie udaliśmy się na Komisariat Policji, gdzie czekał na nas 
Pan Grzegorz- tata Igora, który jest policjantem i był naszym prze-
wodnikiem. Oprowadził nas po całym obiekcie, pokazując pomiesz-
czenia, w których pracują policjanci, m.in. dyżurkę, salę odpraw, czy 
pomieszczenie, w którym zatrzymywani są przestępcy. Nie obyło się 
również bez zbadania stanu trzeźwości pani Uli i pani Asi . Wynik 
badania wynosił 0,0, więc bez przeszkód mogliśmy kontynuować 
wycieczkę. W sali odpraw obejrzeliśmy film edukacyjny, który po-
ruszał m.in. takie tematy jak: bezpieczne przechodzenie przez ulicę, 
kontakt z osobą nieznajomą, czy prawidłowe zgłaszanie zagrożenia 
na nr alarmowy 112. 

Podczas spotkania Pan Grzegorz zaprezentował nam i wyjaśnił, 
do czego służy podstawowe wyposażenie funkcjonariusza policji: 
kajdanki, odznaka, pałka policyjna. Pokazano nam również, w jaki 
sposób policjanci porozumiewają się ze sobą za pomocą specjalnego 
urządzenia. Na parkingu policyjnym obejrzeliśmy różne wozy poli-
cyjne. Każdy z uczniów mógł wejść i zobaczyć radiowóz od środka. 
Zaprezentowano nam sygnały świetlne i dźwiękowe, a Kornelka 
przez głośnik w radiowozie wezwała wszystkich do wspólnego 
pamiątkowego zdjęcia. Od taty Igora każdy uczestnik wycieczki 
dostał odblask. 

Kolejnym punktem naszej wycieczki była wizyta w Jednostce 
Ratowniczo-Gaśniczej. W trakcie spotkania strażacy zaznajomili 
dzieci z ciekawostkami związanymi z ich pracą zawodową. Nasi 
podopieczni dowiedzieli się, w jakich okolicznościach można wzy-
wać straż pożarną i że strażacy nie tylko gaszą pożary, ale również 
są wzywani do różnych wypadków. Największe zainteresowanie 
wzbudziły wozy strażackie. Dzieci mogły je z bliska oglądać oraz 
poznały ich wyposażenie. Przez chwilę chętni uczestnicy wycieczki 
mogli poczuć się jak strażacy, przymierzając hełm. Zdziwili się, że 
mundur strażaka wykorzystywany podczas akcji, waży tak dużo. 

W drodze powrotnej wstąpiliśmy do Urzędu Pocztowego w Strzy-
żewicach. Dzieci zobaczyły wnętrze poczty: półki na listy i paczki, 
skrzynki pocztowe, wagi, worki na listy, pieczątki, regały na kartki 
i czasopisma. Poznały różne rodzaje listów: zwykłe, polecone, eks-
presowe, lotnicze, kartki, telegramy. Dzieci zdziwiły się, że można 
przesyłać np. pszczoły i z ciekawością oglądały właśnie taką prze-
syłkę. Na koniec otrzymały od pań pracujących na poczcie słodkie 
upominki w postaci lizaków. 

Wycieczka, choć niedaleka, była bardzo atrakcyjna, wywołała 
wiele emocji. Przedszkolaki wykazały ogromne zainteresowanie 
spotkaniami. Po wizycie wielu naszych uczniów zadeklarowało, że 
w przyszłości z pewnością wstąpią w szeregi policyjne lub zostaną 
funkcjonariuszami straży pożarnej.

U. Tomusiak
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W 2019 roku obchodzimy wyjąt-
kową, bo już 30. rocznicę uchwalenia 
najważniejszego na świecie dokumentu 
stanowiącego o prawach najmłodszych 
– „Konwencji o prawach dziecka”. Z tej 
okazji Publiczna Szkoła Podstawowa im. 
Orła Białego w Kiełczewicach Górnych 
przystąpiła do ogólnopolskiego projektu 
„Szkoła z Prawami Dziecka”.

Dzień Praw Dziecka, który obchodziliśmy 
w dniu 7 czerwca, stanowił podsumowanie 
inicjatyw podjętych w naszej szkole. W ra-
mach realizacji projektu wychowawcy po-
szczególnych klas przeprowadzili lekcje, na 
których przekazywali dzieciom i młodzieży 
wiedzę i umiejętności korzystania z przysłu-
gujących im praw. Chyba teraz już wszyscy 
wiedzą, gdzie w razie potrzeby udać się po 
pomoc i jak zareagować, gdy czują że ich lub 
ich rówieśników prawa są naruszane. W celu 
przypomnienia tych ważnych treści uczniowie 
klasy VI przygotowali część artystyczną po-
święconą temu zagadnieniu. Po niej nastąpiło 
uroczyste wręczenie Gwiazd Szeryfa Praw 
Dziecka - prestiżowego odznaczenia, usta-
nowionego przez UNICEF, przyznawanego 
tym dorosłym, którzy podejmują szczególne 
inicjatywy na rzecz dzieci i są najbardziej 
zaangażowani w propagowanie i ochronę ich 
praw. To wyróżnienie ma szczególną wartość, 
gdyż jest przyznawane właśnie przez dzieci. 
To najmłodsi obywatele lokalnej społeczności 
decydują, komu się ono należy.

GALA SZERYFÓW 
PRAW DZIECKA

łez wzruszenia. Podkreślali, jak ważna jest 
dla nich ta nagroda, ponieważ ich działa-
nia zostały docenione i zauważone przez 
najmłodszych mieszkańców naszej Gminy. 
Stanowi ona wręcz dodatkowy bodziec do 
podejmowania nowych wyzwań. Całość wy-
darzenia uświetnił występ dziecięcej scholi 
działającej przy Domu Pomocy Społecznej 
w Kiełczewicach Maryjskich.

Przystępując do projektu oraz realizując 
poszczególne zadania nasza szkoła już nie-
bawem otrzyma Certyfikat Szkoły z Prawami 
Dziecka. A my mamy nadzieję, że w kolejnych 
latach będziemy mogli przyznać kolejne takie 
wyróżnienia następnym osobom. 

K. Tuzimska, A. Klimek

Gwiazdą Szeryfa Praw Dziecka może 
zostać odznaczony każdy przedstawiciel 
społeczności lokalnej, który zdaniem uczniów 
w wyjątkowy sposób dba o ich interesy. Po 
ogólnoszkolnych głosowaniach, kapituła 
uczniów ostatecznie wybrała  pięciu kandy-
datów w osobach: Wójt Gminy Strzyżewice 
– Barbara Zdybel, Dyrektor Domu Pomocy 
Społecznej w Kiełczewicach Maryjskich – 
Dorota Frąk, Dyrektor PSP w Kiełczewicach 
Górnych – Agnieszka Rozwałka, dzielnicowy 
młodszy aspirant Mariusz Górecki oraz Kapel-
mistrz Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy 
Strzyżewice – Marek Ziarkowski.

Odbierając pamiątkowe odznaki oraz 
dyplomy uznania nasi szeryfowie nie kryli 
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PRZEDSZKOLNE 
WIADOMOŚCI

Wiosenne miesiące, to zawsze bardzo 
pracowity czas w naszym przedszkolu. 
Wycieczki, konkursy, ciekawe zajęcia, wi-
zyty i uroczystości….. oj działo się !!! A oto 
niektóre z nich. 

Na wielkiej scenie 
W niedzielę 9 czerwca w Filharmonii im. 

Henryka Wieniawskiego w Lublinie odbył 
się tegoroczny Festiwal Piosenki Dziecięcej 
i Tańca „Rytm i Melodia”. Nasze przedszkole 
reprezentowała grupa starszaków z układem 
tanecznym pt. „ Minionki” Dzieci miały moż-
liwość zaprezentowania swoich umiejętności 
tanecznych, wypracowanych na przedszkol-
nych zajęciach pod kierunkiem instruktorki 
tańca. O stroje, jak zawsze zadbali rodzice. 
Występ bardzo podobał się publiczności. 
Dzieci dostały ogromne brawa, dyplomy i nie-
spodzianki. Gratulujemy sukcesu naszym 
małym artystom.

Na indiańskim szlaku
Wycieczka do wioski indiańskiej TOPAI 

w Olszance, to super zabawa i ciekawa lekcja. 
W trzech namiotach o indiańskiej nazwie tipi, 
dzieci miały zajęcia z indiańskiego gotowania, 
muzykowania i ćwiczenia wojownicze. Spraw-
ność, zręczność i wytrwałość udowadniały 
na indiańskim torze przeszkód. Czas szybko 
minął, aż żal było wracać. 

Kino sferyczne
To była niespodzianka i niesamowita 

atrakcja. Do przedszkola przyjechało Kino 
Sferyczne, które jest postrzegane jako nowa 
forma kształcenia. Za pomocą systemu sfe-
rycznej projekcji w środku kopuły tworzy 
się niesamowity, panoramiczny obraz. Za-
ciekawione przedszkolaki weszły do środka 
ogromnego namiotu w kształcie półkuli i leżąc 
na miękkich materacach z zainteresowaniem 
oglądały pokazy filmów edukacyjnych. Pły-
wały w głębinach oceanu, odkrywały tajem-
nice kosmicznej przestrzeni, towarzyszyły 
owadom na łące poznając zaskakujące fak-
ty przyrodnicze.

Kolorowe śniadanie
To hasło naszej akcji śniadaniowej, ma-

jącej na celu zachęcić dzieci do próbowania 
nowych smaków przełamywania niechęci 
do spożywania różnych warzyw, owoców 
i nabiału. Przedszkolne stoliki zamieniły się 
w szwedzki stół, z bogatą oferta śniadanio-
wych produktów. Dzieci były bardzo przejęte 
faktem, że mają dowolność wyboru i dzia-
łania. Same przygotowywały sobie kanapki, 
a pomysłowość w kulinarnych kompozycjach 
zaskakiwała nas co dziennie. 
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Dzień Rodziny
Ta uroczystość wzbudza każdego roku 

wiele emocji. Przygotowują się do niej za-
równo dzieci, jak i rodzice. Ma być wesoło, 
kolorowo, przyjemnie, uroczyście i smacznie 
też. Tak tez było. Na kolorowej scenie, swoje 
popisy wokalne, recytatorskie i taneczne pre-
zentowały dzieci dla rodziców. Bajkę „O kró-
lewnie Śnieżce i siedmiu krasnoludkach” dla 
swoich dzieci przygotowali rodzice, artyści 
Przedszkolnego Teatru Rodziców. Potem 
były uściski, całuski, życzenia i prezenty. 
Resztę popołudnia spędziliśmy w rodzinnym 
nastroju, w przedszkolnym ogródku, wśród 
fruwających baniek mydlanych, roześmia-
nych, pomalowanych buź dzieci, zajadając 
piknikowe smakołyki. 

Magiczne czary-mary 
w aptecznym laboratorium

Nasza wycieczka do apteki miała być taka 
zwyczajna. Odwiedzimy rodziców Kingi z „ma-
luchów”, obejrzymy półki z lekarstwami, 
zapytamy o witaminki i skuteczną maść na 
ukąszenia komarów. A to co tam zobaczyliśmy 
– przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. 

Pani Magda i Pan Łukasz zaproponowali dzie-
ciom zajęcia w laboratorium. Słoiczki, miarki, 
menzurki, olejki, maści, pudry, granulki – fa-
scynowały wyglądem i zapachem. Mieszane 
na oczach dzieci substancje zmieniały kolor 

i strukturę. To było jak prawdziwe czary! Ale 
wytłumaczone w prosty sposób, nawiązujący 
do fizyki, chemii – czyli tego, co czeka na 
dzieci w szkole. 
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SZKOLNE 
WIEŚCI
Wielki festiwal talentów 
w naszej szkole

12 czerwca obchodziliśmy święto patro-
nów Szkoły Podstawowej im. Zofii i Juliusza 
Stadnickich w Osmolicach. Ten dzień był 
wyjątkowy również dlatego, że odbył się 
finał szkolnego konkursu „Mam talent”. 
Podczas finału zaprezentowało się sied-
mioro najbardziej utalentowanych uczniów 
z naszej szkoły, wyłonionych w drodze dwu-
etapowych eliminacji. Młodzi uczestniczy 
zaprezentowali nam swoje talenty-  Julia 
Majchrowicz, Karolina Wilk, Natalia Waręc-
ka i Jakub Stanek śpiewali swoje ulubione 
przeboje, Eliza Dudzik  wykonywała sztuczki 
magiczne, a Gabrysia Polakowska i Julka 
Stanek prezentowały artystyczny układ 
akrobatyczny. Nasi uczniowie wspaniale 
zaprezentowali się na scenie, czym przy-
sporzyli jury sporego kłopotu. Obrady były 
bardzo burzliwe i trwały dłużej niż byśmy 
się spodziewali. Udało się wyłonić arty-
stów, którzy stanęli na podium- I miejsce 
zajął Jakub Stanek, II- Julia Majchrowicz, 
a III- Natalia Waręcka. Wszystkim finalistom 
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów 
oraz wytrwałości w szlifowaniu talentów.

Cieszymy się, że nasza szkoła jest za-
głębiem talentów, które będziemy starali 
się odkrywać, wspierać i promować między 
innymi podczas kolejnych edycji konkursu. 
Przyszłorocznej już nie możemy się doczekać!

III Rocznica nadania 
imienia szkole 

Tegoroczne obchody Dnia Patrona Szkoły 
Podstawowej im. Zofii i Juliusza Stadnickich 
w Osmolicach odbyły się dnia 12 czerwca 
2019 r. Społeczność szkolna świętowała 
ten dzień wyjątkowo uroczyście. Tego dnia 
zaszczycili nas swoją obecnością zaproszeni 
goście: przedstawiciele Gminy Strzyżewice, 
przedstawiciele Rady Rodziców, emeryto-
wani nauczyciele, sołtysi, radni Osmolic, 
rodzice i uczniowie.  Pierwszym punktem 
programu była akademia, podczas której 
młodzież przybliżyła życiorys Zofii i  Juliusza 
Stadnickich oraz ich wkład w rozwój szkoły 
i miejscowości.  W programie nie brakowało 
wzruszających pieśni, wierszy i zdjęć przed-
stawiających historię oświaty w Osmolicach 
zaprezentowanych przy pomocy prezentacji 
multimedialnej.  Reprezentacja  szkoły za-
paliła na grobie Zofii i Juliusza Stadnickich 
w Bychawce pamiątkowy znicz.

Kolejnym punktem obchodów był ostatni 
etap szkolnego konkursu „Mam talent”, w któ-
rym uczniowie zaprezentowali imponujące 
umiejętności. 

Na zakończenie uroczystości organizatorzy 
przygotowali poczęstunek, natomiast Rada 
Rodziców ufundowała tort okolicznościowy. 
Serdecznie dziękujemy za obecność. 
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się, że wybraliśmy ten termin bo pogoda nam 
dopisała. Plan wycieczki obfitował w wiele 
atrakcji, dlatego nasz wyjazd zaliczamy do 
wyjątkowo udanych. Wycieczka była niezwy-
kłą lekcją historii, geografii, sztuki i spraw-
dzianem naszej kondycji fizycznej. Ponadto 
mieliśmy okazję sprawdzić czy wytrzymamy 
ze sobą aż trzy dni. 

Co zobaczyliśmy? Wiele pięknych miejsc- 
Gniezno, Bydgoszcz, Toruń, Płock- a w nich 
katedry, kościoły, stare miasta, liczne fontan-
ny i ważne pomniki…Duże wrażenie wywarło 
na nas zwiedzanie Muzeum Archeologicznego 
w Biskupinie, to co panie opowiadały nam na 
lekcjach historii zobaczyliśmy na własne oczy. 
Wspomnienia bezcenne… Nie wiedzieliśmy 
nawet, że mamy w Polsce naszą własną We-
necję- niezwykle malowniczą miejscowość po 
której podróżowaliśmy kolejką wąskotorową. 
Zdziwiło nas, że podczas jednej wycieczki 
mogliśmy obejrzeć dwie pary ważnych drzwi- 
Drzwi Gnieźnieńskie i Drzwi Płockie, nie wie-
dzieliśmy również jak ważnym zabytkami są. 
Nie zdawaliśmy sobie nawet sprawy z tego, 
że w naszym kraju jest tyle pięknych miast 
i licznych zabytków i jak ważne są one dla 
naszej kultury. Możemy śmiało stwierdzić, że 
po tej wyprawie jesteśmy bogatsi nie tylko 
o wiedzę, ale również o nowe doświadczenia.

Tacy mali a już pilni 
słuchacze UMCS

Uczniowie klas młodszych Szkoły Pod-
stawowej im. Zofii i Juliusza Stadnickich 
w Osmolicach jako jedni z nielicznych w wo-
jewództwie lubelskim są uczestnikami projektu 
pt. „Akademia kreatywnego rozwoju”, którego 
finansowanie pozyskał Wydział Matematyki, 
Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie 
–Skłodowskiej w Lublinie w ramach konkursu 
„Uniwersytet Młodego Odkrywcy” ogłoszone-
go przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Dzieci uczestniczą w ciekawych warszta-
tach projektowych, których celem jest podnie-
sienie kompetencji uczniów w zakresie nauk 
matematyczno- przyrodniczych. Szczególnie 
wartościowe dla naszych uczniów jest to, że 
mogą brać aktywny udział w wielu pokazach 
prezentowanych na uniwersytecie, zyskują 
nowe doświadczenia. Niezwykłe emocje, 
wielkie zainteresowanie, a wspomnienia na-
szych wychowanków- bezcenne- tak można 
podsumować udział uczniów w projekcie..

Poznajemy nasz kraj!
Początek czerwca był dla uczniów Szkoły 

Podstawowej im. Zofii i Juliusza Stadnickich 
odpowiednim czasem na wycieczkę. Cieszymy 
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W dniach 10-12 czerwca grupa 37 
uczniów Publicznej Szkoły Podstawo-
wej im. Orła Białego w Kiełczewicach 
Górnych pod opieką nauczycieli brała 
udział w wycieczce krajoznawczej do 
Pienińskiego Parku Narodowego.

Po przejechaniu ok. 350 km trasy dotarli-
śmy do Czorsztyna, gdzie zwiedziliśmy ruiny 
zamku oraz podziwialiśmy przepiękną pano-
ramę Tatr. Chętni mogli obejrzeć wystawę 
Pienińskiego Parku Narodowego zatytuło-
waną „Z biegiem Dunajca - od Czorsztyna do 
Krościenka. Pieniny na dawnej widokówce”.  
Następnie przepłynęliśmy jezioro Czorsztyń-
skie na pokładzie statku „Halny” oraz space-
rowaliśmy po zaporze wodnej w Niedzicy.

Kolejny dzień przyniósł nam moc wrażeń 
oraz stanowił sprawdzian naszej kondycji 
fizycznej i samozaparcia, ale osiągnęliśmy 
zamierzony cel, dotarliśmy na szczyt Trzech 
Koron – Okrąglicę. Liczy ona 983 m wyso-
kości, na niej zaś znajduje się platforma wi-

dokowa z przepiękną panoramą na dolinę 
Dunajca, Beskid Sądecki, Gorce oraz Tatry. 
Jednak to nie był koniec naszej wędrówki. 
Czekało nas bowiem zejście szlakiem w stro-
nę Góry Zamkowej (779 m), gdzie znajdują 
się ruiny tzw. Zamku Pienińskiego, z którym 
wiąże się kilka ciekawostek, m.in. historia 
św. Kingi, która wraz z innymi zakonnicami 
z klasztoru w Starym Sączu schroniła się 
tam przed Tatarami. Na pamiątkę tego wy-
darzenia powstała Grota Św. Kingi. Drugą 
ciekawostką jest fakt, że do 1949 r. mieszkał 
tam prawdziwy pustelnik, bowiem przed 
I wojną światową w ruinach zamku powstała 
„Pustelnia Pienińska”. Mimo, że zmęczenie 
dawało się nam we znaki, to po przerwie 
regeneracyjnej wspólnie podjęliśmy decyzję 
o dalszej wędrówce. Przez Przełęcz Sosnów 

„Po to na tym 
świecie są 
postawione 
góry, żeby 
po nich 
chodzić…”

doszliśmy na Czertezik (772 m) i schodząc po 
skalistym zboczu mieliśmy przed sobą upra-
gnioną Sokolicę. Jest to jeden z najbardziej 
rozpoznawalnych polskich widoków. 

Trzeciego dnia wycieczki udaliśmy się 
na Palenicę. Strome podejścia w niektórych 
z nas wzbudziły mocne obawy i niechęć, 
jednak grupa okazała się  bardzo ambitna 
i po 40 minutach wędrówki dotarliśmy na 
szczyt. Zjazd zjeżdżalnią grawitacyjną wpra-
wił uczestników wycieczki w świetny nastrój, 
którego nie popsuł nawet fakt awarii kolejki 
krzesełkowej. Wizja schodzenia z góry nie 
należała do przyjemnych, jednak pokonaliśmy 
i ten niespodziewany punkt programu.

Zwieńczeniem naszej wycieczki była 
wizyta w Wąwozie Homole. Jest to jedna 
z największych przyrodniczych atrakcji Pienin. 
Niezwykłe i malownicze kaskady wprawiają 
w zachwyt. Widoku dopełniają wysokie ściany 
skalne sięgające 120 metrów. Po dotarciu na 
Dubantowską Dolinę, na której znajdują się 
Kamienne Księgi, czyli płaskie skały ułożone 
w formie otwartej książki i krótkim odpo-
czynku udaliśmy się w drogę powrotną do 
autokaru. Przed nami była już tylko droga 
do domu. Czas mijał nam dosyć szybko przy 
wspólnym śpiewie oraz wesołych rozmo-
wach. W godzinach wieczornych dotarliśmy 
do szkoły, gdzie czekali na nas stęsknieni 
rodzice. 

Cała grupa podczas naszego wyjazdu wy-
kazała się niesamowitym samozaparciem 
i wytrwałością. Przejście w ciągu jednego dnia 
ponad 18 km trasy po górach, przy panują-
cych warunkach atmosferycznych, było nie 
lada wyczynem. Udowodniliśmy, że jesteśmy 
twardymi zawodnikami, którzy nie poddają 
się tak łatwo. Okazywane sobie wsparcie, 
motywowanie do podejmowania wysiłku 
było świadectwem tego, że potrafimy sobie 
pomagać. Brawo my!

     
   K. Tuzimska
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6 czerwca 2019 r. w czwartkowy wieczór, 
młodzież z PSP im. Rodziny Rohlandów 
w Żabiej Woli dzięki współpracy z Gminną 
Komisją Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych w Strzyżewicach, po raz drugi 
uczestniczyła w koncercie zorganizowanym 
w ramach wydarzenia „Niećpa 2019 – nie 
piję, nie palę, nie ćpam”. Niećpa to cykl im-
prez o charakterze profilaktycznym, której 
założeniem jest propagowanie zdrowego 
stylu życia bez nałogów.

Tak jak w ubiegłym roku support zagrał 
Zespół Sto% z Piotrem Nagielem na czele. 
Natomiast tegoroczną gwiazdą wieczoru był 
zespół Blue Cafe. Polski zespół muzyczny 
wykonujący muzykę pop z elementami jaz-
zu, funky i rytmów latynoskich. Zobaczenie 
artystów, znanych tylko ze szklanego ekranu, 
wywarło na młodzieży ogromne wrażenie. 
Nikogo nie trzeba było zachęcać do zabawy. 
Słowa perfekcyjnie wykonanych hitów: „Czas 
nie będzie czekał”, „Do nieba, do piekła” czy 
„Zapamietaj” …utkwiły w głowach młodzieży, 
co najmniej na czas powrotu do Żabiej Woli.

Jesteśmy pewni, że w następnym roku, 
z przyjemnością weźmiemy udział w tym 
wydarzeniu. Każda forma propagowania zdro-
wego stylu życia bez nałogów jest odpowied-
nia do spędzenia wspólnie wolnego czasu.

Agnieszka Kaproń

  Już po raz VI w PSP im. Rodziny Roh-
landów został przeprowadzony konkurs na 
„Sportowca Roku”. Cel konkursu to popula-
ryzacja kultury fizycznej i sportu w szkole, 
zachęcanie uczniów do systematycznej 
pracy i chęci osiągania coraz to lepszych 
wyników sportowych, stwarzanie warun-
ków do rywalizacji sportowej wszystkim 
uczniom, nie tylko tym uzdolnionym ru-
chowo, a finalnie wyłonienie i nagrodzenie 
najlepszych sportowców szkoły.

 We współzawodnictwie o tytuł najlepsze-
go sportowca PSP im. Rodziny Rohlandów 
brał udział każdy uczeń z klas starszych, 
konkurs trwał cały rok szkolny, punkty przy-
znawano za udział w zawodach sportowych, 
za występy taneczne z zespołem szkolnym, za 
wykonanie tematycznych gazetek ściennych 
czy udział w konkursach o tematyce sporto-
wej, o zdrowym odżywianiu czy profilaktyce 
uzależnień. O zwycięstwie w konkursie de-
cydowała liczba zdobytych punktów. Naj-
lepszymi sportowcami w tym roku szkolnym 
okazały się: Zuzanna Polakowska, Gabriela 
Podsiadły i Kornelia Gorajska, natomiast w ka-
tegorii chłopców: Wiktor Klimek, Jakub Duda 
oraz Filip Klimek. Zwycięzcom gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów sportowych. 

 Agnieszka Kaproń

„NIEĆPA 2019”

Konkurs na Najlepszego Sportowca 
Szkoły rozstrzygnięty! 
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PSP w Strzyżewicach-Rechcie już drugo rok 
aktywnie uczestniczy w projektach eTwinning. 
W tym roku współpracujemy ze szkołą w Duz-
ce w Turcji w ramach projektu pt. ‘Postcards 
European Exchange For 10-15 YearsOld Kids’. 
Uczniowie przez cały rok szkolny prowadzili 
korespondencję. W tym czasie mieli okazję 
poznać się bliżej z tureckimi kolegami. Wy-
mieniali informacje na temat swoich rodzin, 
sposobów spędzania wolnego czasu, tradycji 
świątecznych, przygotowania książki kuchar-
skiej i opisu tradycyjnego polskiego jedzenia. 
Grupa przygotowała także przewodnik tury-
styczny w którym zaprezentowała najciekaw-
sze miejsca gminy Strzyżewice. Duże emocje 
wzbudziła degustacja tureckich smakołyków. 
W prezencie otrzymaliśmy orzechy laskowe, 
tradycyjne cukierki – przypominały polskie 
galaretki a także turecką kawę. My również 
wysłaliśmy regionalne produkty, które bardzo 
smakowały naszym kolegom. Przygotowaliśmy 
także krótki przewodnik po najciekawszych 
miejscach gminy Strzyżewice. 

Podsumowaniem projektu była rozmowa 
video za pomocą Skype. Uczniowie nie tyl-
ko zobaczyli swoich kolegów ‘na żywo’ ale 
przede wszystkim mieli możliwość porozma-
wiania w języku angielskim. Obie strony były 

11 listopada 2018 roku obchodziliśmy jakże niezwykle ważną dla nas rocznicę – stulecie odzyskania przez naszą ojczyznę niepodle-
głości. W tym duchu od 17 września 2018 r. do 12 marca 2019 r. nasza szkoła realizowała zadania w ramach kolejnego ogólnopolskiego 
konkursu „Szkoła dla Niepodległej”. Został on zorganizowany przez Studium Prawa Europejskiego z siedzibą w Warszawie. W nagrodę 
za 100% wykonanie zadań projektowych przewidzianych regulaminem konkursu otrzymaliśmy tytuł „SZKOŁY DLA NIEPODLEGŁEJ”. 

„Program eTwinning dał mu dużą swobo-
dę wypowiedzi po angielsku. Dzięki niemu 
nawiązałem nowe znajomości, poznałem 
nowe, nieznane mi dotąd rodzaje jedzenia. 
Uważam, że to świetny sposób na naukę 
nowego języka.” (Kamil)

„Bardzo podobała mi się akcja eTwinning. 
Dzięki tej akcji dowiedziałam się bardzo wiele 
o tureckiej kulturze i ich zwyczajach. Podczas 
zajęć mieliśmy okazję pisać do siebie listy, 
kosztować tureckich przysmaków wiele, wiele 
innych ciekawych zajęć, których gdyby nie ten 
projekt, pewnie nigdy bym nie zrobiła. Jestem 
bardzo zadowolona z tego projektu i liczę na 
więcej takich ciekawych zajęć w naszej szkole.” 
(Alicja, uczestniczka projektu Twinning)

„Moim zdaniem program Etwinning jest 
bardzo fajny i interesujący. Bardzo miło pisało 
się listy i wysyłało paczki. Jest mi przykro, 
że ten projekt się już kończy.” (Amelia M.)

Jak widać w ocenie uczniów, projekt 
bardzo się im spodobał. Była to niezwykle 
interesująca i pasjonująca podróż do Turcji, 
szansa na poznanie nowych ludzi o odmiennej 
i jakże ciekawej kulturze a przy okazji nauka 
języka angielskiego. 

Paulina Cymerman,
szkolny koordynator projektu

Uczniowie klas IV – VIII wypracowali to zaszczytne miano, wy-
konując następujące działania, które przez jury konkursu zostały 
ocenione na najwyższą liczbę punktów:

 ■ 11 listopada 2019 r. w naszej szkole zostały zorganizowane 
gminne obchody 100-lecia niepodległości;

 ■ przeprowadzono sondaż wśród uczniów pt. „Tożsamość na-
rodowa młodego Polaka”; pytania ułożone przez uczniów 
klasy VIII sprawdzały wiedzę uczniów na tematy związane 
z współczesną Polską;

bardzo ciekawe życia codziennego, szkoły, 
muzyki, jedzenia, wakacji, sposobu spędzania 
wolnego czasu i hobby. Videochat wzbudził 
wiele pozytywnych emocji oraz uświadomił, 
że biegłe posługiwanie się językiem obcym 
to niezwykle ważna i potrzebna umiejętność 
w życiu codziennym.

Projekt zakończył się w maju. Uczniowie, 
mimo ogromu włożonej pracy, już pytają 
o projekt na kolejny rok szkolny. A poniżej 
ich wrażenia:

„W eTwinning poznałam nowe osoby i po-
znałam bliżej ich kraj, dowiedziałam się o ich 
tradycjach i ich potrawach. To było bardzo 
fajne doświadczenie rozmawaiać z osobą 
pochodzącą z bardzo daleka. Było bardzo 
przyjemnie i zabawnie. Chciałabym więcej 
takich zajęć.” (Maja-uczestniczka projektu)

„Dzięki projektowi eTwinning nauczyłyśmy 
się wielu rzeczy, m.in. pisania listów po an-
gielsku. Dowiedziałyśmy się też jak wygląda 
turecka szkoła. Degustowałyśmy najpopular-
niejsze słodycze z Turcji, które nam wysłali nasi 
rówieśnicy. Podczas wymieniania się listami 
poznawaliśmy się coraz bliżej. W listach wymie-
nialiśmy się upominkami. Bardzo się cieszymy, 
że mogłyśmy brać udział w tym wspaniałym 
projekcie.” (Julia i Magda, uczennice klasy VI)

Nasilsin… czyli jak się masz?

PSP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
w Strzyżewicach-Rechcie SZKOŁĄ DLA NIEPODLEGŁEJ

 ■ zorganizowano przedstawienie o tematyce niepodległościowej, 
które uświetniło uroczystości 11 listopada oraz przypomniało 
najważniejsze momenty z historii Polski;

 ■ zorganizowano konkurs fotograficzny pod hasłem „Wolność jest 
w nas” – prace prezentowały spojrzenie młodego człowieka na 
tę niezwykle istotną wartość, jaką jest wolność;

 ■ „Patrioci w naszym regionie” – przeprowadzono wywiady, 
z osobami z najbliższego otoczenia uczniów, które stały się 
pretekstem do międzypokoleniowych rozmów na temat współ-
czesnego patriotyzmu;

 ■ przygotowano „Księgę Patriotów”, w której uczniowie klasy 
czwartej zebrali sylwetki osób, które według nich włożyły 
istotny wkład w rozwój zwłaszcza powojennej Polski, jak np. 
Jan Paweł II czy Lech Wałęsa.

Podejmowane aktywności dostarczyły wielu okazji do rozwijania 
samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów, którzy z nie-
zwykłym zaangażowaniem realizowali kolejne działania. Przyczyniły 
się one do podniesienia świadomości historycznej oraz kształtowania 
postaw patriotycznych. Uczyły tak ważnych umiejętności współpracy 
w grupie i odpowiedzialności za podjęte zadania. 

Szkolny koordynator projektu
Monika Widomska
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Dnia 06.06.2019 uczennice klasy I LO 
oraz II LO wybrały się na spływ kajako-
wy rzeką Bystrzycą. Piękna trasa spływu 
prowadząca od osmolickiego Młyna aż 
do mostu w Prawiednikach dostarczała 
wielu atrakcji dla oka i ucha Uczestniczek 
(warto nadmienić, że w spływie brały udział 
wyłącznie dziewczęta z naszego Liceum 
– wyjątkiem był profesor Jarosław Prus - 
przewodnik). Pokonując kajakiem Krainę 
Pstrąga i Lipienia uczestnicy podziwiali 
bogatą florę i faunę rzeki Bystrzycy. 

Przy okazji podczas spływu uczennice 
posprzątały koryto rzeki gromadząc w kaja-
kach różnego rodzaju śmieci niesione przez 
rzekę, wyrzucane doń ( karygodnie zresztą) 
przez człowieka.

Momentami rzeka była trudnym przeciw-
nikiem dla kajakarzy – zdarzały się płytkie 
miejsca, wąskie przesmyki, wystające lub 

Już po raz kolejny w Szkole Podstawo-
wej w Bystrzycy Starej odbył się Powiatowy 
Konkurs Piosenki Obcojęzycznej „Feel the 
music” pod honorowym patronatem Starosty 
Lubelskiego oraz Wójta Gminy Strzyżewice. 
Trzecia edycja przedsięwzięcia, mającego na 
celu promowanie nauki języków obcych, po-
twierdziła, iż nasza młodzież, oprócz dużego 
talentu, może pochwalić się również niezwy-
kle zróżnicowanym gustem muzycznym. 

W konkursie wzięło udział dwudziestu 
czterech uczestników z czternastu różnych 
szkół powiatu lubelskiego. 

Poziom zaprezentowany przez uczestni-
ków był bardzo wysoki, dlatego Jury, w skład 

SPŁYW DOLINĄ 
BYSTRZYCY

nisko pochylone drzewa i krzewy. Nie prze-
szkodziły one jednak w ukończeniu spływu 
i wartościowym spędzeniu czasu w aktywny 
i pożyteczny sposób przez uczniów.

 Opiekę nad dziewczętami sprawowały 
Wychowawczynie – klasy pierwszej: pani 
Agnieszka Spozowska-Kaźmirska oraz dru-

giej – pani Magdalena Pielecka-Szafruga. 
Przewodnikiem spływu był Jarosław Prus. 
Wspólne zmagania uwieńczyło ognisko 
w Pszczelej Woli.

Agnieszka Spozowska – Kaźmirska
Jarosław Prus

Maj zabrzmiał 
muzycznie!

którego weszli wszyscy opiekunowie uczest-
ników, stanęło przed trudnym zadaniem 
wyłonienia zwycięzców. Członkowie Jury 
przyznali następujące nagrody:
I miejsce – Laura Łabiga – ze Szkoły Podsta-
wowej w Krężnicy Jarej, 
II miejsce – zespół w składzie: Laura Łabi-
ga, Antonina Matysek, Natalia Kneć i Anna 
Kwiecień również ze Szkoły Podstawowej 
w Krężnicy Jarej,
III miejsce – Aleksandra Niezbecka – z Cen-
trum Językowego „Big Ben” w Niedrzwi-
cy Dużej.

Komisja przyznała również wyróżnienia:
Julia Ścibura – ze Szkoły Podstawowej w Tu-
szowie,
Alan Lewicki – ze Szkoły Podstawowej 
w Niemcach,
Eliza Kusy – ze Szkoły Podstawowej w By-
chawie.

Finaliści III Powiatowego Konkursu „Feel 
the Music” otrzymali atrakcyjne nagrody rze-
czowe. Fundatorami nagród w tegorocznym 
konkursie byli: Wójt Gminy Strzyżewice – pani 
Barbara Zdybel, Przewodniczący Rady Oświa-
ty Gminy Strzyżewice – pan Łukasz Kowalski 
oraz ks. Roman Bednarczyk – proboszcz 
parafii w Bystrzycy Starej. Słodki poczęstu-
nek ufundowali: pani Teresa Lipińska – sklep 
spożywczo-przemysłowy w Piotrowicach oraz 
Małgorzata Nowicka i Robert Kowalczyk – 
Hurtownia Mięs i Wędlin Smaczek w Kraśniku, 

Zorganizowany po raz trzeci konkurs 
pokazał, że w naszej młodzieży drzemią 
ogromne pokłady wrażliwości i wielkiego 
talentu. Mamy nadzieję, że takie projekty będą 
cieszyły się coraz większym powodzeniem 
i w jeszcze większym składzie zobaczymy 
się już za rok! 

Organizatorzy 
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Piękną słoneczna pogodą przywitała przy-
roda 25 kwietnia 2019 roku w Pszczelej Woli, 
uczestników kolejnego, 5 już Strzeleckiego 
Biegu Terenowego imienia generała Fran-
ciszka Rohlanda. Nim rozpoczęto rywali-
zację młodzież ze szkoły w Pszczelej Woli 
przy wsparciu nauczycieli, przez kilka godzin 
pracowicie przygotowywała tor przeszkód. 
W opinii zawodników dość przyjazny, choć 
wymagający. Uczestnicy mieli między innymi 
do pokonania slalom miedzy ulami – nawiązu-
jący do skojarzeń z Technikum Pszczelarskim 
czy szeregi okserów i stacjonat niewątpliwie 
związanych ze specjalnością miejscowego 
Liceum Jeździeckiego. 

Zawody tradycyjnie polegają na pokonaniu 
w jak najkrótszym czasie 5 szeregów prze-
szkód, każdy z szeregów kończyło strzelanie 
do celu. Dodatkową atrakcją było rzucanie 
granatem oraz rozwiązanie testu z wiedzy 
o Powstaniu Listopadowym i generale Fran-
ciszku Rohlandzie. Wszystko trzeba było 
wykonać dokładnie i precyzyjnie pod presją 
czasu. Liczyła się celność strzałów, szybkość 
biegu, sprawne pokonywanie przeszkód oraz 
bezbłędne odpowiadanie na pytania z historii 
Powstania 1830 roku i oczywiście trafienie 
granatami do celu.

Po szkoleniu uczestników z zasad bez-
pieczeństwa i zapoznaniu się z torem prze-
szkód, w samo południe ruszyła sportowa 
rywalizacja. 

Internat ZSR CKP w Pszczelej Woli repre-
zentowali: Aleksandra Richter (kapitan), Jeka-
terina Ivanova, Jakub Mazek i Jegor Labinov. 

Gościliśmy także drużyny z Bursy Szkolnej 
nr 2 przy ulicy Dolnej Panny Marii w Lublinie 
oraz z Internatu Zespołu Szkół im. Kajetana 
hr. Kickiego w Sobieszynie. 

W przyjaznej i miłej atmosferze prze-
biegała sportowa rywalizacja, a uczestnicy 
niezależnie od reprezentowanego zespołu 
dopingowali się nawzajem do maksymalnego 
wysiłku. Efektem były bardzo wyrównane 
wyniki osiągane przez zawodników. Klasyfi-
kacja drużynowa przedstawia się następująco:

1 – miejsce Internat Zespołu Szkół im. 
Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie;
2 – miejsce Internat ZSR CKP w Pszcze-
lej Woli
3 – miejsce Bursa Szkolna nr 2 przy ulicy 
Dolnej Panny Marii w Lublinie.

Indywidualne wśród dziewcząt najlepsze 
okazały się:

1 miejsce – Weronika Osial Sobieszyn;
2 miejsce – Jekaterina Ivanowa Pszcze-
la Wola;
3 miejsce – Aleksandra Richter Pszcze-
la Wola.

Indywidualnie wśród chłopców najlep-
si byli:

1 miejsce – Kacper Stelmaszek Sobieszyn;
2 miejsce – Jakub Mazek Pszczelej Wola;
3 miejsce – Krystian Zając Sobieszyn.

Wręczenia nagród i wyróżnień dokonała 
Pani Żanetta Dobrowolska Kierownik Inter-
natu ZSR CKP w Pszczelej Woli. Wszystkim 
uczestnikom dziękujemy za sportową rywa-
lizację i gratulujemy ukończenia biegu. 

Dzięki wsparciu finansowemu sponsorów: 
Firmy Łysoń, Zespołu Szkół Rolniczych CKP 
w Pszczelej Woli oraz Centrum Pszczelarskie-
go Łaskarzewscy najlepsi zawodnicy odebrali 
pamiątkowe medale, dyplomy, statuetki biegu 
i nagrody rzeczowe. Dziękujemy także Strzy-
żewickiemu Towarzystwu Regionalnemu, OSP 
Żabia Wola oraz Panu Wojciechowi Jachym-
kowi – Szkoła dla Jeźdźców i koni w Pszczelej 
Woli za okazaną pomoc i wsparcie.

Za przygotowanie i przeprowadzenie za-
wodów dziękujemy sędziom: Romualdowi Wi-
tamborskiemu i Kacprowi Łaskarzewskiemu. 

Dziękujemy opiekunom poszczególnych 
stanowisk i konkurencji strzeleckich i wie-
dzowych: Ewie Walasek, Annie Pulikowskiej-
-Niećko, Ewie Wiorko, Jarosławowi Prusowi 
i Adamowi Pidkowi. 

Za pomoc w przygotowaniu i przeprowadze-
niu zawodów dziękujemy młodzieży z ZSR CKP 
w Pszczelej Woli: Barbarze Gryglickiej, Klaudii 
Ziomek, Julii Wolanin, Karolinie Trzcińskiej, 
Klaudii Stasiak, Katarzynie Trzcińskiej, Adamowi 
Krzysztoniowi, Danielowi Królowi, Hubertowi 
Hutkowskiemu, Michałowi Lastowskiemu, Dmi-
tremu Soroce, Emilowi Cyganowi, Bartkowi 
Pastuszyńskiemu i Wiktorowi Kogutowi.

PSZCZELA NA MAZURACH
  
Uczniowie III klasy z Pszczelej Woli na pożegnanie gimnazjum 

wybrali się na Mazury, aktywnie spędzając trzy dni upalnego czerwca. 
Kajaki, pontony raftingowe, park linowy, wiatrówki, to zaledwie kilka 
z atrakcji, które czekały tam na młodzież. 

Pogoda dopisała a bliskość lasu, jeziora, plaży oraz towarzy-
stwo koleżanek i kolegów sprawiło, że letni wypoczynek, który był 
przedsmakiem szybko zbliżających się wakacji, zapisze się w pamięci 
uczniów na długi czas. 

Wycieczka zakończyła się lekcją historii, tym razem w „Wilczym 
Szańcu”- byłej wojennej kwaterze Hitlera w miejscowości Gierłoż.

 Beata Frant

XIV Wojewódzki Turniej Wiedzy 
o Janie Pawle II Gaude Mater Polonia

V Strzelecki Bieg Terenowy im. Gen. Franciszka Rohlanda
Pszczela Wola 2019

17maja 2019 roku drużyna uczniów ZSR CKP w Pszczelej 
Woli brała udział w XIV Wojewódzkim Turnieju Wiedzy o Janie 
Pawle II pod hasłem „Gaude Mater Polonia”. Uczniowie musieli 
wykazać się wiedzą dotyczącą życia papieża Polaka, znajomością 
dzieł , które napisał, a szczególnie przebiegiem I Pielgrzymki 
do Ojczyzny w 1979 roku. Uczniowie Julia Kępowicz, Julia Mali-
nowska, Kinga Kłos i Szymon Wertel zajęli zaszczytne pierwsze 
miejsce w skali województwa. Gratulacje dla zwycięzców.

Ewa Wachowska 
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Informację o realizacji projektu „Europej-
skie staże” przedstawiła pani wicedyrektor 
Anna Szcześniak koordynator programu 
Erasmus+.

Wszystkie koszty związane z udziałem 
w projekcie tj. kurs językowy, pedagogiczny 
i kulturowy, przelot, pobyt wraz z wyży-
wieniem, ubezpieczenie, koszty organizacji 
stażu były finansowane ze środków programu 
Erasmus+. Całkowity koszt realizacji projektu 
wyniósł 107 954 tyś Euro.

W konferencji uczestniczyli zaproszeni 
goście: 

 ■ Pani Anna Matraszek-Furtak – zastępca 
Naczelnika Wydziału Edukacji, Promocji 
i Spraw Społecznych Starostwa Powia-
towego w Lublinie;

 ■ Pani Grażyna Gwiazda – dyrektor Po-
wiatowego Urzędu Pracy w Lublinie

 ■ Pani Elżbieta Konowałek – pracownik 
KMP w Lublinie

 ■ Pani Dorota Bielecka – młodszy aspirant 
wydziału prewencji KMP w Lublinie 

 ■ Pan Zdzisław Kraśnicki – pracownik 
Komisariatu Policji w Bychawie

 ■ Pani Magdalena Rozenbajgier – lektor 
języka włoskiego

 ■  Pracownicy Starostwa Powiatowego 
w Lublinie Pani Katarzyna Petryszak 
i Pani Anna Zielińska 

 ■ Pani Małgorzata Maksim z Radia Lublin
 ■ Pan Kamil Szydłowski – Ratownik Me-

dyczny 
 ■ Pan Piotr Depta przygotowujący potra-

wy kuchni włoskiej oraz cała społecz-
ność szkolna. 

W projekcie wzięło udział trzy grupy 
uczniów po 16 osób z Technikum Żywienia 
i Usług Gastronomicznych. Dwie grupy reali-
zowały staż we Włoszech w miejscowości 
Spoleto natomiast jedna grupa była w Por-
tugalii w Barcelos. Każdą grupą opiekowało 
się dwóch nauczycieli: Elżbieta Wróbel, Ewa 
Wachowską, Ewa Walasek i Anna Szcześniak 
we Włszech  a w Portugalii Ewa Toruń , Re-
gina Pastucha

Pani wicedyrektor Anna Szcześniak i Pani 
Anna Matraszek-Furtak - Zastępca Naczelnika 
Wydziału Edukacji, Promocji i Spraw Społecz-
nych wręczyły wszystkim uczestnikom staży 
dokumenty: Europass – Mobilność, kartę  
oceny wystawioną  przez każdego z praco-
dawców oraz certyfikaty ukończenia kursów 
baristy, języka włoskiego i portugalskiego, 
przygotowania kulturowego i pedagogicznego 
oraz ukończenia stażu.

Uczniowie przedstawili prezentacje mul-
timedialne z pobyty na stażach. 

Konferencja podsumowująca projekt 
„Europejskie staże” w Pszczelej Woli

W dniu 26 .04.2019 r. w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Pszczelej Woli odbyła się konferencja podsumowująca projekt 
„Europejskie staże”, finansowany ze środków programu Erasmus+. Projekt był realizowany od 1.09 2017 r. do 30.04.2019 r. 

Na zakończenie wszyscy obecni zosta-
li poczęstowani imponującym tortem oraz 
potrawami kuchni włoskiej i portugalskiej 
wykonanymi przez uczestników stażu.

Anna Szcześniak, Regina Pastucha, Ewa Wachowska, Ewa Walasek 
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W marcu  2019 r.  kolejna grupa 
uczniów Technikum Żywienia i Usług 
Gastronomicznych w Pszczelej Woli wy-
leciała na staże zawodowe do Włoch  
w ramach programu Erasmus+.

Przez trzy tygodnie mieszkali w Spoleto 
malowniczym miasteczku położonym 130 km 
od Rzymu w regionie Umbria. Przez piętnaście 
dni doskonalili swoje umiejętności zawodowe 
i językowe pracując w restauracjach, tawer-
nach i hotelach prowadzonych przez włoskie 
wielopokoleniowe rodziny. Podczas  staży 
młodzież nauczyła się sporządzać włoskie 
potrawy i napoje, poznała kuchnię regionalną 
opartą na owocach morza mało popularnych 
w kuchni polskiej. 

W czasie pobytu oprócz pracy i nauki 
uczestnicy poznawali walory krajobrazowe 
i turystyczne włoskiej ziemi podczas kil-
ku wycieczek.

 W czasie pierwszej  poznali historię 
i zabytki miasta Spoleto – miejsca odby-
wania staży.

 Cattedrale di Santa Maria Assunta, Akwe-
dukt Ponte delle Torri, Teatro Romano, Za-
mek-  zwany Rocca. Dużą atrakcją było Metro 

dla pieszych.( Licznik pieszych” Spoleto).
System „miasta Spoleto otwarty jest na 
człowieka bez samochodu” przyciąga uwagę 
międzynarodowych turystów. Alternatywny 
projekt mobilności, zwany „metrem piéton-
nier” jest nie tylko jako najnowocześniejszy 
system połączeń taśmowych, który służy jako 
narzędzie do ochrony zabytków i dziedzictwa 
kulturowego Spoleto, jest w stanie uwolnić 
zabytkowe centrum od samochodów i zmniej-
szając tym samym poziom zanieczyszczeń.

Podczas drugiej wycieczki podziwiali 
Wodospady,, CASCATA DELLE MARMORE”. 
Jeden z najpiękniejszych wodospadów Europy. 
Jest to najstarszy i najwyższy wodospad na 
świecie wykonany przez człowieka. Ma 165 
m wysokości, składa się z 3 sekcji, a powstał 
w 271 r. Wodospad jest niezwykłym osią-
gnięciem inżynierów starożytnego Rzymu.  
Podziwianie go w pełnej krasie jest możliwe 
tylko w wyznaczonych porach, gdy zasila 
turbiny elektrowni wodnej. Nam się udało 
zobaczyć go w pełnej sile. Leśnymi ścieżkami 
i specjalnie przygotowanymi schodkami prze-
szliśmy z dolnego parkingu na taras widokowy 
na samej górze wodospadu. Zrobiliśmy wiele 
zdjęć nie tylko na tle burzliwie opadającej 

wody, ale także na tle kolorowej tęczy, która 
wytworzyła się  tutaj w naturalny sposób.

 Kolejną była wycieczka do stolicy Włoch 
i spacer po historycznej części Rzymu pod-
czas którego zwiedziliśmy  miedzy inni takie 
zabytki jak: 

Colosseum, Forum Romanum, Piazza Ve-
nezia, Fontanna di Trevi, Piazza di Spagna, 
Pantheon, Castel sant Angelo, Watykan, Plac 
Świętego Piotra, plac przed – Bazyliką Św. 
Piotra na Watykanie. W bazylice znajduje się 
grób papieża Świętego Jana Pawła II

Podczas następnej wycieczki odwiedzili-
śmy Asyż i Perugię. 

 Zwiedzanie zaczęliśmy od Bazyliki Santa 
Maria Degli Angeli. Następnie zobaczyliśmy 
Bazylikę św. Franciszka w Asyżu –W pod-
ziemiach której znajduje się grób Świętego 
Franciszka. Kolejnym punktem zwiedzania 
był Plac Ratuszowy, Kościół Św. Damiana 
i - Bazylika św. Klary. W Perugii – stolicy 
Umbrii zobaczyliśmy Palazzo dei Priori, pod-
ziemne, średniowieczne miasto, Przez wieki 
zapomniane, zasypane gruzem i śmieciami. 
Powołali je do życia archeolodzy. 

W ostatnim tygodniu pobytu  odwiedzili-
śmy San Benedetto del Tronto – miejscowość 
położoną nad Morzem  Adriatyckim. Spa-
cerowaliśmy po plaży , i ,,Aleją Palmową” . 

Dla wielu stażystów był to pierwszy pobyt 
nad morzem.

Staż zakończył się uroczystym obiadem 
podczas którego uczestnicy otrzymali cer-
tyfikat odbycia stażu i Europass Mobilność. 

 Zaskoczyła nas włoska gościnność i do-
mowa atmosfera panująca w pracy. Wszyscy 
byli dla nas bardzo uprzejmi i mili.

 
Stażyści wraz z opiekunami 

Panią Anną Szcześniak i Ewą Walasek 

EUROPEJSKIE STAŻE  UCZNIÓW Z PSZCZELEJ WOLI
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W dniu 01.06.2019 w Biłgoraju odbyły się 
eliminacje  do Ogólnopolskiej Olimpiady Mło-
dzieży. W eliminacjach udział wzięło dwóch 
zawodników GLKS,,POM-ISKRA’’ Piotrowice. 
Michał Przech startował w kategorii do 67 kg 
i uzyskując w dwuboju 130(55 – 75) kg. zajął 
trzecie miejsce . drugi z naszych zawodników  
Mateusz Madejek w kat.81kg. uzyskał 181(78 
– 103kg.)  i również zajął trzecie miejsce. 
Obaj  z tymi wynikami zakwalifikowali się do 
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Zielona 
Góra 2019 i w dniach 02-04.07.2019 będą 
reprezentować GLKS  w finale walcząc ojak 
najlepsze miejsca.

Antoni Kawałek

22 czerwca 2019 roku odbył się Bieg 
Awdańców. Trasa biegu wyznaczona zo-
stała w Piotrowicach i mierzyła ok. 1500 
m dla dzieci i młodzieży szkolnej , nato-
miast dla dorosłych ok. 5000 m. Pogoda 
sprzyjała biegaczom toteż w sobotnie 
popołudnie na starcie biegu stanęło oko-
ło 70 zawodników w pięciu kategoriach 
wiekowych. 

Otwarcia biegu dokonała wójt gminy 
Strzyżewice pani Barbara Zdybel. Witając 
wszystkich zgromadzonych podkreśliła, że 
bieg wraca po przerwie, a aktywność fizyczna 
sprzyja lepszej kondycji, zdrowiu oraz inte-
gracji ludzi, co przekłada się na budowanie 
zdrowego społeczeństwa. Każdy uczest-
nik biegu  otrzymał pamiątkową  koszulkę, 
a pierwsze trzy miejsca w poszczególnych 
kategoriach medale, nagrody rzeczowe oraz 
puchar dla I miejsca. 

Najlepsi w poszczególnych kategoriach: 
bieg open  kobiety: Mazurkiewicz Jolanta, 
Markiewicz Agnieszka, Kramek-Krusińska 
Katarzyna; mężczyźni: Sopoćko Krystian, 
Sobkowicz Jarosław, Słowiński Grzegorz, bieg 
młodzieżowy –dziewczęta młodsze: Klimek 
Iga, Budzyńska Paulina, Słowińska Oliwia, 
dziewczęta starsze: Hawryluk Katarzyna; 
chłopcy młodsi: Duda Jakub, Kołtun Igor, 
Reszka Wojciech; chłopcy starsi: Bartoszcze 
Karol, Krzyżak Wojciech, Kowalik Kacper. 
Nagrody zwycięzcom wręczali pani wójt Bar-
bara Zdybel, pan Ireneusz Rapa -organizator 
i główny sędzia oraz pan Paweł Bartoszewicz 
– prezes Klubu Pom-Iskra Piotrowice. Na 

trasie biegu  zawodnicy mogli skorzystać 
z kurtyny wodnej przygotowanej przez OSP 
w Piotrowicach oraz wypić kubek wody po-
danej przez harcerzy. 

Organizatorami wydarzenia był Urząd 
Gminy w Strzyżewicach, Uczniowski Klub 
Sportowy TROPS w Bystrzycy Starej, Cen-
trum Kultury i Promocji w Piotrowicach oraz 
Klub Sportowy Pom-Iskra Piotrowice. Nagro-
dy rzeczowe oraz koszulki dla startujących 
ufundowała Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Strzyżewicach.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom bie-
gu, sympatykom, rodzinom, które wspierały 
swoich najbliższych na trasie i mecie biegu. 

Do zobaczenia za rok. Trzymajcie formę!

Michał Przech i Mateusz Madejek w finale 
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 
Zielona Góra 2019

Bieg Awdańców 2019 
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Chłopcy z naszej gminy Strzyżewice udanie zakończyli sezon 
w którym wygrali ligę Orlika LZPN. Wygrali to małe określenie, bowiem 
chłopcy pokazali swoją dominację od początku do końca wygrywając 
wszystkie swoje mecze!  Udany sezon będzie zakończony wielką 
piłkarską imprezą w Klubowych Mistrzostw Polski w Chorzowie 
21 – 22 czerwiec w której będą uczestniczyć. 

• Chłopcy po wygraniu ligi Orlika, górny rząd (od lewej) trener 
Robert Kazubski, Norbert Kępa, Alan Michalak, Piotr Kowalczyk, Karol 
Budzyński, Hubert Gutek, Mateusz Słotwiński, Nikodem Korkosz. 
Dolny rząd (od lewej) Jakub Tkaczyk, Michał Dyś, Szymon Otrocki, 
Wojciech Rusiński.

Podobnym śladem poszli rok młodsi koledzy z klubu rocznik 2010. 
Od kwietnia efektywnie grali w turnieju Deichmanna reprezentując 
nację Kolumbii. Przez cały turniej prezentując bardzo widowiskowe 
granie i wyniki. Ta efektywność została nagrodzona po dość hero-
icznym meczu finałowym słowami organizatora: ,, nie wyobrażam 
sobie finałowego turnieju bez was”. Tak, więc chłopcy z rocznika 
jadą na mini Mistrzostwa Deichmanna do Wałbrzycha. Był dylemat 
i to nie mały, bowiem w tym samym czasie, mieliśmy brać udział 
w Mistrzostwach Polski w Chorzowie. Jedziemy spełniać swoje 
marzenia! Warto dodać, że nasz zawodnik Wojciech Rusiński został 
królem strzelców całego turnieju. Nasza drużyna w rozgrywkach 
grupowych jako jedyna strzeliła 102 bramki w turnieju.

(górny rząd od lewej) Robert Kazubski – trener, Jakub Tkaczyk, Jakub Sta-
nek, Mateusz Adamczyk, Michał Dyś, Borsy Stelmach, dolny rząd od lewej 
Sebastian Boczek, Szymon Otrocki, Wojciech Rusiński, Kuba Matyjasik.

W dniach 24-25.05.2019 Stok Lacki koło Siedlec  gościł najlepsze 
sztangistki i sztangistów do lat 23 w Młodzieżowych Mistrzostwach 
Polski.  Wśród startujących było dwóch zawodników GLKS,,POM-
-ISKRA’’ Piotrowice. Obaj wystartowali w kat. 73 kg. Wielkim 
sukcesem  zakończył się start Rafała Sieka który zdobył  srebrny 
medal w dwuboju  z wynikiem 234 kg. oraz złoty medal w podrzucie 
z rezultatem 136 kg.. Drugi z naszych zawodników Tomasz Fedoniuk  
z wynikiem 206 kg w dwuboju zajął 6 miejsce.

Antoni Kawałek

Ligę wygrali, jadą na 
mistrzostwa Polski!

Młodsi rezygnują z Chorzowa, 
jadą dalej do Wałbrzycha!

MŁODZIEŻOWCY NA MEDAL
Życiowy sukces Rafała Sieka   
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W dniu 9 kwietnia w Dworku Kajetana 
Koźmiana w Piotrowicach odbyły się 
Warsztaty Wielkanocne dla pań orga-
nizowane przez naszą bibliotekę. Było 
to kolejne spotkanie w ramach cyklu 
„W STREFIE KOBIET” adresowane wła-
śnie do pań. Warsztaty prowadziła Pani 
Wioletta Mazurek, pod okiem której, 
licznie przybyłe uczestniczki miały moż-
liwość wykonania stroików wielkanoc-
nych. Pani Wiola zaprezentowała również 
przepiękne dekoracje stołu świątecznego. 

Tuż przed weekendem majowym 30 kwietnia, naszym gościem była 
Pani Emilia Moryl, która poprowadziła Warsztaty Makijażu Dziennego 
GLOW. Przybyłe panie miały okazję dowiedzieć się jak prawidłowo pielę-
gnować cerę oraz odpowiednio przygotować ją pod makijaż. Prowadząca 
zaprezentowała na jednej z uczestniczek warsztatów jak krok po kroku 
wykonać makijaż, aby skóra wyglądała pięknie i świeżo. Na koniec każda 
z pań mogła wspólnie z naszą proNiespełna miesiąc później, 28 maja 
odbyły się Warsztaty Fryzjerskie poprowadzone przez Panią Wiolettę 
Wilkołazką. Prowadząca przedstawiła zasady prawidłowej pielęgnacji 
włosów, wyodrębniając poszczególne ich rodzaje. Każda z pań mogła 
również zaczerpnąć profesjonalnej opinii dotyczącej doboru fryzury 
do kształtu swojej twarzy. Na koniec Pani Wiola zaprezentowała na 
jednej z uczestniczek delikatne upięcie. Na kolejne spotkania z cyklu 
„W STREFIE KOBIET” zapraszamy jesienią. Zapewniamy, iż tematyka 
spotkań będzie różnorodna. Do zobaczenia :)

 Pracownicy GBP w Strzyżewicach

Są takie wydarzenia i rytuały w życiu dziec-
ka, które nie tylko pozostają na długo w pamięci, 
ale mają też istotny wpływ na jego dorosłe 
życie. Badania wykazują, że dzieci wychowy-
wane pośród książek są bardziej pewne siebie, 
mają większy niż rówieśnicy zasób słownictwa 
i dobrze rozwiniętą wyobraźnię. Pożytki z czy-
tania mają także konkretny wymiar materialny: 
czytające dzieci osiągają sukcesy i zarabiają 
więcej od tych, które nie czytają.

Ważną rolę w kształtowaniu Małego 
Czytelnika odgrywa biblioteka: uczy go sa-
modzielności, podejmowania pierwszych 
własnych wyborów, rozwija myślenie oraz 
nawyk czytania i pogłębiania wiedzy. Bi-
blioteka to miejsce, gdzie rodzic wspólnie 
z dzieckiem może spędzić czas w sposób 
twórczy oraz przeżyć nową, fantastyczną 
przygodę z wypożyczoną książką.

A wszystko to za darmo!
Chcielibyśmy, aby jednym z tych ważnych 

doświadczeń w dzieciństwie były pierwsze 
wizyty w bibliotece, dlatego przygotowaliśmy 
prawdziwą gratkę dla najmłodszych miłośni-
ków książek i ich rodziców w ramach ogól-

nopolskiej kampanii „Mała książka – wielki 
człowiek”. Od września 2019 r. w ponad 5200 
bibliotekach w całej Polsce będzie czekać na 
nich wyjątkowy prezent – Wyprawka Czytel-
nicza na dobry czytelniczy start.

W wyprawce dzieci znajdą książkę, do-
stosowaną pod względem formy i treści do 
potrzeb przedszkolaka i spełniającą najwyż-
sze standardy w projektowaniu pięknych 
i mądrych książek dla najmłodszych, a także 
Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę 
w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem 
minimum jednej książki z księgozbioru dzie-
cięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, 
a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonoro-
wany imiennym dyplomem potwierdzającym 
jego czytelnicze zainteresowania.

W Wyprawce znajdą coś dla siebie także 
rodzice – przygotowana dla nich broszura 
informacyjna przypomni o nieocenionej roli 
czytania w rozwoju ich dziecka oraz o roz-
maitych korzyściach wynikających z częstego 
odwiedzania biblioteki.
UDzIAł W PROJEKCIE JEST CAłKOWI-
CIE bEzPłATNY.

„W STREFIE KOBIET” 
– cykl spotkań dla Pań w 
Strzyżewickiej
Bibliotece

Już we wrześniu w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Ewy Kołaczkowskiej 
w Strzyżewicach startuje projekt „Mała książka – wielki człowiek”

Smak Oranżady powraca!
Pamiętacie spektakularne wydarzenie z 2017? Tym razem uczestni-

cy projektu w ramach dialogu międzypokoleniowego zapytają byłych 
pracowników oraz osoby związane z POM-em, czego im brakuje 
w obecnych czasach, jakie mają potrzeby, marzenia, plany.  Będzie 
to ponowna okazja do przywołania zdarzeń, jakie miały miejsce 
kilkadziesiąt lat temu za czasów świetności zakładu. 

Na dwa tygodnie chcemy zaprosić młodzież, która stawia sobie za 
priorytet integrację, współdziałanie, kulturalne zachowanie, dobre 
sąsiedzkie relacje oraz temat ekologii. Chcemy również postawić 
pytanie o to, do czego może doprowadzić obojętne mijanie nie/
znajomych twarzy w niewielkiej miejscowości.

Zapraszamy już niebawem do naszej bi-
blioteki oraz filii w: Bystrzycy Starej, Kiełcze-
wicach Górnych oraz Żabiej Woli.

Pracownicy GBP w Strzyżewicach

W dniach 19 oraz 21 lipca odbędzie się wielki FINAŁ w przestrzeni 
byłego POM. 

Do zobaczenia!
Projekt „Oranżada w słońcu. Łyk przyszłości” został dofinansowany 

ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego admi-
nistrowanego przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego 
w ramach programu „lato w teatrze”.
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Ostatni ułan strzyżewicki 
– Mieczysław Środek

80 rocznica wybuchu II wojny światowej 
(1939-2019) kieruje nasze zainteresowanie  
na siły zbrojne II Rzeczypospolitej uczestni-
czące w walkach obronnych, zwłaszcza tych 
formacji, które już przeszły do historii, ale 
które nadal budzą żywy sentyment i sym-
patie Polaków. Mowa tu o polskiej kawalerii, 
słynnej w Europie jeździe polskiej, pięknie 
i patriotycznie opisanej w trylogii przez Hen-
ryka Sienkiewicza. Kawalerii, nie tylko opie-
wanej przez romantyczną literaturę polską, 
ale stanowiącą rzeczywistą siłę wojskową 
w czasie wojny polsko-bolszewickiej w 1920 
roku, a nawet wykonującą udane ostatnie 
szarże kawaleryjskie w czasie II wojny świa-
towej. Dola ułana była ciężka, wymagała 
dużej sprawności i kondycji fizycznej, umie-
jętności doskonałej jazdy konnej w pięknej 
wyprostowanej postawie i do tego łączyła 
się z trudną sztukę władania lancą i szablą 
w pełnym galopie konia. Służba w pułkach ka-
waleryjskich dawała jednak młodym Polakom 
prestiż i poważanie społeczne oraz budziła 
szacunek innych  żołnierzy, porównywalny 
z uznaniem, jakie współcześnie osiągają eli-
tarne jednostki komandosów. Powstały liczne 
ludowe piosenki ułańskie, a oni sami tworzyli 
tzw. „żurawiejki – żartobliwe, niekiedy pi-
kantne kuplety zaprawione ironią i czarnym 
humorem, charakterystyczne dla polskiej 
i rosyjskiej kawalerii. Powszechnie śpiewano, 
nie bez racji: „Ułani, ulani malowane dzieci, 
Niejedna panienka za wami poleci …”. Trzeba 
przyznać, starannie dobrani przy rekrutacji: 
wzrostem, postawą i męską urodą – mieli 
powodzenie o kobiet. 

Z książeczki wojskowej Mieczysława Środ-
ka wystawionej w Bychawie 24 grudnia 1949 
roku, już przez władze wojskowe Polski Lu-
dowej, zapisany został przebieg jego służby: 

 ■4.11.1935 skierowany do 24 P. Ułanów Kraśnik
 ■5.XI.35. 3 Szw. Ułanów, ułan
 ■1.II.36. 6 mieś. Szk. Podof., elef
 ■15.XI.36. Mianow. Starszym ułanem
 ■20.IX.37. Zwolniony po odbyciu zasadniczej 
służby wojskowej
 ■30.08.39. Zmobiliz. 21 P.Ułanów

 ■25.IX. 39. Po rozbiciu jednostki pod Lwowem 
powrócił do domu
 ■Przeniesiony do rezerwy dn. 24.XII.1949 r. Roz-
kazem Min. Obr. Nar. Nr … z dn. 7 list. 1948.
Z tych lakonicznych zapisów można wy-

ciągnąć pewne wnioski. Został skierowany 
do odbycia służby w wojskowej w 24 Pułku 
Ułanów stacjonujących w Kraśniku i rozpoczął 
ją w 3. szwadronie  ułanów. Tam skończył 
szkołę podoficerską i został mianowany star-
szym ułanem. Po dwóch latach służby został 
zwolniony do cywila. Ponownie go zmobilizo-
wano na dwa dni przed wybuchem wojny, ale 
tym razem trafił do 21 Pułku Ułanów, który 
stacjonował na Wołyniu i walczył z Armią 
Czerwoną. Świadczy o tym zapis w książeczce 
wojskowej, że „25 września 1939 r. po rozbiciu 
jednostki pod Lwowem, powrócił do domu”, 
a wszak wiadomo, że już 17 września Rosjanie 
wkroczyli na kresy wschodnie. Mieczysławowi 
Środkowi towarzyszyło szczęście żołnierskie: 
21 Pułk Ulanów dzielnie walcząc poniósł cięż-
kie straty osobowe został rozbity i przestał 
istnieć – on powrócił do domu. 

24 Pułk Ułanów, zwanych „kraśnickim” 
w okolicy Strzyżewic cieszył się dużym senty-
mentem i był uważany za rodzimy, ze wzglę-
du na bliskość stacjonowania, ale także na 
służbę w nim znanych miejscowych ziemian. 
Służył w nim w początkach państwowości 
polskiej rotmistrz Roman Okulicz-Kozaryn 
z Kiełczewic oraz por. Zdzisław Nowakowski 
ze Strzyżewic (zięć Kołaczkowskich), który 
prowadził w Strzyżewicach konne przyspo-
sobienie wojskowe „Krakusów”. Nie wyklu-
czone, że Mieczysław Środek przeszedł to 
przeszkolenie zanim został powołany do 
służby w kawalerii. Ułani kraśniccy posiadali 
czapki rogatywki z białym otokiem, białe 
proporczyki z żółtym paskiem pośrodku 
i pułkową odznakę pamiątkową w kształcie 
krzyża zbliżonego do Krzyża Walecznych 
o ramionach emaliowanych w kolorze białym 
z żółtym paskiem pośrodku; na środku krzyża 
nałożony był srebrny orzeł (patrz foto.). Ułani 
byli uzbrojeni w lance i szable oraz w kara-
binki. Stworzona przez ułanów 24 pułku 
„żurawiejka” zaczynała się dość frywolnie:
„Gubi lance, g…warty
To jest pułk dwudziesty czwarty
Lance do boju,
Szable w dłoń
Bolszewika goń, goń, goń”.
Piją piwa pełne dzbanki,
Kochają ich Lublinianki i dalej ref. „Lance 
do boju…”

Jak wynika m. in. z akt parafialnych Mie-
czysław Środek urodził się 27 sierpnia 1914 
roku we Franciszkowie w rodzinie Walen-
tego i Marianny ze Szczotków. Uczęszczał 

do Szkoły Podstawowej w Strzyżewicach 
mieszczącej się w dawnej karczmie. Po od-
byciu służby kawaleryjskiej, 1 października 
1938 roku zawarł związek małżeński z Jani-
ną Rozwałkówną, córką Józefa i Agnieszki, 
zamieszkałą w Strzyżewicach. Świadkami 
jego ślubu byli Mieczysław Rymarz i Karol 
Smalec. Państwo Środkowie nie mieli dzieci.

W okresie okupacji starszy ułan Mieczysław 
Środek nadal pozostawał w służbie Ojczyzny. 
Został członkiem placówki Armii Krajowej 
w Strzyżewicach dowodzonej przez Włady-
sława Adamczyka ps. Jastrząb i wykonywał 
zlecone przez dowódców zadania. Przeżył 
okupację niemiecką, a w grudniu 1949 roku pod 
względem wojskowym został przeniesiony do 
rezerwy. Będąc już wdowcem, zmarł w szpitalu 
w Bychawie 25 lutego 1977 roku.

Mieczysław Środek mieszkał w Kolonii 
Strzyżewice, „pod lasem chłopskim”, gdzie był 
właścicielem niewielkiego gospodarstwa rol-
nego. W trudnym powojennym czasie dużym 
nakładem sił i środków wybudował skromny 
dom mieszkalny i zabudowania gospodarskie. 
Nie było tam zbyt wielu mieszkańców (obecnie 
chyba tam nikt nie mieszka) i zawsze cieszyło 
go, gdy  ktoś idąc do stacji kolejowej w Le-
śniczówce odwiedzał ich dom. Były ułan był 
dobrym i opiekuńczym mężem oraz uczyn-
nym, skorym do pomocy sąsiadem. Gdy jego 
małżonka doznała przypadkowego postrzału 
nieznanego pochodzenia i straciła możliwość 
chodzenia, wnosił ją na furmankę i jechali 
razem „za interesami”, bądź w pole do pracy. 
Ona wtedy wykonywała jakieś prace siedzące, 
bądź pięknie haftowała pościel zleconą jej 
przez znajomych, a on prowadził prace rolne. 

Pamięć o żołnierzach II Wojny światowej, 
którzy bronili Ojczyzny, jest naszym zbioro-
wym obowiązkiem. (Pamięci innego ułana – 
majora Stanisława Grekowicza, nauczyciela 
Technikum Pszczelarskiego poświęcona zo-
stała broszura autorstwa Adama Pidka i Ewy 
Wiorko, wyd. przez Strzyżewickie Towarzy-
stwo Regionalne w 2018 roku) oraz tablica 
pamiątkowa w Pszczelej Woli). 

Ferdynand RymarzOdznaka 24 Pułku Ułanów Odznaka 21 Pułku Ułanów



Magiczna NOC za nami! 
Zakończyliśmy sezon artystyczny 2018/2019. Dziesięć wspaniałych, pełnych atrakcji 

oraz pracowitych miesięcy za nami. Teraz dla wszystkich uczestników zajęć przyszedł 
upragniony odpoczynek. A nie ma lepszego rozpoczęcia wakacji niż NOC Świętojańska! 
Magiczne wydarzenie, które podsumowuje cały sezon oraz pozwala na prezentację tego 
czego wszyscy, zarówno mali jak i duzi, nauczyli się przez ten rok.

Zobaczcie jak wyglądało święto wszystkich uczestników naszych zajęć na poniższych 
fotografiach! To był naprawdę wyjątkowy wieczór oraz NOC!

Serdecznie dziękujemy za pomoc w jego zorganizowaniu Kamilowi Oleszko, Damianowi 
Bogusławskiemu, Radosławowi Korbie, Grzegorzowi Przechowi, Sebastianowi Żukowskie-
mu, Szymonowi Żukowskiemu, Aleksandrze Pietroń, Łukaszowi Kowalikowi, Grzegorzowi 
Ciechońskiemu, OSP Piotrowice za pokazy, atrakcje dla dzieci, OSP Kiełczewice Górne za 
udostępnienie podłogi, Sołectwu Dębszyczna za pożyczenie ławek oraz stołów oraz wspa-
niałym Rodzicom wszystkich dzieci uczęszczających na zajęcia za cierpliwość przez ostatnie 
10 miesięcy, sumienność w przywożeniu ich na zajęcia oraz przepyszny poczęstunek dla 
dzieciaków podczas nocy świętojańskiej.

Do zobaczenia w październiku na zajęciach oraz na wszystkich wakacyjnych wydarzeniach! 
Bądźcie czujni i odpoczywajcie!
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