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Jednym ze wskaźników dających 
obraz sytuacji finansowej Gminy 
jest osiągnięcie tzw. nadwyżki ope-
racyjnej, która oznacza różnicę do-
chodów bieżących nad wydatkami 
bieżącymi. Nadwyżka operacyjna 
jest podstawowym źródłem finan-
sowania wydatków majątkowych, 
w tym inwestycyjnych stanowiących 
o rozwoju Gminy. Realizując budżet 
roku 2019 osiągnięto nadwyżkę 
operacyjną w kwocie 2.805.167,57 
zł, co oznacza wypełnienie zapisów 
art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych.

Dochody własne zasiliły budżet 
w 30,71%, tj. kwotą 10.345.170,30 
zł, z czego największą część stano-
wiły udziały w podatku dochodo-
wym od osób fizycznych w kwocie 
4.860.178,00 zł przekazywane z bu-
dżetu państwa, następnie wpływy 
z tytułu podatku od nieruchomości 
w kwocie 2.388.967,60 zł, wpływy 
z tytułu podatku rolnego w kwocie 
954.533,22 zł oraz dochody z opłaty 
za gospodarowanie odpadami w kwo-
cie 754.623,33 zł.

W roku 2019 w ramach budżetu Gminy 
realizowane były zadania własne, zadania 
zlecone z zakresu administracji rządowej, 
zadania realizowane na podstawi porozumień 
z organami administracji samorządowej i rzą-
dowej oraz zadania, które zostały powierzone 
do realizacji podmiotom niezaliczonym do 
sektora finansów publicznych.

Rok 2019 charakteryzował się:
1. pełnym zabezpieczeniem środków finan-

sowych na prawidłową realizację zadań 
własnych Gminy,

2. osiągnięciem nadwyżki budżetowej,
3. utrzymaniem poprawnych wskaźników 

zadłużenia Gminy,
4. znacznymi nakładami na wydatki ma-

jątkowe (6.143.068,49 zł),
5. przeznaczeniem wysokich nakładów 

na funkcjonowanie sfery społecznej, 
tj. oświaty, pomocy społecznej, rodzi-
ny łącznie w kwocie 23.581.521,77 zł. 
Nakłady na sferę społeczną stanowią 
63,68% wydatków ogółem,

6. realizacją zadań inwestycyjnych z udzia-
łem środków zewnętrznych krajowych, 
a także z udziałem środków UE.

Wydatki podwyższające wartość ma-
jątku Gminy stanowią 16,59% wydatków 
ogółem Gminy.

Największą część dochodów bieżących 
Gminy stanowią dotacje celowe z budżetu 
państwa - 35,25% zarówno na zadania zle-
cone z zakresu administracji rządowej jak 
i na realizację zadań własnych. Na realizację 
rządowego programu „Rodzina 500+” zostały 
przeznaczone środki w kwocie 7.036.168,03 zł. 
Z powyższej kwoty wypłacono 1096 świad-
czeń dla 762 rodzin. Natomiast na wypłatę 
świadczeń oraz na koszty obsługi programu 
„Dobry Start” otrzymano dotację w kwocie 
325.220,00 zł.

Subwencje z budżetu państwa stanowią 
33,18% dochodów bieżących, z czego sub-
wencja oświatowa w kwocie 6.599.187,00 zł 
i subwencja ogólna w kwocie 4.580.992,00 zł. 

W 2019 roku gmina otrzymała również 
środki z budżetu Unii Europejskiej na dofi-
nansowanie wydatków bieżących w kwocie 
290.804,17 zł

Poza dochodami bieżącymi opisanymi po-
wyżej budżet Gminy uzyskał także dochody, 
których źródłem jest majątek rzeczowy, bądź 
ich przeznaczenie związane jest z wydatka-
mi majątkowymi. Zaplanowane na 2019 rok 
dochody majątkowe wynoszące po dokona-
nych zmianach w trakcie roku 4.595.107,41 zł 
zrealizowano w kwocie 4.574.832,24 zł, tj. 
99,56% planu.

W omawianym okresie sprawozdawczym 
w tej grupie dochodów pozyskano:

 ■ dotację na modernizację drogi gminnej 
Nr 112485L w Żabiej Woli w kwocie 
90.000,00 zł,

 ■ środki z Funduszu Dróg Samorządo-
wych na przebudowę drogi gminnej 
Nr 107130L w m. Bystrzyca Nowa 
w kwocie 470.929,00 zł,

Struktura dochodów bieżących w 2019 r. – wykonanie

Dotacje celowe z budżetu 
państwa

11 873 469,44 zł
35,25%

Środki UE
290 804,17zł

0,86%

Dochody własne
10 345 170,30 zł

30,71%

Subwencja ogólna
11 180 179,00 zł

33,18%

Największą część dochodów bieżących Gminy stanowią dotacje celowe 
z budżetu państwa - 35,25% zarówno na zadania zlecone z zakresu administracji 
rządowej jak i na realizację zadań własnych. Na realizację rzadowego programu 
„Rodzina 500+” zostały przeznaczene środki w kwocie 7.036.168,03zł. Z 
powyższej kwoty wypłacono 1096 świadczeń dla 762 rodzin. Natomiast na 
wypłatę świadczeń  oraz na koszty obsługi programu „Dobry Start” otrzymano 
dotację w kwocie 325.220,00 zł. 

Dochody własne zasiliły budżet w 30,71%, tj. kwotą 10.345.170,30 zł, z
czego największą część stanowiły udziały w podatku dochodowym od osób 
fizycznych w kwocie 4.860.178,00 zł przekazywane z budżetu państwa, 
następnie wpływy z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 2.388.967,60zł, 
wpływy z tytułu podatku rolnego w kwocie 954.533,22 zł oraz dochody z opłaty
za gospodarowanie odpadami w kwocie 754.623,33 zł.

Subwencje z budżetu państwa stanowią 33,18% dochodów bieżących, z
czego subwencja oświatowa w kwocie 6.599.187,00 zł i subwencja ogólna w 
kwocie 4.580.992,00 zł.  

W 2019 roku gmina otrzymała również środki z budżetu Unii 
Europejskiej na dofinansowanie wydatków bieżacych w kwocie 290.804,17zł

Struktura dochodów bieżących w 2019 r. – wykonanie
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 ■ środki z funduszu Dróg Samorządo-
wych na przebudowę drogi gminnej 
nr 107136L Stasin – Dębszczyzna 
– Kiełczewice Maryjskie w kwocie 
295.843,00 zł,

 ■ dotację z budżetu państwa na utwar-
dzenie dna i odwodnienie wąwozu 
lessowego w ciągu drogi nr 112510L 
w Borkowiźnie w kwocie 92.680,00 zł,

 ■ dotację z budżetu państwa na utwar-
dzenie dna i odwodnienie wąwozu les-
sowego w ciągu drogi nr 107134L w m. 
Strzyżewice w kwocie 273.107,00 zł,

 ■ dotację z budżetu Powiatu Lubelskiego 
na wymianę pokrycia dachowego na 
budynku OSP Franciszków w kwocie 
10.000,00 zł,

 ■ środki z Funduszu Dróg Samorządo-
wych na przebudowę drogi gminnej nr 
107139L w Borkowiźnie i Kolonii Kieł-
czewice Dolne oraz na przebudowę 
drogi gminnej nr 112486L w Żabiej Woli 
w kwocie 1.079.828,00 zł. Zadania te 
są realizowane w 2020 roku.

Dochody majątkowe pochodzące ze środ-
ków europejskich zostały zaplanowane w bu-
dżecie Gminy na poziomie 2.273.660,41 zł, 
natomiast kwota ich wykonania wyniosła 
2.253.390,84 zł, tj. 99,11% planu. Otrzymane 
środki to:

 ■ refundacja wydatków poniesionych 
w latach ubiegłych na rozbudowę sieci 
wodociągowej w Żabiej Woli w kwocie 
8.364,00 zł,

• refundacja wydatków na budowę sieci kanalizacyjnej wraz                             
z modernizacją oczyszczalni ścieków w aglomeracji Piotrowice w kwocie                                          
277.149,94 zł,

• refundacja wydatków poniesionych na rewitalizację dworku                         
w Strzyżewicach  w kwocie 815.424,94 zł,

• refundacja wydatków poniesionych na rozbudowę oczyszczalni ścieków 
w aglomeracji Pszczela Wola w kwocie 345,95 zł.

W wydatkach  ogółem udział wydatków bieżących wyniósł 83,40%, a
wydatków majątkowych 16,6 %. Wydatki majątkowe w 2019 r. zrealizowano w 
kwocie 6.143.068,49zł tj. 94,76% planu.

Struktura wydatków ogółem - wykonanie

Wydatki bieżące
30 884 455,34 zł

83,40%

Wydatki majątkowe
6 143 068,49 zł

16,60%

Wydatki bieżące Wydatki majątkowe

Struktura wydatków ogółem 
- wykonanie

 ■ refundacja wydatków poniesionych 
w 2018 i 2019 roku na realizację pro-
jektu E-gminy w kwocie 295.710,39 zł,

 ■ refundacja wydatków poniesionych 
w 2018 roku na montaż kolektorów 
słonecznych w kwocie 457.323,62 zł,

 ■ refundacja wydatków na budowę sieci 
kanalizacyjnej w Strzyżewicach w kwo-
cie 399.072,00 zł,

 ■ refundacja wydatków na budowę sie-
ci kanalizacyjnej wraz z modernizacją 
oczyszczalni ścieków w aglomeracji 
Piotrowice w kwocie 277.149,94 zł,

 ■ refundacja wydatków poniesionych na 
rewitalizację dworku w Strzyżewicach 
w kwocie 815.424,94 zł,

 ■ refundacja wydatków poniesionych 
na rozbudowę oczyszczalni ścieków 
w aglomeracji Pszczela Wola w kwocie 
345,95 zł.

W wydatkach ogółem udział wydatków bie-
żących wyniósł 83,40%, a wydatków majątko-
wych 16,6 %. Wydatki majątkowe w 2019 r. 
zrealizowano w kwocie 6.143.068,49 zł tj. 
94,76% planu.

Struktura wykonania wydatków wg działów w 2019 r.

Struktura wykonania wydatków wg działów w 2019 r.

Rolnictwo i łowiectwo
2,85%
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10,12%

Gospodarka mieszkaniowa
0,21%Działalność usługowa

0,09%

Informatyka
0,50%

Administracja publiczna
8,84%

Urzędy naczelnych 
organów władzy 

państwowej, kontroli i 
ochrony prawa oraz 

sądownictwa
0,20%

Bezpieczeństwo publiczne 
i ochrona 

przeciwpożarowa
0,74%

Obsługa długu
0,75%

Rodzina
28,47%

Leśnictwo
0,01%

Oświata i wychowanie
31,21%

Ochrona zdrowia
0,27%

Pomoc społeczna
3,74%

Edukacyjna opieka 
wychowawcza

0,24%

Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska

7,86%

Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego

3,56%

Obrona narodowa
0,00%

Kultura fizyczna 
0,34%

W 2019 roku największe zaangażowanie środków finansowych przypadło 
na finansowanie zadań z zakresu oświaty– 31,21%. Wydatki związane z 
prowadzeniem i utrzymaniem szkół podstawowych oraz przedszkola 
publicznego wyniosły w 2019 roku 10.395.833,54 zł i były o ok. 1.181.000,00zł 
większe niż w roku 2018. Również z budżetu gminy w 2019 roku została 
udzielona dotacja w kwocie 253.599,22 zł dla niepublicznego przedszkola 
„Pszczółka Maja” w Żabiej Woli. Następne pod względem wielkości były 
wydatki na zadania z zakresu rodziny 28,47%, transportu i łączności 10,12%, 
administracji 8,84%, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 7,86 % oraz 
pomocy społecznej 3,74%.
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W 2019 roku największe zaangażowanie 
środków finansowych przypadło na finan-
sowanie zadań z zakresu oświaty– 31,21%. 
Wydatki związane z prowadzeniem i utrzy-
maniem szkół podstawowych oraz przed-
szkola publicznego wyniosły w 2019 roku 
10.395.833,54 zł i były o ok. 1.181.000,00 zł 
większe niż w roku 2018. Również z budżetu 
gminy w 2019 roku została udzielona dotacja 

Struktura wykonania wydatków bieżących
Struktura wykonania wydatków bieżących

Obsługa długu
276 436,80 zł

Dotacje 
podmiotowe

1 143 599,22 złDotacje celowe
135 045,34 zł

Pozostałe wydatki 
bieżące na 

realizację zadań 
statutowych

6 221 678,36 zł

Wynagrodzenia 
wraz z pochodnymi

12.049.657,86 zł
Świadczenia na 

rzecz osób 
fizycznych

11 058 037,76 zł

Struktura wykonania wydatków majątkowych
Wydatki inwestycyjne

5 820 126,76 złDotacje na inwestycje
322 941,73 zł

Struktura wykonania wydatków majątkowych

Struktura wykonania wydatków bieżących
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realizację zadań 
statutowych

6 221 678,36 zł
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12.049.657,86 zł
Świadczenia na 

rzecz osób 
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11 058 037,76 zł

Struktura wykonania wydatków majątkowych
Wydatki inwestycyjne

5 820 126,76 złDotacje na inwestycje
322 941,73 zł

w kwocie 253.599,22 zł dla niepubliczne-
go przedszkola „Pszczółka Maja” w Żabiej 
Woli. Następne pod względem wielkości 
były wydatki na zadania z zakresu rodziny 
28,47%, transportu i łączności 10,12%, ad-
ministracji 8,84%, gospodarki komunalnej 
i ochrony środowiska 7,86 % oraz pomocy 
społecznej 3,74%.

Z budżetu gminy w 2019 roku zostały 
udzielone dotacje dla Centrum Kultury i Pro-
mocji w Piotrowicach w kwocie 595.000,00 
zł i dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzy-
żewicach w kwocie 295.000,00 zł oraz dla 
klubu sportowego „POM- ISKRA” na zadania 
zakresu upowszechniania kultury fizycznej 
w kwocie 120.000,00 zł. Również gmina do-
finansowała zakup samochodu służbowego 
dla Komisariatu Policji w Bychawie udzielając 
wsparcia w kwocie 8.000,00 zł. Dla Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Piotrowicach została 
przekazana dotacja w kwocie 7.000,00 zł na 
wymianę bram garażowych. Dofinansowane 
zostały również linie komunikacyjne prze-

W 2019 roku na odbiór i zagospo-
darowanie odpadów komunalnych 
oraz na koszty obsługi systemu go-
spodarki odpadami zostały poniesio-
ne wydatki w kwocie 835.298,70 zł, 
które w porównaniu z rokiem 2018 
wzrosły o 183.542,55 zł.

Od 2019 roku w gminie Strzyżewice 
funkcjonował fundusz sołecki, którego 
wydatki wyniosły 100.278,28 zł. Realizo-
wany był przez osiem sołectw: Borkowizna, 
Dębina, Dębszczyzna, Franciszków, Iżyce, 
Kajetanówka, Kiełczewice Dolne i Pawłó-
wek. W ramach funduszu sołeckiego zostały 
poniesione wydatki na tłuczniowanie dróg 
na terenie sołectw Dębina, Dębszczyzna, 
Iżyce oraz Pawłówek, budowę altanki we 
wsi Borkowizna, zakup wyposażenia dla 
OSP Dębszczyzna, remont budynku OSP 
Franciszków, modernizację świetlicy w Ka-
jetanówce oraz wykonanie dokumentacji 
na budowę chodnika na drodze Nr 10737L 
w Kiełczewicach Dolnych.

Przychody budżetu w 2019 r. zrealizo-
wano w kwocie 5.149.556,56 zł. W okresie 
sprawozdawczym zaciągnięto kredyt w RBS 
w Bychawie w kwocie 1.000.000,00 zł. 
Zrealizowano przychody z wolnych środków 
jako nadwyżki środków pieniężnych na 
rachunku bieżącym budżetu jednostki, wy-
nikających z rozliczeń kredytów i pożyczek 
z lat ubiegłych w kwocie 3.938.666,56 zł 
oraz otrzymano spłatę udzielonej pożyczki 
w kwocie 210.890,00 zł.

Rozchody budżetu zrealizowano na 
łączną kwotę 2.460.828,00 zł tj. 100% 
planu, z tego:

 ■ spłata pożyczki w WFOŚiGW w Lublinie 
w kwocie: 50.000,00 zł,

 ■ spłata kredytów w bankach komercyj-
nych: 1.331.000,00 zł,

 ■ środki z Funduszu Dróg Samorządo-
wych, które wpłynęły na rachunek 
bankowy w 2019 roku na zadania in-
westycyjne realizowane w roku 2020: 
1.079.828,00 zł.

Na dzień 31.12.2019 roku kwota długu 
publicznego wynikająca z zaciągniętych kre-
dytów i pożyczek wyniosła 11.730.000,00 zł. 
Zaliczone do długu publicznego zobowiązania 
miały charakter krajowy.

Budżet gminy w 2019 roku zamknął się 
nadwyżką w kwocie 1.236.931,32 zł.

Justyna Pasierkiewicz

biegające przez gminę Strzyżewice kwotą 
1.154,68 zł przekazaną jako dotacja celowa 
dla Powiatu Lubelskiego. 

Na modernizację i przebudowę dróg w 2019 r. 
wydatkowano kwotę 3.124.679,57 zł. tj. 98,48% 
planu. Wszystkie zaplanowane inwestycje 
drogowe zostały wykonane. Poprawiony 
został stan techniczny dróg gminnych oraz 
zostały dofinansowane wydatki inwestycyjne 
na drogach powiatowych i wojewódzkich. 
Natomiast na bieżące utrzymanie dróg 
gminnych, w tym m.in. na tłuczniowanie, 
remonty cząstkowe, zimowe utrzymanie, 
przeglądy okresowe wydatkowano kwotę 
612.292,30 zł.
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Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 
na terenie gminy Strzyżewice za rok 2019

Wykres 1

Wykres 2

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy 
z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach każda 
gmina została zobowiązana do sporzą-
dzenia corocznej analizy stanu gospodarki 
odpadami, w celu weryfikacji możliwości 
technicznych i organizacyjnych w zakresie 
gospodarowania odpadami komunalny-
mi. Analizę sporządza się w terminie do 
dnia 30 kwietnia każdego roku (za rok 
poprzedni). 

I. Ilość odpadów odebranych 
z terenu Gminy Strzyżewice

Z opracowanej analizy wynika, że 
w 2019 r. z terenu Gminy Strzyżewice 
odebrano łącznie 1158,18 Mg odpadów 
komunalnych. Największą część odpadów 
stanowiły niesegregowane (zmieszane) 
odpady komunalne 816,08 Mg, co stanowi 
ok. 70% wielkości wszystkich odpadów. 
Ilości odpadów komunalnych odebranych 
z obszaru gminy Strzyżewice w podziale 
na poszczególne rodzaje odpadów przed-
stawiono na wykresie nr 1.

Ilość odpadów komunalnych z obszaru 
gminy Strzyżewice odebranych w roku 2019 
w przeliczeniu na jednego mieszkańca [kg] 
przedstawia wykres nr 2.

Ponadto w 2019 r. mieszkańcy Gminy 
Strzyżewice dostarczyli do działającego 
w miejscowości Piotrowice Punktu Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
(PSZOK) 78,07 Mg odpadów. Rodzaje i ilo-
ści odpadów dostarczonych do PSZOK 
w 2019 roku przedstawia wykres 3.

Na podstawie analizy ilości odbieranych 
odpadów w latach 2013-2019 zauważamy 
tendencję wzrostową w stosunku do ilości 
odpadów odbieranych od mieszkańców 
jak również dostarczanych do PSZOK, co 
zostało przedstawione na wykresie 4 znaj-
dującym się poniżej.

Ilość odpadów komunalnych odebra-
nych od 1 mieszkańca w latach 2013-2019 
[kg] - (odpady odebrane bezpośrednio od 
mieszkańca i odpady z PSZOK-u) przesta-
wia wykres 5.

Średnia ilość zebranych odpadów komu-
nalnych wszystkich grup na osobę w roku 
2019 wyniosła 149,47 kg i jest niższa od 
średniej ilości wytworzonych odpadów 
w województwie lubelskim podawanej co-
rocznie przez Główny Urząd Statystyczny, 
która dla wyliczeń w 2019 roku wynosi 
222 kg.

Wykres 3
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Wykres 4

Wykres 5

Wykres 6

Wykres 7

Wykres 8

go 14, 23-200 Kraśnik. Rozliczenie z ww. firmą odbywało się na 
zasadzie wynagrodzenia ryczałtowego w wysokości 62 254,80 zł 
brutto miesięcznie.

W 2019 r. koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpada-
mi na terenie gminy Strzyżewice wyniosły łącznie 852 259,42 zł. 
W przeliczeniu na poszczególne grupy wydatków w 2019 roku [%] 
koszty te przedstawia wykres 10.

Wykres 9

II. Osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania 
do ponownego użycia i odzysku innymi 
metodami oraz ograniczenia masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składowania w gminie 
Strzyżewice

W 2019 roku gmina ograniczyła masę odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania do 7,6 
% w stosunku do masy tych odpadów składowanych w 1995 roku 
przy dopuszczalnym poziomie dla 2019 roku wynoszącym 40 %. 

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji przekazywanych do składowania osiągnięty w latach 
2013-2019 przedstawia wykres 6.

W 2019 roku gmina osiągnęła poziom recyklingu i przygotowania 
do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 
w wysokości 34,95 % przy minimalnym poziomie dla 2019 roku 
40%. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia 
papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w latach 2013-2019 
przedstawia wykres 7.

Ilość [Mg] oraz udział [%] poszczególnych frakcji materiałowych 
w odpadach przekazanych do recyklingu i przygotowania do ponow-
nego użycia przedstawia wykres 8.

W 2019 roku gmina osiągnęła poziom recyklingu, przygotowania 
i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów bu-
dowlanych i rozbiórkowych w wysokości 100% przy dopuszczalnym 
poziomie 60%. Poziom recyklingu, przygotowania i odzysku innymi 
metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i roz-
biórkowych w latach 2013-2019 przedstawia wykres 9.

III. Analiza finansowo-ekonomiczna 
funkcjonowania systemu

W 2019 roku odbiorem odpadów komunalnych z terenu gminy 
Strzyżewice zajmowała się firma Ekoland Sp. z o.o., ul. Piłsudskie-
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Wykres 10

Miesięczne koszty funkcjonowania systemu w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca wynosiły 8,59 zł. 

Koszty funkcjonowania systemu w przeliczeniu na jednego miesz-
kańca [zł/mc] w latach 2013-2019 przedstawiają wykres 11.

Całkowite koszty funkcjonowania systemu w latach 2013-2019 
(w roku 2013 wzięto pod uwagę tylko drugie półrocze) przedsta-
wiają wykres 12.

Pełna treść „Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na 
terenie gminy Strzyżewice za rok 2019” dostępna jest w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzyżewice, w zakładce Urząd. 

Anna Janiszewska
Wykres 11

Wykres 12

Przypomnienie o obowiązku 
oznakowania budynku 
tabliczką z numerem 
porządkowym

W związku z powtarzającymi się z problemami związanymi 
z odbiorem odpadów z niektórych nieruchomości na terenie gmi-
ny Strzyżewice spowodowanymi brakiem tabliczki z numerem 
porządkowym przypominamy, iż każdy właściciel zabudowanej 
nieruchomości zgodnie z art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. 
Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276) ma 
obowiązek oznakowania swojej posesji, poprzez umieszczenie w wi-
docznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem 
porządkowym. W przypadku, gdy budynek położony jest w głębi 
ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym 
umieszcza się również na ogrodzeniu. Niewywiązanie się właści-
ciela nieruchomości zabudowanej ze wskazanego obowiązku grozi 
karą określoną w Kodeksie wykroczeń. Zgodnie bowiem z art. 64 § 
1 Kodeksu wykroczeń: „Kto, będąc właścicielem, administratorem, 
dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku 
umieszczania w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym 
stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą 
ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 zł 
albo karze nagany”. 

W związku z powyższym apelujemy do wszystkich właścicieli, 
administratorów, użytkowników nieruchomości o umieszczenie 
w odpowiednim miejscu i utrzymywanie w należytym stanie tabliczki 
z numerem porządkowym. Przypominając, iż dbając o prawidłowe 
oznakowanie naszych budynków ułatwiamy dotarcie do nas służb 
ratowniczych (pogotowie ratunkowe, straż pożarna), policji, służb ko-
munalnych (odbiór odpadów), doręczycieli pocztowych czy kurierów. 

Anna Janiszewska

konkurS
„Piękna Wieś” 2020 rok

Urząd Gminy Strzyżewice ogłasza kolejną edycję konkursu 
„Piękna wieś”. Organizacja konkursu ma na celu popularyzację 
postaw przyjaznych środowisku, zachęcenie mieszkańców 
Gminy Strzyżewice do utrzymywania czystości i porządku, 
podejmowania działań na rzecz upiększania najbliższego 
otoczenia oraz propagowanie działań proekologicznych. 
Współzawodnictwo konkursowe prowadzone jest w kate-
gorii: „Posesja”. 

W konkursie mogą brać udział posesje zgłaszane przez 
samych zainteresowanych, wytypowane przez Sołtysa, Rady 
Sołeckie i Radnych. Do konkursu „Piękna Wieś” nie mogą 
przystąpić posesje, które w ostatniej edycji konkursu zdobyły 
I, II i III miejsce. Zgłoszenia uczestnictwa w konkursie można 
dokonać w Urzędzie Gminy Strzyżewice w terminie do dnia 
15 czerwca 2020 r. Przegląd konkursowy zostanie przeprowa-
dzony w terminie od 17 czerwca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 7 lipca 2020 r. Dla 
zwycięzców przewidziano nagrody pieniężne oraz dyplomy. 

Regulamin wraz z kartą zgłoszenia posesji do konkur-
su umieszczony został na stronie internetowej Gminy 
Strzyżewice: www.strzyzewice.lubelskie.pl, w zakładce 
Ekologia. Szczegółowe informacje na temat konkursu 
można uzyskać pod nr telefonu 81 56 69 612.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

ORGANIZATORZY
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Sprawy urzędowe w taki sposób mo-
żemy załatwić za pomocą platformy 
e-PUAP (Elektroniczna Platforma Usług 
Administracji Publicznej).

Aby w pełni korzystać z systemu e-
-PUAP należy posiadać potwierdzony 
Profil Zaufany.

e-usługi w czasie pandemii
Ogłoszony w Polsce 13 marca br. stan zagrożenia epidemicznego wprowadził dla 

społeczeństwa pewne ograniczenia. Zamknięto wiele instytucji, w tym także urzędy. 
Publikowane zalecenia mocno zmieniły realia w jakich przyszło nam funkcjonować. 
Utrudnione zostało załatwienie części spraw, które wymagały osobistego stawiennic-
twa. Z pomocą w tej nowej, nietypowej rzeczywistości przyszedł nam Internet, który 
opanował już niemal każdą sferę naszego życia. W czasach pandemii pozwala on 
w bezpieczny sposób załatwić m. in. sprawy urzędowe przy pomocy tzw. usług on-line.

JAK UZYSKAĆ PROFIL ZAUFANY?
 ■ w przeglądarce wpisujemy adres 

strony na której zakładamy profil: 
www.pz.gov.pl 

 ■ w prawym górnym rogu strony wybie-
ramy odnośnik „zarejestruj się” – mamy 
tu możliwość wskazania sposobu w jaki 
chcemy zarejestrować nasze konto: 
bank lub inny dostawca tożsamości, 
e-dowód lub wniosek on-line. 

BANK – wybierając tę metodę możemy za-
łożyć profil za pomocą bankowości inter-
netowej bez konieczności potwierdzania 
w urzędzie. Obecnie usługę taką oferują 
banki: PKO BP, Inteligo, Santander, Bank 
Pekao, mBank, ING, Millenium Bank, Alior 
Bank, envelo, T-mobile Usługi Bankowe. Po 
wybraniu swojego banku logujemy się wła-
snymi danymi do bańkowości internetowej.
E-DOWÓD – aby skorzystać z tego sposobu 
należy posiadać dowód osobisty z warstwą 
elektroniczną (posiadają ją dowody wydane 
po 1 marca 2019 r.) oraz czytnik z zainstalo-
wanym oprogramowaniem do e-dowodu. Po 
przekierowaniu otrzymujemy szczegółową 
instrukcję krok po kroku jak się zalogować.
WNIOSEK ONLINE – wybierając wprowa-
dzenie wniosku on-line przechodzimy do 
formularza, który należy wypełnić naszymi 

danymi: danymi logowania (identyfikator 
i hasło); danymi osobowymi (pierwsze imię, 
drugie imię, nazwisko i PESEL) oraz dane 
kontaktowe (adres e-mail oraz nr telefonu). 
Po uzupełnieniu formularza, na podany nr 
telefonu otrzymamy kod weryfikacyjny, 
który należy wpisać potwierdzając dane, 
a następnie zostajemy przeniesieni do listy 
punktów, gdzie możemy potwierdzić nasz 
profil. Punkt potwierdzania możemy wy-
szukać po nazwie miejscowości. W Urzędzie 
Gminy Strzyżewice również można dokonać 
potwierdzenia Profilu Zaufanego - pok. nr 15.

Mamy już potwierdzony Profil Zaufany, 
więc możemy załatwiać swoje sprawy urzę-
dowe za pomocą platformy e-PUAP. Za jej 
pomocą możemy odbierać i wysyłać urzę-
dową korespondencję elektronicznie. Każda 
wysyłka i odbiór są potwierdzane Urzędowym 
Poświadczeniem Odbioru lub Przedłożenia, 
które jest równoważne z elektronicznym 
‘awizo’. Jeżeli urząd nie posiada danej usługi 
zawsze możemy wysłać tzw. pismo ogólne 
do podmiotu publicznego i dołączyć załącz-
niki (np. skan opłaty). Możemy wnioskować 
o wydanie zaświadczeń, odpisów aktu stanu 
cywilnego, składać wnioski o dowód osobisty, 
dokonywać zmian w działalności gospodar-
czej i wiele innych. Na chwilę obecną przez 
e-PUAP jest możliwe załatwienie znacznej 
większości spraw urzędowych.

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ PRZEZ e-PUAP
W celu skorzystania z platformy e-PUAP 

wpisujemy w przeglądarce adres www.gov.
pl. Zostajemy przeniesieni na stronę, gdzie 
mamy wymienione usługi, z których możemy 
skorzystać, posegregowane kategoriami, 
ułożone w zakładkach dla obywatela, dla 
przedsiębiorcy, dla urzędnika:

 ■ wybieramy sprawę, którą chcemy 
załatwić, aby przejść do szczegółów 
danej sprawy,

 ■ klikamy „wyślij wniosek” i zostajemy 
przeniesieni do strony logowania,

 ■ logujemy się za pomocą profilu za-
ufanego lub e-dowodu i możemy już 
wypełnić wniosek, który chcemy złożyć 
w urzędzie,

 ■ uzupełniamy dane, które są potrzebne 
do załatwienia sprawy, możemy też 
dołączyć wymagane załączniki

 ■ wybieramy urząd, do którego chcemy 
skierować wniosek 

Wniosek wpływa na elektroniczną 
skrzynkę podawczą danego urzędu, a my 
otrzymujemy UPP potwierdzające złożenie 
wniosku. W zależności od wybranego spo-
sobu odbioru wnioskowanych dokumentów 
otrzymamy je za pośrednictwem poczty, 
w formie elektronicznej lub będziemy musieli 
się zgłosić osobiście – jak np. w przypadku 
odbioru dowodu osobistego.

Składając wniosek warto podać swoje dane 
kontaktowe, takie jak nr tel. czy adres e-mail 
– odbierający ma wtedy możliwość szybszego 
kontaktu z wnioskodawcą jeżeli we wniosku 
brakuje jakichś danych lub załączników.

Zakres usług załatwianych on-line jest 
systematycznie rozszerzany. W kwietniu 
tego roku została uruchomiona usługa auto-
matycznego uzyskiwania odpisu aktu stanu 
cywilnego w wersji elektronicznej. Wydanie 
dokumentu przez automat będzie możliwe 
przy spełnieniu kilku warunków: 

 ■ Odpis aktu musi dotyczyć wnioskodaw-
cy, jego dzieci, małżonka lub rodziców.

 ■ Akt musi znajdować się Systemie Reje-
strów Państwowych (SRP), być jawny 
i bez założonej blokady wydawania.

 ■ Płatności za odpis należy dokonać 
on-line.

Urząd Gminy Strzyżewice złożył już wnio-
sek o uruchomienie usługi Paybaynet, umoż-
liwiającej uzyskiwanie odpisów w tym trybie.

Należy jednak pamiętać, że uzyskany 
odpis w wersji elektronicznej będzie miał 
moc prawną tylko w tej wersji - jego wydruk 
nie ma mocy prawnej. 

Dzięki niemu interesanci będą mogli za-
łatwić część spraw urzędowych bez wycho-
dzenia z domu, włączając w to dokonanie 
płatności z tytułu opłaty skarbowej. W pozo-
stałych przypadkach Portal będzie umożliwiał 
wypełnienie oraz wydrukowanie wniosku. 
Kolejną zaplanowaną już na przyszłość funk-
cjonalnością elektronicznego Biura Obsługi 
będzie możliwość sprawdzenia i opłacenia 
należności z tytuły podatków i opłat. 

Prosimy śledzić stronę internetową gminy, 
gdzie znajdzie się informacja o uruchomieniu 
wyżej wymienionych usług.

Kolejnym działaniem urzędu w zakre-
sie zwiększania dostępności e-usług jest 
Elektroniczne Biuro Obsługi Mieszkańca, 
czyli portal informacyjno-płatniczy, 
który zostanie uruchomiony w najbliż-
szym czasie.

Znaczna część z tych e-usług odbywa 
się automatycznie bez konieczności bezpo-
średniego kontaktu. Są one dostępne zdalnie 
i pozwalają indywidualnie oraz bezpiecznie 
wykonać wybrane zadania. 
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Zadanie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznur-
ka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” 
dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Gmina Strzyżewice informuje, że w dniu 30 kwietnia 2020 r. podpisana została umowa 
dotacji Nr 791/2020/03/OZ-UP-go/D z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie o dofinansowanie w formie dotacji przed-
sięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, 
opakowań po nawozach i typu Big Bag”. Przedsięwzięcie realizowane będzie w terminie od 
01.07.2020 r. do 30.11.2020 r. W ramach zadania planowane jest zebranie, a następnie odzysk 
lub unieszkodliwienie 26,544 Mg odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania 
balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. Kwota przyznanej dotacji to 13 272,00 zł.

Anna Janiszewska

oGŁoSzenie
o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzyżewice

Na podstawie art. 11 pkt 1) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., 
poz. 293) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 282), 
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Strzyżewice Uchwały Nr XII/65/19 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzyżewice.

Zakres opracowania studium obejmuje obszar w graniach administracyjnych gminy Strzyżewice.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące studium i prognozy oddziaływania na środowisko sporządzanej w ramach 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Strzyżewice 
z siedzibą w Strzyżewicach 109 (23-107) lub z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (ePUAP lub adres e-mail: 
gmina@strzyzewice.lubelskie.pl) w terminie do dnia 19 czerwca 2020 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nierucho-
mości, której dotyczy wniosek i może być składany w formie pisemnej, ustnej do protokołu, za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z procedurą planistyczną sporządzania zmiany 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego:

1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Strzyżewice, 23-107 Strzyżewice 109; Kontakt z inspektorem 
ochrony danych poprzez e-mail: iod@pcat.pl lub pisemnie na adres Administratora.

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego i związaną z tym procedurą planistyczną. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c i e 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz ustawa z dnia 23 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – w szczególności art. 11 tej ustawy.

3. Zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt niniejsze materiały są przechowywane 25 lat od roku następnego po 
zakończeniu sprawy, a następnie zostaną przekazane do Archiwum Państwowego, gdzie będą przechowywane wieczyście.

4. Składającemu przysługuje, na zasadach przewidzianych w RODO, prawo do: żądania dostępu do treści swoich danych 
osobowych oraz prawo ich sprostowania, żądania ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie 
danych osobowych.

5. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, 
a odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.

6. W przypadku żądania informacji o źródle danych (art. 15 ust. 1 lit. g RODO), prawo to podlega ograniczeniu, jeżeli 
wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano – art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym.

Wójt Gminy Strzyżewice
Barbara Zdybel
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4 maja to wyjątkowy dzień, w którym 
Druhowie Straży Pożarnych obchodzą swoje 
święto. Corocznie obchody Dnia Strażaka 
rozpoczynała Msza Święta w intencji stra-
żaków, po której następowała dalsza część 
uroczystości. W tym roku, ze względu na 
ogłoszenie w kraju stanu zagrożenia epide-
micznego, obchody przybrały inny charakter. 

Na ręce Prezesów Jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych z terenu gminy Strzyże-
wice wręczono listy, w których Wójt Gminy 
Strzyżewice Barbara Zdybel przekazuje po-
dziękowania i wyrazy uznana za działania 
prowadzone przez strażackich Druhów i ich 
służbę w czynie społecznym wraz z ży-
czeniami: „Z okazji Dnia Strażaka składam 
wyrazy uznania oraz serdeczne podzięko-
wania za Waszą wzorową aktywność na 
rzecz wspólnoty gminnej. Dziękuję za pełną 
trudów pracę, ofiarność i zaangażowanie 
w ochronę ludzkiego życia, zdrowia i mienia. 
Na szczególne wyróżnienie zasługuje wasza 
gotowość do niesienia pomocy innym, troska 
o bezpieczeństwo mieszkańców oraz wkład 
w rozwój lokalnej społeczności i zachowanie 
tradycji. Życzę Państwu zdrowia i wszel-
kiej pomyślności.

Niech strażacka służba będzie źródłem 
satysfakcji i powodem do dumy, a społeczne 
uznanie towarzyszy Wam w codziennej dzia-
łalności”.

Na terenie gminy funkcjonuje obecnie 10 
Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych:

 ■ Ochotnicza Straż Pożarna w Bystrzycy 
Starej (data założenia: 1965 r.)

 ■ Ochotnicza Straż Pożarna w Dębszczyź-
nie (data założenia: 1964 r.)

 ■ Ochotnicza Straż Pożarna we Francisz-
kowie (data założenia: 1966 r.)

 ■ Ochotnicza Straż Pożarna w Kiełczewi-
cach Górnych (data założenia: 1964 r.)

 ■ Ochotnicza Straż Pożarna w Kiełczewi-
cach Maryjskich (data założenia: 1957 r.)

 ■ Ochotnicza Straż Pożarna w Osmolicach 
(data założenia: 1928 r.)

 ■ Ochotnicza Straż Pożarna w Pawłowie 
(data założenia: 1956 r.)

 ■ Ochotnicza Straż Pożarna w Piotrowi-
cach (data założenia: 1931 r.)

 ■ Ochotnicza Straż Pożarna w Strzyże-
wicach (data założenia: 1916 r.

 ■ Ochotnicza Straż Pożarna w Żabiej Woli 
(data założenia: 2006 r.)

Jednostki OSP Żabia Wola i Piotrowice 
znajdują się w zorganizowanym przez Pań-
stwową Straż Pożarną Krajowym Systemie 
Ratowniczo-Gaśniczym (KSRG). 

System ten funkcjonujący od 1995 r. jest 
integralną częścią organizacji bezpieczeństwa 
wewnętrznego państwa, obejmującą ochronę 
życia, zdrowia, mienia lub środowiska,poprzez 
walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi lub 
innymi miejscowymi zagrożeniami, ratow-
nictwo techniczne, chemiczne, ekologiczne 
i medyczne. 

W ubiegłym roku jednostki OSP z terenu 
naszej gminy przeprowadziły łącznie 94 akcje, 
polegające na wykonywaniu różnego typu 
działań tj. wyjazdy do pożarów i wypadków 
drogowych, usuwanie powalonych drzew 
z linii wysokiego napięcia, wypompowywa-
nie wody w czasie miejscowych podtopień, 
poszukiwanie zaginionych osób i zwierząt 
oraz wiele, wiele innych. Mnogość rodzajów 
wykonywanych przez straż pożarną zadań 
naprawdę potrafi zadziwić. 

Wszystko to nie byłoby możliwe bez ludzi 
tak chętnie pracujących w czynie społecz-
nym. Załogę wszystkich jednostek naszej 
gminy stanowią bowiem strażacy ochotnicy 
(mężczyźni i kobiety), którzy w każdej chwili 
są gotowi odpowiedzieć na wezwanie i nieść 
pomoc potrzebującym. Ekwiwalent otrzymany 
za wyjazdy na akcje, druhowie przeznaczają 
na rozwój działalności jednostek do których 
przynależą i zdobywanie nowej wiedzy. Wy-
trwale dążąc do wszechstronnego rozwoju 
uczestniczą w szkoleniach organizowanych 
przez Państwową Straż Pożarną, odbywają 
kursy strażaków ochotników i ratowników 
medycznych. 

Strażak ochotnik
„bogu na chwałę, ludziom na pożytek”

Na co dzień stawiają czoła wielu zagrożeniom, a ich zawód zaliczany jest do grupy 
najbardziej niebezpiecznych i bohaterskich. Mowa oczywiście o strażakach, którzy 
narażają swoje zdrowie, a nawet życie w rożnego rodzaju akcjach, będąc często 
pierwsi na miejscu zdarzenia.
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dzień kobiet 
w niemcach

8 marca w Europejskim Cen-
trum Integracyjnym w Niemcach 
odbyło się VI Forum Kobiet.

Uczestniczyło w nim około 200 
aktywistek organizacji kobiecych 
z powiatu lubelskiego. Naszą gminę 
reprezentowało ponad dwadzieścia ko-
biet. Wśród nich były: pani wójt, panie 
radne i sołtyski oraz członkinie Klubu 
Seniora z Kiełczewic, Stowarzyszenia 
Rodzin Katolickich z Żabiej Woli i Sto-
warzyszenia „Ale Babki” z Piotrowic.

Spotkanie sympatycznie i spraw-
nie prowadziła wiceprezes LGD, pani 
Anna Janiszewska-Budzisz. Zaczę-
ło się od miłego akcentu – życzeń 
i kwiatów z okazji Dnia Kobiet od pre-
zesa, pana Pawła Pikuli i wójta gminy 
Niemce, pana Krzysztofa Urbasia.

Potem z przyjemnością wysłu-
chałyśmy dwóch koncertów – chóru 
męskiego Bas Canto z Niemiec i Ka-
peli spod Lublina.

Istotnym punktem imprezy były 
interesujące wykłady propagujące 
zdrowy tryb życia i gospodarowa-
nia, ekologiczną żywność opartą na 
polskich produktach oraz znaczenie 
wody i fitoestrogenów dla organizmu.

Prelekcje prowadzone przez 
przedstawicielki Stowarzyszenia 
EkoLubelszczyzna uświadomiły nam, 
że proste czynności mogą w łatwy 
sposób przyczynić się do ochrony 
naszego środowiska.

Imprezie towarzyszyły stoiska, na 
których prezentowano rękodzieła – 
pięknie,, misternie wykonane koron-
kowe kapelusze, serwetki, kołnierzyki, 
ozdoby świąteczne, biżuterię, a także 
kosmetyki i świece służące do aromo-
terapii. Wszystkie produkty zostały 
wykonane z naturalnych materiałów.

Rozstrzygnięto także konkursy – 
literacki na esej „Jestem eko”(nagro-
dzone prace znajdują się na stronie 
LGD), kulinarny na ekologiczne ciasto 
oraz ekomody.

Zwycięskie ciasta – leśny mech, 
burakowe i tort naleśnikowy były 
naprawdę pyszne.

Zasłużone owacje otrzymały uczest-
niczki konkursu ekomody. Trudno było 
uwierzyć, że te barwne, pomysłowe 
kreacje wykonane zostały z papieru.

Udział w VI Forum Kobiet dostarczył 
nam wielu miłych wrażeń, pozwolił na 
wymianę doświadczeń, zainspirował do 
tego, by żyć zgodnie z naturą.

AO „Ale Babki”

W celu doskonalenia swoich umiejęt-
ności biorą udział w Zawodach Sportowo-
-Pożarniczych, a ufundowane przez Wójta 
Gminy Strzyżewice nagrody przeznaczają 
na doposażenie jednostek. W oddziałach 
Ochotniczej Straży Pożarnej terenu gminy 
Strzyżewice zrzeszonych jest łącznie 238 
członków, w tym 102 czynnych, którzy 
posiadają uprawnienia do bezpośredniego 
udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych 
oraz 7 druhów wspierających i 2 honorowych. 
W zastępach OSP przybywa również kobiet, 
które swoją obecnością łamią stereotypy 
i udowadniają, że w byciu strażakiem ochot-
nikiem najważniejsza jest chęć do niesienia 
pomocy potrzebującym i poczucie powołania 
do wykonywania tej misji.

Siedzibą jednostek są remizy strażac-
kie, w których przeprowadzane są zbiórki 
szkoleniowe i zebrania, a także garażowane 
pojazdy. Każda jednostka posiada samochód 
pożarniczy typu średniego lub lekkiego. OSP 
Żabia Wola i OSP Piotrowice wyposażone są 
w 2 wozy strażackie marki Ford Transit 2.2 
lub Ford Transit 2.4 oraz MAN-TGM. 

Równie nieodzownym elementem wypo-
sażenia jest wysokiej klasy ekwipunek, który 
pozwala pokonać wiele trudności i usprawnić 
przeprowadzenie akcji. Wyposażenie i wy-
szkolenie gminnych jednostek OSP umożliwia 
podejmowanie działań ratowniczo-gaśni-
czych, ponadto OSP Żabia Wola i OSP Pio-
trowice mogą realizować działania z zakresu 

ratownictwa technicznego, drogowego oraz 
działań poszukiwawczo-ratowniczych.

Działalność Ochotniczej Straży Pożarnej 
z terenu naszej gminy nie skupia się jednak 
tylko i wyłącznie na typowych akcjach ratow-
niczo-gaśniczych. Na przestrzeni lat funk-
cjonowania jednostek znaleźć można wiele 
przykładów czynnego zaangażowania Druhów 
w życie lokalnej społeczności. Uczestnictwo 
w zbiórkach społecznych, udział przy budowie 
Szkoły Podstawowej w Kiełczewicach Gór-
nych, remoncie byłej szkoły w Borkowiźnie 
oraz pomoc przy remontach dróg wiejskich 
to tylko niektóre z nich. 

Jednostki OSP, dbając o kontynuację chlub-
nych tradycji, biorą również czynny udział 
w uroczystościach strażackich, kościelnych 
i gminnych. Swym uczestnictwem uświetniają 
obchody tj. Dzień Strażaka, Dożynki Gminne, 
Święto Niepodległości, a także uroczystości 
kościelne Zmartwychwstania Pańskiego, Bo-
żego Ciała czy odpusty parafialne.

Za tą niezwykle ważną pracę, którą stano-
wi codzienna strażacka służba, wykonywana 
w poczuciu bezinteresownej troski o dobro 
innych jeszcze raz serdecznie dziękujemy.

M. Niezgoda

Zdjęcia pochodzą z archiwum Urzędu Gminy
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maseczka 
dla mieszkańca 
osmolic

 
Ludzi i akcji, które mają na celu nieść 

pomoc w walce z pandemią koronawirusa 
jest coraz więcej. Pandemia, to wielka 
próba dla ludzkości. Wszyscy proszą o po-
moc. Każdy z nas winien posiadać i uży-
wać maseczki ochronnej, która niweluje 
w pewnym stopniu ryzyko zarażenia się 
COVID-19. W inicjatywę szycia maseczek, 
w całym kraju angażuje się wiele osób. 
Jedni organizują i udostępniają materiały, 
a inni szyją. Nasza szkolna społeczność 
nie pozostała obojętna. Postanowiliśmy 
działać w myśl zasady „umiesz liczyć, licz 
na siebie” nie czekając na innych.

 Akcja jest bardzo prosta - Pani Wójt Bar-
bara Zdybel zorganizowała i dostarczyła 
potrzebny materiał do wykonania takich 
maseczek. Reszta należała do nas. Pracownice 
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Zofii i Ju-
liusza Stadnickich w Osmolicach Pierwszych 
w osobach, pani Anna Dębińska, Agniesz-
ka Kępa, Anna Duda, a także Pani Dorota 
Stefaniak uszyły maseczki, które trafiły do 
uczniów naszej szkoły. Dystrybucją mase-
czek zajęli się Państwo sołtysi a także pani 
A. Gąbka i K. Żydek. Całość akcji koordynuje 
Pani dyrektor Laura Żydek. Akcja jest kolejną 
cegiełką Osmolic na rzecz naszej małej ojczy-
zny. Pięknie ona współbrzmi ze słowami Jana 
Pawła II –„Musimy pokonać nasz lęk przed 
przyszłością. Ale nie możemy go do końca 
pokonać inaczej, jak tylko razem”. 

Urszula Budarz
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W piątek 8 maja Piotr Winiarczyk repre-
zentujący firmę CEFETRA Polska Sp. z o.o. 
– Elewatory Zbożowe w Pawłowie –przekazał 
na rzecz Gminy Strzyżewice 1000 sztuk wie-
lorazowych maseczek ochronnych. W dniach 
12-15 maja w godzinach porannych przed 
sklepami spożywczymi osłonki były roz-
dawane mieszkańcom przez pracowników 
Urzędu. Maseczki otrzymali także strażacy-
-ochotnicy oraz sołtysi. Firmie CEFERTA ser-
deczne podziękowania za wsparcie i wysiłek 
włożony w zorganizowanie tej akcji złożyła 
Wójt Gminy.

Cefetra Polska Sp. z o.o. z siedzibą głów-
ną w Gdyni jest krajowym dostawcą ziarna 
oraz eksporterem zbóż zarówno na rynek 
europejski, jak i do krajów trzecich – głównie 
Bliskiego Wschodu.

Posiada własne elewatory zbożowe w Do-
brym Mieście, Lęborku, Nidzicy oraz w Paw-
łowie. Więcej o firmie znajdziesz na stronie: 
https://cefetra.pl/

Firma ceFetra Polska Sp. z o.o. nieodpłatnie przekazała 
1000 maseczek ochronnych

zarażamy dobrymi wiadomościami
Kiedy nagle świat się zatrzymał, na-

stała cisza i niepewność, dotarły do nas 
bardzo pozytywne informacje. Otrzyma-
liśmy 56 tyś zł z Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. 

Niezwłocznie, jeśli to tylko będzie możli-
we, ruszamy z dwoma projektami. 

Spośród 1264 wniosków, znaleźliśmy 
się wśród 293 beneficjentów programu Et-
noPolska, tym samym otrzymując dotację 
w wysokości 16 tyś złotych na realizację 
projektu pn. „Zagraj nam muzyczko”. Celem 
zadania jest aktywizacja społeczności lokalnej 
Gminy Strzyżewice poprzez odbudowanie 
tradycyjnych działań, które jeszcze niedawno 
były doskonale zakorzenione w regionie. 
W ramach zadania chcemy skupić się na 
przekazach pochodzących od pokoleń, któ-
re funkcjonowały i były związane z ziemią 
strzyżewicką. By wzmocnić lokalną tożsa-
mość kulturową i zachęcić do uczestnictwa 
w kulturze ludowej, utworzymy międzypo-
koleniowy zespół śpiewaczy złożony z dzieci, 
młodzieży oraz osób dorosłych. Grupa, pod 
okiem doświadczonego instruktora, przygo-
tuje repertuar oparty na spisanych utworach 
przez byłe członkinie zespołów ludowych na 
terenie Gminy.

Mamy też gratkę dla młodzieży i oczy-
wiście, jeśli wszystko powróci do normy, 
spotkamy się ponownie na dwa tygodnie, by 
wspólnie stworzyć spektakl w ramach pro-
gramu „Lato w teatrze” Instytutu Teatralnego 

im. Z. Raszewskiego, na który spośród 181 
wniosków, znaleźliśmy się w 40-tce i otrzy-
maliśmy dofinansowanie w wys. 40 tyś. zł.

Celem zadania jest kreowanie letniej oferty 
teatralnej o charakterze ogólnodostępnym 
i bezpłatnym, a także zapewnienie uczest-
nikom i odbiorcom możliwości otwartego 
dostępu do kultury. 

Realizując warsztaty w ramach lwt, po-
dejmiemy ważny temat funkcjonowania 
młodzieży w otoczeniu szeroko dostępnych 
nowoczesnych technologii. Zmierzymy się 
z aspektem wykluczenia młodych osób oraz 
konfrontacji z łatwym dostępem do dóbr 

materialnych. Chcemy uwrażliwić dzieci 
i młodzież na piękno znajdujące się wokół 
nas. W tym celu powstała koncepcja pro-
jektu pn. „Wyloguj się do zieleni”, w którym 
nawiążemy do czasów dzieciństwa rodziców 
osób biorących udział w projekcie. 

Będziemy wspólnie dążyć do realizacji 
finałowego spektaklu w terenach zielonych 
pobliskiego parku. Wchodzimy w zielone! 
czyli będziemy czerpali siłę z natury i z tego, 
co nas otacza i co jest związane z regionem.

Nie możemy się doczekać!
Do zobaczenia w CKiP



14  Kompres Czasopismo Gminy Strzyżewice
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Gmina Strzyżewice otrzymała dofinansowanie w kwocie 1 643 758,00 zł 
ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na realizację w 2020 r. 
następujących inwestycji:

 ■ Przebudowa drogi gminnej nr 107137L w miejscowościach: 
Kolonia Kiełczewice Dolne i Kiełczewice Dolne na odcinku 995 
m. Okres realizacji: czerwiec 2020 r. – listopad 2020 r. 
Wartość zadania: 1 146 191,59 zł. 
Kwota dofinansowania: 802 334,00 zł. 
Wkład własny: 343 857,59 zł.

Gmina Strzyżewice otrzymała grant z Cen-
trum Projektów Polska Cyfrowa w Warszawie 
w wysokości 60 000,00 zł na zakup sprzętu 
do zdalnej nauki przeznaczonego dla uczniów 
uczęszczających do szkół prowadzonych 

kolejne środki na budowę dróg gminnych 
 ■ Przebudowa dróg gminnych nr 107146L i 112522L w Osmolicach 

Drugich na odcinku 995 m. Okres realizacji: czerwiec 2020 r. – 
listopad 2020 r. Wartość zadania: 1 202 035,38 zł. 
Kwota dofinansowania: 841 424,00 zł. 
Wkład własny: 360 611,38 zł.

Pod linkiem: https://www.lublin.uw.gov.pl/sites/default/files/zada-
nia_jednoroczne.pdf znajdują się informacje przedstawiające wysokość 
rządowego wsparcia dla samorządów z województwa lubelskiego. 
W ramach zadań jednorocznych na tle powiatu lubelskiego Gmina 
Strzyżewice otrzymała najwięcej środków na inwestycje drogowe.

ProJekt zdaLna SzkoŁa 
z myślą o naszych uczniach
przez gminę. Sprzęt oraz dostęp do internetu 
są niezbędne do zdalnego nauczania dzieci są 
w związku z panującą epidemią koronawirusa 
i zamknięciem szkół.

W ramach przyznanego wsparcia zaku-
piono i przekazano uczniom na czas trwania 
nauki zdalnej następujący sprzęt:

 ■ laptopy: 27 szt.,
 ■ tablety: 3 szt.,
 ■ dostęp do internetu: 11 szt.
Zadanie zostało w całości sfinansowane 

w ramach projektu pn. „Zdalna Szkoła – 
wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 

w systemie kształcenia zdalnego” współ-
finansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na 
lata 2014-2020.

 Ponadto Marszałek Województwa Lu-
belskiego przekazał w użyczenie Gminie 
Strzyżewice 5 tabletów wraz z oprogramo-
waniem oraz transmisją danych na okres 
3 miesięcy, które zostały przekazane za 
pośrednictwem szkół uczniom. Wartość 
użyczonego sprzętu to 7 100,00 zł. Okres 
użyczenia: 08.04.2020 r. - 30.06.2023 r.

Wioletta Mucha

Wioletta Mucha
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BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA ZAPRASZAMY !!!
KIEROWCA MECHANIK

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

MECHANIK I OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI

OFERTA EDUKACYJNA 
2020/2021

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNIKI ROLNICZEJ 
im. W. WITOSA  W PIOTROWICACH

TECHNIKUM

TECHNIK HOTELARSTWA

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
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Przyjdź!!! Zobacz!!! Zostań!!! To szkoła dla Ciebie!!!

ATUTY NASZEJ SZKOŁY:

Jesteśmy Szkołą kształcącą w  różnych zawodach, dlatego też: 

ź posiadamy profesjonalne pracownie zawodowe z doskonałym wyposażeniem

ź odnosimy sukcesy na olimpiadach zawodowych 

ź mamy wysoką zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie 

ź zapewniamy możliwość uczestniczenia w kursach poszerzających umiejętności zawodowe 

ź organizujemy staże zawodowe w Polsce i za granicą (Włochy, Portugalia, Hiszpania - 

czekamy na poprawę bezpieczeństwa!)

ź Nauka w systemie jednozmianowym – lekcje kończą się najpóźniej o godzinie 15

ź Korzystna lokalizacja, cicha spokojna okolica z pobliskimi przystankami

ź Przyjazny klimat i rodzinna, twórcza atmosfera

ź Wykwalifikowana kadra stale podnosząca swoje kwalifikacje 

ź Liczne wyjazdy, wyjścia, wycieczki edukacyjne

ź Liczne projekty edukacyjne

ź Możliwość zdobycia prawa jazdy kategorii B i T

ź Bezpieczeństwo wynikające z monitoringu w placówce

ź Działalność społeczna, kulturalna, sportowa

ź Możliwość otrzymania stypendium, np. za bardzo dobre wyniki w nauce czy osiągnięcia 

sportowe

ź Znakomita baza sportowa – duża sala sportowa oraz dobrze wyposażona siłownia wewnętrzna 

i nowa siłownia zewnętrzna

ź mogącym jednocześnie pomieścić 100 osób, w pokojach 3 i 5 – osobowych 
ź połączonym z budynkiem szkoły tzw. łącznikiem – nie ma konieczności wychodzenia 

na zewnątrz

WARTO WIEDZIEĆ:

Ponadto szkoła dysponuje :INTERNATEM

Śmierć zawsze przychodzi nie w porę. 
Ksiądz Jan Twardowski napisał: ,,Nie umiera 
ten, kto trwa w pamięci żywych”. Żyjemy we 
wspomnieniach osób, z którymi zetknęliśmy 
się w życiu. Dnia 7 maja 2020 roku pożegna-
liśmy Śp. Kazimierę Molędę - byłą dyrektor 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Osmolicach, 
która spoczęła na cmentarzu w Krężnicy Jarej. 
Pani Dyrektor zapisała się w pamięci wielu 
pokoleń naszej miejscowości, historii Osmo-
lic, gminy Strzyżewice, oświaty w gminie. 
Całe życie zawodowe spędziła wśród naszej 
małej społeczności. Urodziła się 16 lutego 
1935 roku w Żabiej Woli. Nie miała łatwego 
dzieciństwa. W 1943 roku przez dwa tygodnie 
była więźniem Majdanka, zabrana do pracy 
za ukrywającą się siostrę. W dzień kapitulacji 
udało jej się zbiec z obozu, co uratowało jej ży-
cie. Miała wtedy 13 lat. Uczęszczała do Szkoły 
Podstawowej w Rechcie. Kolejny szczebel edu-
kacji kontynuowała w Gimnazjum Rolniczym 
w Osmolicach i tam też zdała małą maturę. 
W 1958 roku ukończyła Liceum Pedagogiczne 
w Chełmie. W międzyczasie rozpoczęła pracę 
pedagogiczną w SP w Żabiej Woli.  W roku 
1950 przeniosła się do pracy w SP w Bystrzycy 
Starej. Egzamin dyplomowy w zakresie Stu-
dium Nauczycielskiego, na kierunku biologia 
i wychowanie fizyczne zdała w 1964 roku. 
Studia magisterskie ukończyła w 1977 roku. 
Zarówno w Żabiej Woli, jak też w Bystrzycy 
Starej prowadziła drużyny harcerskie. Pełniła 
funkcję kierownika Ośrodka Metodycznego 
w szkołach powiatu bychawskiego z przed-
miotu biologia. Bardzo aktywnie pracowa-
ła w Kołach Gospodyń Wiejskich, najpierw 
w Piotrowicach, a następnie w Osmolicach. 
W latach 1977-1990 pełniła stanowisko dy-
rektora Szkoły Podstawowej w Osmolicach. 
Powołała Komitet Rozbudowy Szkoły i dzięki 
jej długoletnim staraniom oddano do użytku 
nowo wybudowaną część placówki z nowymi 
pracowniami przedmiotowymi, salą gimna-
styczną i łazienkami. Niekwestionowaną za-
sługą pani Dyrektor było tworzenie dobrych 
warunków i twórczego klimatu w placówce. 
Pracę w szkole rozumiała znacznie szerzej 
niż tylko wykonywanie zawodu nauczyciel-
skiego, kształcenie i wychowanie. Funkcję 
tę traktowała jako swoiste powołanie, jako 
służbę młodzieży. Oprócz wiedzy wpajała 
silne zasady moralne, dając osobisty przykład 
prawości charakteru, szacunku do drugiego 
człowieka. Uczyniła wiele dla tworzenia tra-
dycji w szkole, uroczystej oprawy obchodów 
polskich świąt i rocznic narodowych. Ogromu 
pracy oświatowej i zasług jakie poczyniła dla 
regionu szkolnego, nie wyrażą oczywiste fakty: 
wieloletnia praca pedagogiczna, wiele inicjatyw 
i konkretnych efektów pracy charytatyw-
nej. Naturalną więc koleją rzeczy przyszło 
uznanie społeczne i państwowe. Za swoją 
pracę została uhonorowana Medalem Komisji 
Edukacji Narodowej, Kawalerskim Krzyżem 
Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem 
Zasługi, Złotą Odznaką ZNP, nagrodą trzecie-
go stopnia Ministra Oświaty i Wychowania, 

nagrodą Inspektora Oświaty i Wychowania 
w Strzyżewicach i innymi odznaczeniami. 
Została wpisana do Księgi „Zasłużonych dla 
Gminy Strzyżewice”.

Spokojna, rozważna o ogromnym zasobie 
wiedzy przyrodniczej i życiowej. Możemy też 
dziś odważnie powiedzieć - lokalna patriotka, 
miłośniczka tej ziemi i tej społeczności. Spod 
jej pióra wyszło wiele utworów opiewających 
piękno Nadbystrzyckiej Doliny.. 

Uczyła pisać, czytać, uczyła świata - uczyła 
żyć. Pozostanie Pani w naszej pamięci jako 
człowiek wielkiej dobroci, której wielokrot-
nie doświadczaliśmy. Prawdziwy nauczyciel 
z powołania, bezgranicznie oddana dzieciom 
i swojej pracy pedagogicznej, wspaniały dyrek-
tor, inicjatorka wielu przedsięwzięć na rzecz 
szkoły i środowiska, działaczka społeczna, 
nauczycielka życia, wychowawca pokoleń. Pani 
Dyrektor dziękujemy za piękną służbę dobru 
wspólnemu, którą Pani podjęła i pełniła. Dzię-
kujemy za wszystkie wspaniałe gesty. Dzięki 

Pani, Szanowna 
Pani Dyrektor, 
szkoła stanowiła 
jedność - uczniowie 
i nauczyciele czuli 
się wielką rodzi-
ną. Tak będziemy 
Panią wspominali.  
Cząstka Pani za-
wsze będzie obec-
na, bowiem „żyjemy 
w naszych dzieciach 
i następnych poko-
leniach”.

Osmolice żegna-
ją Wielkiego Czło-
wieka swej społeczności, którego wyrwał los 
bezlitosny , w ostatniej drodze, która prowadzi 
do Bram Niebieskich. Szumią wszystkie drze-
wa-nokturn żałobny-w dowód wdzięczności.

W sercach naszych na zawsze

PSP w Osmolicach Pierwszych 

Pamięć pozostaje w sercach - ostatnie pożegnanie ŚP. kazimiery molędy
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Marcowe sesje Rady Gminy mają od lat niezwykle uroczysty 
i radosny akcent. Jest to moment wyróżniania uczniów szkół 
podstawowych za szczególne osiągnięcia w nauce, wzorowe 
zachowanie oraz działanie na rzecz szkoły. W tym roku było 
jednak inaczej. Na skutek ogłoszenia na terenie kraju stanu 
zagrożenia epidemiologicznego nagrodzeni uczniowie nie mogli 
osobiście odebrać pamiątkowych dyplomów i upominków; 
zostały one wręczone uczniom przez pracownika urzędu.

Pani Barbara Zdybel - Wójt Gminy Strzyżewice, ze względu na 
brak możliwości osobistego pogratulowania, przekazała nagrodzo-
nym uczniom list, podkreślając w nim że „osiągnięcia które zdobyli 
świadczą o ich zdolnościach i sile charakteru, a postawa sumiennej 
i wytrwałej pracy daje przykład innym uczniom. Niech to wyróżnienie 
motywuje do dalszego rozwoju oraz umocni w dążeniu do spełnienia 
własnych marzeń i planów.”

najlepsza siódemka nagrodzona

Filip Klimek
Uczeń klasy VIII b Publicznej 
Szkoły Podstawowej im. Rodzi-
ny Rohlandów w Żabiej Woli. 
W I półroczu roku szkolnego 
2019/2020 uzyskał średnią 4,86. 
Laureat wojewódzkiego konkursu 
przedmiotowego z języka nie-
mieckiego organizowanego przez 
Lubelskiego Kuratora Oświaty. 
Posiada wysokie osiągnięcia 
sportowe na szczeblu gminnym, 
powiatowym i wojewódzkim. 
Wyróżnia się wysoką kulturą 
osobistą, odpowiedzialnością 
i sumiennością. Sprawuje funkcję 
Skarbnika Klasowego.

Wiktor Klimek
Uczeń klasy VIII b Publicznej 
Szkoły Podstawowej im. Rodziny 
Rohlandów w Żabiej Woli. Za I se-
mestr roku szkolnego 2019/2020 
uzyskał średnią 4,71. Reprezen-
tuje szkołę w różnych zawodach 
sportowych, gdzie osiąga wysokie 
wyniki. Finalista konkursu przed-
miotowego z języka niemieckiego, 
którego organizatorem był Lubel-
ski Kurator Oświaty.
Wiktor to uczeń niezwykle pra-
cowity i ambitny, bardzo chętnie 
angażuje się zarówno w życie 
klasy jak i szkoły. To koleżeński 
i otwarty młody człowiek, na 
którym zawsze można polegać.

Kamil Kopeć
Uczeń klasy VI Publicznej Szkoły 
Podstawowej im. Marszałka Józe-
fa Piłsudskiego w Strzyżewicach 
– Rechcie. Na I półrocze roku 
szkolnego 2019/2020 uzyskał 
średnią 5,30. Reprezentuje szkołę 
w różnych konkursach szkolnych 
i pozaszkolnych. Aktywnie dzia-
ła w samorządzie uczniowskim, 
z wielkim zaangażowaniem 
uczestniczy w pracach na rzecz 
szkoły. Kamil to uczeń systema-
tyczny i sumienny.

Oliwia Skiba
Uczennica klasy VI Publicznej 
Szkoły Podstawowej im. Zofii i Ju-
liusza Stadnickich w Osmolicach 
Pierwszych. Średnia ocen jaką 
uzyskała z przedmiotów eduka-
cyjnych to 5,17. Oliwia reprezen-
towała szkołę w Międzyszkolnym 
Turnieju Matematycznym, gdzie 
wraz z drużyną zajęła I miejsce. 
Aktywnie uczestniczy w życiu 
klasy i szkoły - systematycznie 
pracuje w samorządzie klasowym, 
włącza się w pracę samorządu 
uczniowskiego poprzez przygo-
towywanie gazetek tematycznych. 

Oliwia Stelmach
Uczennica klasy VII Publicznej 
Szkoły Podstawowej im. Marii 
Konopnickiej w Bystrzycy Starej. 
Od IV klasy szkoły podstawowej 
uzyskuje wysokie wyniki dydak-
tyczne. 5,29 – to średnia jaką Oli-
wia pozyskała w I semestrze tego 
roku szkolnego. To uczennica, któ-
ra wzorowo wypełnia obowiązki 
wynikające ze Statutu Szkoły. 
Chętnie angażuje się w działania 
naukowe, artystyczne i sportowe 
na szczeblu szkolnym, gminnym 
i powiatowym. Bierze udział 
w uroczystościach i różnorod-
nych przedsięwzięciach szkolnych.

Oto lista nagrodzonych uczniów:
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Nikola Stec
Uczennica klasy VI Publicznej 
Szkoły Podstawowej im. Zofii 
i Juliusza Stadnickich w Osmoli-
cach Pierwszych. W I semestrze 
roku szkolnego 2019/2020 uzy-
skała średnią ocen 5,08. Nico-
la z wielkim zaangażowaniem 
uczestniczy w pracach na rzecz 
szkoły m.in. poprzez organizację 
imprez szkolnych i klasowych. 
Bierze udział w konkursach 
plastycznych. Pełni funkcję Za-
stępcy Przewodniczącego w sa-
morządzie klasowym. W tym 
roku, wspólnie z drużyną, zaję-
ła I miejsce w Międzyszkolnym 
Turnieju Matematycznym.

Gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów.

B.Szymula

Anna Kołodziejczyk
Uczennica klasy V a Publicznej 
Szkoły Podstawowej im. Marii 
Konopnickiej w Bystrzycy Starej. 
W I semestrze roku szkolnego 
2019/2020 uzyskała najwyższą 
średnią - 5,50. Ania wyróżnia się 
zaangażowaniem w zajęcia po-
zalekcyjne, uczęszcza na zajęcia 
sportowe i wokalne. Chętnie bie-
rze udział w różnych konkursach 
oraz przedsięwzięciach. W jej 
zachowaniu możemy zaobser-
wować otwartość i wrażliwość 
na potrzeby innych.

odkrywamy tajemnice nauki
To już kolejny rok, kiedy Publiczna Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kiełczewicach Górnych 

bierze udział w programie edukacyjnym „Być jak Ignacy” organizowanym przez Fundację PGNiG 
im. Ignacego Łukasiewicza. Celem programu jest popularyzacja polskiej nauki oraz pielęgnowanie 
pamięci o wybitnych, polskich naukowcach. Doskonałym przykładem jest postać patrona projektu 
Ignacego Łukasiewicza - wielkiego, polskiego wynalazcy, pioniera przemysłu naftowego nie tylko 
w Polsce, ale i na świecie.

W tym roku szkolnym, tworząc koła naukowe „Ciekawi świata” i „Elektron”, do projektu przystąpiły 
klasa I i IV, które ze swoimi wychowawczyniami poznały sylwetki i osiągnięcia czterech polskich 
wybitnych naukowców i wynalazców. Pierwszą bohaterką była Stanisława Adamowiczowa - lekarka 
i specjalistka zdrowia publicznego. Drugim naukowcem był Jan Czochralski - odkrywca metody po-
miaru szybkości krystalizacji metali, którego metoda przyczyniła się do powstania mikroprocesorów. 
Trzecia postać to Mieczysław Bekker - twórca łazika księżycowego wykorzystywanego w misjach 
Apollo 15, 16 i 17. Czwarty naukowiec to Józef Hofmann, wybitny pianista, kompozytor i wynalazca, 
autor ponad 70 wynalazków. Praca nad projektem przynosiła sporo frajdy naszym wychowankom, 
którzy wykazali się pomysłowością i otwartością na wiedzę.

W trakcie trwania programu raportowaliśmy działalność naszych kół naukowych. Odnieśliśmy 
również małe sukcesy. Koło naukowe „Elektron” wraz ze swoim opiekunem, za raport z realizacji 
trzeciego etapu dostało nominację do walki o Nagrodę Publiczności. Walczyliśmy dzielnie i pomi-
mo, że nie udało się zwyciężyć, to czujemy ogromną satysfakcję z przyznanego nam wyróżnienia. 
Nasi młodzi naukowcy przygotowują obecnie prace końcowe polegające na stworzeniu wynalazku 
powiązanego tematycznie z dokonaniami jednego z naukowców. Być może członkowie naszych kół 
naukowych to przyszli naukowcy i wynalazcy.

Magdalena Kołtun

Programem objęci są uczniowie klasy I, którzy pod opieką swojej 
wychowawczyni wkraczają w świat nowych technologii. Zajęcia 
odbywają się raz w tygodniu i trwają 45 minut. Są one oparte na 
mechanizmie gry edukacyjnej. Pojawiają się w niej animowani 
bohaterowie, którzy mają mnóstwo pytań i oczekują pomocy ze 
strony uczestników spotkania. Lekcja zaczyna się krótką bajką 
o Cyfrowym Laboratorium, w którym narozrabiał pewien Psot-
nik. Dzieci pomagają bohaterom naprawić jego szkody, a przy 
tym rozwiązują zagadki i uczą się zasad bezpieczeństwa w sieci. 
Dzięki tej bajce i (g)rywalizacji, chętniej angażują się w zajęcia. 
Pracując w grupie, podejmują kolejne wyzwania i zdobywają 
punkty, które wymieniają na nagrody. Przy realizacji wyzwań 
uczą się, jakie treści można publikować w Internecie, jak chronić 
swoją prywatność, unikać niebezpieczeństw w sieci, przestrzegać 
netykiety i praw autorskich, jak znaleźć wiarygodne informacje 
w Internecie, tworzyć i obrabiać proste grafiki, dźwięki i filmy. 
Realizacja tego projektu wymagała od nas nie lada zaangażowania, 
pracy i systematyczności, bowiem w odstępach maksymalnie 10 - 
dniowych z każdego spotkania, na specjalnej platformie musieliśmy 
zamieszczać relacje zdjęciowe wraz z opisem podejmowanych 
działań. Szczególnie trudno było nam w okresie świątecznym 
oraz ferii zimowych, ale pokonaliśmy i tę przeszkodę. Obecnie ze 
względu na zawieszenie zajęć edukacyjnych w szkole nie możemy 
kontynuować naszych spotkań, ale organizatorzy umożliwili nam 
kontynuowanie projektu w nowym roku szkolnym.

Do tej pory zrealizowaliśmy już wiele takich spotkań z bohate-
rami Cyfrowego Laboratorium, za które otrzymywaliśmy punkty, 
a następnie wymienialiśmy je na nagrody. Do tej pory udało nam 
się zdobyć już dwa tablety, kreatywny zestaw plastyczny, książki 
i gry planszowe, zabawki edukacyjne i audiobooki. 

z Psotnikiem w świat cyfrowych kompetencji

Katarzyna Tuzimska

Od września 2019 roku Publiczna Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kiełczewicach 
Górnych realizuje ogólnopolski program edukacyjny „MegaMisja”, którego organizatorem 
jest Fundacja Orange. Za główny cel programu jego pomysłodawcy obrali podniesienie 
wiedzy i cyfrowych kompetencji uczniów klas młodszych. 
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To okrzyk promujący matematykę 
podczas obchodów Międzynarodowego 
Dnia Matematyki, który obchodziliśmy 
10 marca 2020 r. w Publicznej Szkole 
Podstawowej w Strzyżewicach-Rechcie.

Uczniowie naszej szkoły mieli możliwość 
zapoznania się bliżej z „Królową nauk”. Pod-
czas dobrej zabawy uczniowie mogli zmie-
rzyć się z różnymi zadaniami. Największą 
popularnością cieszyły się zadania nagra-
dzane babeczkami upieczonymi przez nasze 
uczennice. Frajdą też było budowanie brył 
geometrycznych z patyczków oraz układa-
nie abstrakcji matematycznych w świecie 
zwierząt i roślin z tangramów. Uczniowie 
klas III-VIII rozwiązywali quizy matematyczne 
na tabletach. Najlepsi otrzymali dyplomy 
w swojej kategorii wiekowej. Najmłodsi mieli 
możliwość zmierzyć się z kolorowankami 
matematycznymi, piramidą liczenia i klockami 
matematycznymi. Każda klasa wymyślała 
swój okrzyk matematyczny. Najsprawniej 
okrzyk wymyślili nasi najmłodsi uczniowie 
„Pięć razy pięć to jest dwadzieścia pięć”. 
Klasa VI od października realizowała projekt 
„Matematyczne origami” i nawet okrzyk był 
z tym powiązany „My składamy origami, 
matematyka rządzi nami”. Najstarsza klasa, 
przygotowując się do egzaminu nie zapomnia-
ła o …. „Ósmej klasie dobrze znany, Pitago-
ras ukochany”. Klasa czwarta jednogłośnie 
stwierdziła: „Matematyka rządzi światem, 
wiemy to jesienią, zimą, wiosną i latem.”

 Na zakończenie każda klasa otrzymała 
dyplom i słodki upominek od Pani dyrektor. 
Wszyscy bardzo dobrze się bawili i jedno-
cześnie uczyli.

Zespół Matematyków

z albumu młodego patrioty
 
Maj 2020 roku zapisze się szczególnie w naszej pamięci. Z okazji Dnia Flagi Rze-

czypospolitej Polskiej i Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Publicznej Szkole Podsta-
wowej im. Rodziny Rohlandów w Żabiej Woli nie odbyła się szkolna akademia, nie 
odśpiewaliśmy wspólnie hymnu Polski, nie usłyszeliśmy słów naszej Pani Dyrektor. 
Byliśmy w domach. Nie przeszkodziło to jednak w celebrowaniu tych wyjątkowych 
majowych świąt, a postawa patriotyczna w tych dniach była szczególnie ważna. 

 Na stronie internetowej szkoły pojawiła się interaktywna prezentacja (https://spza-
biawola.strzyzewice.lubelskie.pl/aktualnosc-1644-z_albumu_mlodego_patrioty.html. 
Uczniowie natomiast stworzyli piękny album młodego patrioty, w którym znalazły się 
zdjęcia na tle flagi państwowej. 

 M. Hajdarowicz

„Polski, angielski i plastyka 
lecz najfajniejsza jest matematyka”
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Czy nauka musi być nudna? Czy może 
ona stać się przyczyną świetnej zabawy? 

W Publicznej Szkole Podstawowej im. 
Marszalka Józefa Piłsudskiego w Strzyżewi-
cach-Rechcie udowadniamy, że poprzez dobrą 
zabawę, można nauczyć się bardzo wiele. 

Rok szkolny 2019/2020 jest bardzo obfity 
w projekty edukacyjne realizowane w naszej 
szkole. Nie ma więc czasu na nudę. 

Klasy młodsze (I,II,III) uczestniczą w pro-
jektach takich, jak: „Czytam z Klasa”, „Zdrowo 
i Sportowo”, „Piękna Nasza Polska Cała”, 
„Mamy Kota na Punkcie Mleka”. To tylko nie-
które z projektów do, których przystąpiliśmy, 
jest też szereg inicjatyw, które podejmujemy 
w konkretnym miesiącu.

Ogólnopolski projekt „Czytam z Klasą”, 
ma przede wszystkim rozbudzić u uczniów 
ciekawość literacką, a przez to doskonalić 
umiejętność czytania ze zrozumieniem oraz 
aktywnego słuchania. Podczas realizacji zadań 
związanych z tym projektem, uczniowie mogli 
wykazać się wiedzą na temat przeczytanej 
lektury, ale nie pisząc testy czy sprawdziany. 
Wiedzę tą prezentowali w sposób praktyczny 
np. podczas: budowania makiety, projektowania 
i tworzenia kojca dla zwierzaka, tworzenia prac 
plastycznych itp. Sposobem na zaciekawienie 
uczniów literaturą, stało się także odczytywanie 
fragmentów lektury przez nauczycieli, zapro-
szonych gości czy też panią dyrektor. 

Kolejny projekt to niewątpliwa gradka dla 
naszych małych sportowców. Celem tej akcji 
jest przede wszystkim aktywizacja ruchowa 
dzieci do 10 r.ż. Dlatego w naszej szkole pod-
czas zajęć wychowania fizycznego w klasach 
młodszych, a także podczas zajęć tanecznych, 
dzieci maja okazję wykonywać często trudne 
ćwiczenia, świetnie się przy tym bawiąc.

Międzynarodowy projekt „Piękna Nasza 
Polska Cała”, to kolejna inicjatywa podjęta 
przez uczniów klas młodszych. Jest on odpo-
wiedzią na wyjątkowe święto Polaków- 100 
rocznicę odzyskania niepodległości. Zadania 
wykonywane przez uczniów w tym projekcie 
mają na celu kształtowanie postaw patrio-
tycznych, uwrażliwianie na piękno, folklor 

i tradycje Polski, a także kształtowanie ich 
tożsamości narodowej.

Projektem, który wywołał wiele uśmie-
chu na twarzach uczniów, jest niewątpliwie 
kampania „Mamy Kota na Punkcie Mleka”. 
Dzięki kotu Mleczysławowi, uczniowie mogą 
wkroczyć w świat zdrowego odżywiania, 
wykonując przy tym proste zadania. Jesteśmy 
przekonani, że materiały oraz upominki, które 
otrzymali uczniowie, staną się podstawą 
do kształtowania pozytywnych nawyków 
żywieniowych w przyszłości. 

Podejmując tego typu inicjatywy udo-
wadniamy, że nauka poprzez zabawę jest 
możliwa, a do tego daje ona często o wiele 
lepsze efekty. W przyszłym roku szkolnym 
z pewnością będziemy uczestniczyć w kolej-
nych projektach, aby wspólnie podejmować 
równie ciekawe inicjatywy.

Katarzyna Stańko

Wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci 
oraz oczekiwaniom rodziców staramy się 
wprowadzać innowacyjne metody nauczania 
oparte na TIK. Podstawową formą kontaktu 
nauczycieli z uczniami i rodzicami jest dzien-
nik elektroniczny, poprzez który możemy 
przesyłać dzieciom różnorodne materiały. 
Wykorzystujemy pakiet Microsoft Office 
365, między innymi Microsoft Teams oraz 
aplikację Zoom do prowadzenia zajęć w czasie 
rzeczywistym w klasach IV- V. Społeczność 
szkolna pozytywnie ocenia również pracę na 
platformie Google Classroom, gdyż pozwala 
zarówno uczniom jak i nauczycielom zorga-
nizować i uporządkować naukę zdalną. Jest 
to narzędzie intuicyjne i bardzo łatwe w ob-
słudze, dlatego jest chętnie wykorzystywane 
przez dzieci do nauki. Frekwencja uczniów 
klas VI- VIII na wideokonferencjach z języka 

polskiego, języka angielskiego i matematy-
ki, prowadzonych w aplikacjach Meet oraz 
Cisco jest bardzo wysoka. Dla trzecioklasi-
stów najwygodniejszą i najciekawszą formą 
pracy okazały się również wideo lekcje na 
Messengerze z wychowawcą, organizowane 
w kilkuosobowych grupach. Ta forma na-
uczania cieszy się dużym zainteresowaniem 
młodszych i starszych uczniów. Aby uatrak-
cyjnić i uczynić zajęcia bardziej efektywnymi 
, oprócz podręczników i zeszytów ćwiczeń, 
nauczyciele wykorzystują różne platformy 
edukacyjne: e-podręczniki, Kahoot, Wor-
dwall, Quizlet, LearningAps, Eduelo i inne. 
Ponadto od początku zdalnego nauczania 
wielu nauczycieli przesyła uczniom mate-
riały w formie krótkich, własnych filmików 
i nagrań dźwiękowych, dzieci równie chętnie 
przesyłają wyniki swojej pracy w takiej formie.

W naszej szkole dobro dziecka i jego po-
trzeby zawsze były priorytetem. Tym bardziej 
teraz, w dobie nauczania zdalnego, staramy 
się poświęcić jak najwięcej uwagi naszym 
wychowankom i planować proces eduka-
cji tak, aby być z nimi w stałym kontakcie, 
wspierać ich i motywować. Równie ważne dla 
nas jest to, że nasi uczniowie nie tylko zdo-
bywają nową wiedzę, ale również doskonalą 
swoje kompetencje w zakresie technologii 
informacyjno-komunikacyjnych. Mimo wielu 
trudności, jakie napotykamy uważamy, że 
wypracowane wspólnie metody są skuteczne .

Angelika Pałka- Majchrowicz
Marta Małek-Dudzik

ucz się – baw się

zdalna szkoła? to dla nas nie straszne!
W związku z pandemią COVID- 19 sytuacja, w jakiej znalazła się oświata zmusiła 

nas wszystkich- nauczycieli, uczniów i rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej im. 
Zofii i Juliusza Stadnickich w Osmolicach Pierwszych do wprowadzenia wielkich 
zmian w procesie edukacji. Od ponad dwóch miesięcy nie możemy spotykać się na 
zajęciach w szkole, ale mimo wszystko nauczyciele systematycznie pracują z uczniami 
i realizują treści podstawy programowej. 
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Tym razem tej możliwości nas pozba-
wiono. Koronawirus pokrzyżował plany 
i zamierzenia zarówno nam nauczycielom, 
uczniom, jak i rodzicom. Wszyscy z dnia na 
dzień musieliśmy przyzwyczaić się do no-
wej rzeczywistości i nauczania na odległość, 
a bezpośredni, naturalny dla wszystkich kon-
takt z uczniami przerzucić na komunikatory. 
Nie było więc wyjścia – 22 kwietnia Dzień 
Ziemi świętowaliśmy… zdalnie 

Klasy młodsze postawiły przed sobą trzy 
ważne zadania. W pierwszym z nich musiały 
dokonać właściwego wyboru i opowiedzieć 
się za rodziną, która mogłaby zamieszkać 
w naszej ekologicznej Gminie Strzyżewice. 
Dzieci jednogłośnie odrzuciły państwa Bruda-
sińskich a poparły Ekomalińskich stwierdza-
jąc, że z ludźmi, którzy szanują Ziemię mogą 
się zaprzyjaźnić. Zadanie drugie było bardziej 

osobiste. Każdy uczeń, od zerówki do klasy III 
musiał sprawdzić, czy żadna zabawka w jego 
pokoju nie potrzebuje pomocy. Zabawkę 
zepsutą należało naprawić (oczywiście przy 
pomocy rodziców) zaś niepotrzebną nale-
żało podarować innemu dziecku zyskując 
w zamian uśmiechnięta buzię koleżanki lub 
kolegi. Zadanie trzecie „Przyroda pod lupą” 
zachęcało najmłodszych do sfotografowa-
nia listka, kwiatka, roślinki czy biedronki, 
by pokazać innym, że małe jest piękne i że 
bez tych najmniejszych elementów przyrody 
nasza Ziemia nie byłaby taka zachwycająca.

Uczniowie klas starszych postawili wyłącz-
nie na fotografię. Przez cały dzień przysyłali 
zdjęcia prac w przydomowych ogródkach, 
tunelach, na działkach, balkonach i tarasach 
pokazując, że żaden wirus nie zwalnia nas 
od dbałości o Ziemię, o jej czystość, piękno 

i wszechobecną zieleń, która sprawia, że 
nawet przymusowe siedzenie w domu staje 
się odrobinę przyjemniejsze. A na pamiątkę 
ponownego spotkania w szkole (którą nota-
bene wszyscy zaczęliśmy bardziej doceniać) 
nasza młodzież postanowiła posadzić drzewo 
– symbol powrotu do klas, tradycyjnego na-
uczania i więzi z całą społecznością szkolną, 
które mimo trudnych czasów nie zanikły, 
wręcz przeciwnie, nabrały nowych wymiarów. 

Eliza Borys

Puste sale lekcyjne, korytarze…. Już 
prawie dwa miesiące wspólnie z uczniami 
tworzymy naszą szkołę w nowej rzeczywi-
stości. Musieliśmy wyznaczyć inną drogę 
naszej edukacji. Wirtualna szkoła stała 
się naszą wspólną codziennością. Sale 
lekcyjne zamieniliśmy na dom, w którym 
bezpieczeństwo i ochrona zdrowia stały 
się najważniejsze. Codziennie „spoty-
kamy” swoich uczniów, ale tęsknota za 
„normalnością” jest wielka. 

#NieSamąKwarantannąŻyjeCzłowiek
Sprawdzaliśmy niedawno, jak czas izolacji 

pokonują nasi uczniowie Technikum Pszcze-
larskiego, Liceum Jeździeckiego oraz Tech-
nikum Żywienia i Usług Gastronomicznych 
(więcej o naszych kierunkach kształcenia: 
www.pszczelawola.edu.pl). Nadesłane zdjęcia 
pokazują, że czas bez szkoły sprzyja robieniu 
tego, na co zwykle było mało czasu: praca 
w rodzinnej pasiece, jazda konno, czytanie, 
gotowanie, szycie maseczek, przygotowania 
do matury, fotografia, rysunek i oczywiście 
nauka. Uczniowie poza e-learningowymi spo-
tkaniami rozwijają swoje zainteresowania 
i pasje, mają mnóstwo ciekawych pomysłów, 
a kreatywność i chęć działania pomagają 
im cieszyć się życiem mimo atmosfery nie-
pewności wokół. Szkoła jest zamknięta, ale 

kwietniowe obchody dnia ziemi 
w żabiej Woli

Dzień Ziemi w Publicznej Szkole Podstawowej im. Rodziny Rohlandów w Żabiej 
Woli zawsze obchodzony był uroczyście i z przytupem. Każdego roku wymyślaliśmy 
nową oprawę tego dnia, by w ciekawy, niebanalny a jednocześnie bogaty w treści 
ekologiczne sposób przybliżyć uczniom tematykę Dnia Ziemi. 

Wirtualna 
Pszczela Wola 

nadal tworzymy pszczelowolską społeczność. 
Szkolny fanpage na Facebooku ZSR CKZ 
Pszczela Wola to miejsce naszych wirtualnych 
spotkań, tutaj publikujemy posty o szkole 
(niedługo wirtualne Dni Otwarte), angażujemy 
uczniów w różnorodne inicjatywy. Tradycją 
naszej szkoły jest coroczny Konkurs Łasu-
cha, w którym mogą wziąć udział ucznio-
wie wszystkich typów szkół. W tym roku, 
ze względu na okoliczności, proponujemy 
uczniom edycję online. Ważne jest dla nas, 
nauczycieli, by w tym czasie znaleźć sposób 
na bycie razem z naszymi uczniami! 

Do zobaczenia wkrótce!

Monika Szabat
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nie zwalniamy 
tempa

 Od dwóch miesięcy uczymy się zdalnie, 
jednak nasi uczniowie nie poprzestają tyl-
ko na nauce. Bacznie śledzimy wszystkie 
wydarzenia wynikające z kalendarza, nie 
tylko szkolnego ale również Kalendarza 
Świąt Nietypowych.

Dzieci z oddziału przedszkolnego wraz 
ze swoimi rodzicami bardzo zaangażowały 
się w smaczne świętowanie Światowego 
Dnia Budyniu, który przypada na 31 marca. 
Każdy we własnej kuchni przygotował pyszny 
deser. Była to doskonała okazja aby wspólnie 
z rodzicem spędzić miłe chwile.

Innej rangi są już Święta Wielkanocne, 
wiążą się one z wieloma tradycjami, które 
staramy się przekazywać młodemu pokoleniu. 
Jest to również doskonała okazja do wyko-
nywania dekoracji świątecznych. Wychodząc 
naprzeciw Gminna Biblioteka Publiczna im. 
Zofii Kołaczkowskiej w Strzyżewicach zorga-
nizowała konkurs na najpiękniejszy Rodzinny 
Stroik Wielkanocny, cieszył się on dużym 
zainteresowaniem wśród naszych uczniów. 
Ze wszystkich nadesłanych prac wyłoniono 
laureatów, wśród których znalazł się Wiktor 
Kowalczyk z oddziału przedszkolnego oraz 
Natalia Waręcka z klasy III.

Dzień Ziemi to kolejne wydarzenie, z któ-
rym nasza szkoła utożsamia się każdego roku. 
Każdy uczcił ten dzień w taki sposób na jaki 
pozwalały warunki. Niektórzy robili wyjątko-
we zdjęcia, którymi dzielili się z nauczyciela-
mi, inni wykonywali piękne prace plastyczne 
jeszcze inni oglądali filmy i prezentacje do-
tyczące tematu. Idąc za ciosem, uczniowie 
klasy IV - Jakub Stanek, Filip Pysiński i Konrad 
Wysocki, wzięli udział w Ogólnopolskim Pro-
gramie Edukacyjnym „Działaj z ImPETem”, 
który przygotował akcję „Działaj w domu 

z impetem. Ich zadaniem było obejrzeć filmik 
edukacyjny, którego główny bohater ImPET 
wprowadził dzieci w tajniki segregacji śmieci 
i recyklingu oraz rozwiązać quiz tematyczny. 
Cała akcja uświadomiła nam wszystkim jak 
ważne jest dbanie o naszą planetę. 

Następnym przedsięwzięciem było 
uczczenie Światowego Dnia Książki i Praw 
Autorskich. Jest to doroczne święto orga-
nizowane przez UNESCO w celu promocji 
czytelnictwa, edytorstwa i ochrony praw 
autorskich. Obchodzone 23 kwietnia jest 
największym świętem czytelników na świecie. 
Wszyscy miłośnicy literatury mogli wykazać 
się kreatywnością w konkursie fotograficznym 
- Z książką mi do twarzy, organizowanym 
przez szkolną bibliotekę. Zadaniem uczest-
ników było wykonanie pomysłowego zdjęcia 
z wybraną książką. W kategorii klas 0 – III 
laureatami zostali: Natalia Stec z oddziału 
przedszkolnego, Gabriela Polakowska, Kacper 
Tustanowski i Damian Kowalik z klasy I oraz 
Natalia Waręcka z klasy III. Wyróżnieni w tej 
kategorii: Wiktor Kowalczyk i Kacper Gąbka 
z oddziału przedszkolnego, Jarosław Stec 
z klasy I oraz Julia Majchrowicz i Karolina 
Piekoś z klasy III. W klasach IV – VIII nagro-
dzeni zostali: Róża Tustanowska - klasa VII, 
Mikołaj Tustanowski - klasa VI oraz Eliza 
Dudzik - klasa V. Wyróżnienia otrzymali: 
Natalia Wójcik - kasa IV, Julia Wajrak - klasa 
V i Tomasz Rachańczyk - klasa VI. 

Początek maja to ważny czas dla każ-
dego Polaka. Na wielu domach jak co roku 
zawisły biało - czerwone flagi. Święto Pracy, 
Dzień Flagi oraz Święto Konstytucji 3 Maja, 

nie powinny pozostać bez echa. Nie mo-
gąc uczestniczyć, jak co roku, w uroczystej 
akademii szkolnej uczniowie klasy III wraz 
z wychowawcą przygotowali, krótki montaż 
słowno – muzyczny upamiętniający te ważne 
dni. Inni uczniowie również symbolicznie 
uczcili historyczne wydarzenia. Natomiast 
4 maja obchodzimy dzień św. Floriana – 
patrona strażaków. To oni narażają swoje 
zdrowie i życie, wchodząc tam, skąd inni 
uciekają. To dobra okazja, aby oddać hołd 
poległym w akcji i podziękować tym, którzy 
każdego dnia podejmują działania by ratować 
potrzebujących. Nasi milusińscy w ramach 
podziękowania za ciężką pracę wykonali 
przepiękne prace plastyczne ze strażakiem 
w roli głównej. 

Bardzo ucieszyła nas informacja, że nasza 
uczennica Róża Tustanowska zakwalifikowała 
się do etapu finałowego IV Ogólnopolskiego 
Konkursu „Bliżej pszczół” organizowanego 
przez Katolicki Uniwersytet Lubelski.

To jeszcze nie koniec, ponieważ z wiel-
ką dumą i zaangażowaniem uczciliśmy 100 
rocznicę urodzin św. Jana Pawła II. Uczniowie 
stanęli na wysokości zadania i wspólnie oddali 
hołd temu wielkiemu Polakowi

Wszyscy staramy się jak najbardziej 
uatrakcyjnić zajęcia szkolne. Współpracu-
jąc z uczniami jak i z rodzicami aktywnie 
uczestniczymy w wydarzeniach i konkursach 
organizowanych nie tylko przez szkołę ale 
również instytucje pozaszkolne.

U. Budarz, M. Biały
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Publiczna Szkoła Podsta-
wowa im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w Strzyżewi-
cach-Rechcie zorganizowała 
szkolny konkurs plastyczny 
pt. „ KUPUJEMY DOBRE PRO-
DUKTY- BO POLSKIE”.

 Celem konkursu skierowa-
nego do uczniów klas 0-VI, było 
zwiększanie wiedzy na temat 
znaczenia świadomych decyzji 
zakupowych, szczególnie w tak 
trudnym czasie, jak jest teraz! 
Konkurs miał na celu promowa-
nie patriotyzmu konsumenckiego 
i postawę, która spowoduje, że 
nasza rodzima gospodarka bę-
dzie się rozwijać. Dlatego też, 
wybieranie POLSKICH produktów 
żywnościowych to wsparcie dla 
polskich rolników i przedsiębior-
ców, dla lokalnych firm, a niekie-
dy bliskich dla nas osób.

Wszystkie nadesłane prace 
były zgodne z tematyką konkur-
sową! Każda z nich jest wspania-
ła oraz oryginalna! Wszystkim 
uczestnikom serdecznie gratuluję!

Wybór laureatów był bardzo 
trudny, dlatego też został po-
dzielony na II kategorie  - kl. 0-III 
oraz kl. IV-VI.

Laureatami zostaLi:
Klasy - 0-III
miejsce I Wojciech Teter kl. III
miejsce II Gabriel Dziedzicz kl. II
miejsce III Rafał Romanek kl. I
wyróżnienie: 
Maja Ostapiuk kl. III 
Klasy – IV- VI
miejsce I Kamil Adamczyk kl. VI 
miejsce II Zuzanna Mydlak kl. V
miejsce III Adrianna Nowicka kl. V
wyróżnienie: Paulina Kozak kl. V

Wręczenie dyplomów i nagród 
rzeczowych możliwe będzie w jak 
najszybszym realnym czasie - 
bezpiecznym dla każdego.

Wszystkim nagrodzonym 
serdeczne gratulacje składa 
Organizator oraz Dyrekcja Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej im. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego 
w Strzyżewicach-Rechcie.

 
Marta Witek

konkurs plastyczny pt. 
„kuPuJemy dobre Produkty- bo PoLSkie”

Gabriel Dziedzisz

Kamil Adamczyk Wojciech Teter

Adrianna Nowicka

Rafał Romanek

Zuzanna Mydlak

Paulina Kozak

Maja Ostapiuk
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oświata

„Parkowe Skrzaty” 
w przerwie na wirusa

Kiedy w przedszkolu ciszą wypełniony jest każdy kąt, kiedy 
zabawki równiutko stoją na półkach, kiedy nikt nie otwiera książek 
a kredki nie ścigają się, która piękniejszą namaluje tęcze - to znak że 
wakacje. Ale nie w tym roku, to jeszcze nie pora na wakacje. Puste, 
ciche, smutne przedszkole oznacza że, tak jak na całym świecie i tu 
życie zamarło przez wirusa. Zamarło, zatrzymało, a potem przenio-
sło się na internetowe ścieżki i hula wesoło do tej pory !!!. Zajęcia 
z przedszkolakami prowadzimy przez utworzone dla każdej grupy 
przedszkolnej, grupy utworzone na Facebooku. Codziennie rano, 
wysyłamy zadania do wykonania. Są one zgodnie z zaplanowaną 
tematyką, dostosowane do wieku i możliwości dzieci, zapewniają 
dzieciom różne rodzaje aktywności. Zadania zawierają krótkie wpro-
wadzenie w tematykę zajęcia, filmy edukacyjne i instruktażowe, 
prezentacje, zdjęcia, piosenki, propozycje zabaw ruchowych, tańców. 
Od momentu przekazania rodzicom Kart pracy i wyprawek, dzieci 
mogą wykonywać zawarte w nich ćwiczenia, co znacznie ułatwia 
nam realizowanie celów dydaktycznych a dzieciom uatrakcyjnia 
pracę. Dzięki zaangażowaniu rodziców i nauczycieli, dostęp do za-
dań mają prawie wszystkie dzieci. Znając realia codziennego życia, 
stwierdzamy, że prawdziwymi bohaterami są jednak rodzice, którzy 
znajdują czas i organizują dzieciom zdalne przedszkole w domu. 
Efekty pracy dzieci, w postaci zdjęć i komentarzy, zamieszczają 
po południu w swoich grupach. Zdarza się że dzwonimy do siebie, 
widzimy się, mamy możliwość wysłuchania nowych wierszyków 
i odświeżenia starych piosenek. Radość, zadowolenie i satysfakcja 
towarzyszy nam, mimo wyjątkowej sytuacji. 

W każdej grupie znalazło się także, miejsce na Kącik Logope-
dyczny. Z zamieszczonych tam propozycji zabaw i ćwiczeń mogą 
korzystać wszystkie chętne dzieci. Do każdej zabawy dodany jest 
krótki komentarz dla rodzica, wyjaśniający celowość wykonywanego 
ćwiczenia. Są to przede wszystkim ćwiczenia oddechowe, artyku-
lacyjne, usprawniające narządy mowy ale także ogólnorozwojowe, 
wspomagające nabywanie umiejętności poprawnej wymowy i bo-
gacenia słownika dziecka. 

Wszyscy mamy nadzieję, że wkrótce spotkamy się w przedszkol-
nych salach i znowu dziecięcy gwar wypełni każdy kąt, zabawki 
będą bawić, książki zachwycać a kredki ścigać się, która namaluje 
piękniejsza tęczę 

Marta Baran – Nauczycielka przedszkola

eko - konkurS w przedszkolu
22 kwietnia, na całym świecie obchodzony jest Dzień Ziemi. 

W związku z tym świętem, w Samorządowym Przedszkolu Publicznym 
„Parkowe Skrzaty” w Piotrowicach został zdalnie przeprowadzony 
konkurs plastyczno-techniczny dla dzieci i rodziców, pt. „Drugie życie 
śmieci”. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu EKO STWORKA 
z surowców wtórnych i materiałów ekologicznych. Celem konkursu 
było pogłębienie wiedzy dzieci na temat zagadnień z zakresu eko-
logii, ochrony środowiska, uwrażliwienie na konieczność dbania 
o środowisko naturalne, rozbudzanie wyobraźni, fantazji, zdolności 
manualnych, a także podtrzymywanie współpracy pomiędzy placówką 
przedszkolną, a dziećmi i rodzicami w trudnym czasie. 

Autorzy prac wykazali się dużą pomysłowością i kreatywno-
ścią. Każda praca była oryginalna, niepowtarzalna i zaskakująca. 
Przedszkolna komisja postanowiła przyznać równorzędne nagrody 
i uhonorować wszystkie prace. Na uczestników konkursu czekają 
już dyplomy i nagrody. Wszystkim dzieciom i ich rodzicom bardzo 
dziękujemy za udział i gratulujemy pomysłowości.

 Agnieszka Stańko – Nauczycielka przedszkola

Zespół Szkół Rolniczych
Centrum Kształcenia Zawodowego

w Pszczelej Woli

Oferta edukacyjna:  
Liceum Ogólnokształcące:
  - klasa językowa
  - klasa jeździecka
  - klasa sportowa (piłka nożna)
  - klasa wojskowa
Szkoła kształci w zawodach:

Szkoła Branżowa I Stopnia:
  - piekarz
  - kucharz
  - jeździec

Szkoły dla dorosłych: 
  - Policealna Szkoła Administracji
  - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Kwalifikacyjne 
kursy w zawodach:
  - pszczelarz
  - technik pszczelarz
  - rolnik
  - technik rolnik
  - jeździec

 - technik pszczelarz 
 - technik żywienia 
   i usług gastronomicznych 
 - technik rolnik
 - technik urządzeń i systemów 
   energetyki odnawialnej 
 - technik agrobiznesu
 - technik hodowca koni 
   z kwalifikacją zawodu jeźdźca

TYLKO U NAS!

• wyjątkowa oferta językowa 
   (angielski, niemiecki oraz dodatkowo 
   francuski i rosyjski)
• stypendia: Prezesa Rady Ministrów, 
   Starosty, stypendia socjalne
• praktyki zawodowe zagraniczne 
   (Austria, Włochy, Anglia, Niemcy, 
   Luksemburg, Szkocja)
• zajęcia przygotowujące do 
   zewnętrznych egzaminów 
   maturalnych i zawodowych
• zajęcia taneczne – taniec 
   współczesny i towarzyski oraz zespół 
   wokalno – taneczny Apis
• zajęcia z carvingu
• projekty wymiany młodzieży ze szkołami 
   w Polsce i za granicą
• międzynarodowe konkursy i zawody 
   (Cavaliada, IMYB)
• zajęcia sportowe (łyżwy, wrotki, siłownia, 
   piłka halowa, piłka ręczna, siatkówka, 
   koszykówka, piłka nożna)

Projekty edukacyjne: 
„Kreatywna edukacja w powiecie lubelskim”
„Edukacja przyszłości w powiecie lubelskim”
Dodatkowe zajęcia specjalistyczne i kursy 
dla uczniów m.in. licencja na drony
Program „Europejskie staże” w ramach 
projektu Erasmus+ Włochy, Portugalia

Zespół Szkół Rolniczych 
Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli

23-107 Strzyżewice
tel. 81 562 80 76

e-mail: sekretariat@pszczelawola.edu.pl
www.pszczelawola.edu.pl Jesteśmy na 
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z historii gminy strzyżewice

Pierwsze wolne wybory samorządowe odbyły się w dniu 27 maja 1990 roku. Przeprowadzone zostały w oparciu o ordynację 
wyborczą z 1990 roku. W Gminie Strzyżewice radni wybierani byli w jednomandatowych okręgach wyborczych. Spośród 54 
kandydatów wybrano 23 radnych. Frekwencja wyborcza wynosiła 30,3%, na 5354 uprawnionych głosowało 1621 osób. Najwyż-
szą frekwencję, tj. 59% zanotowano w okręgu wyborczym nr 18 (Kiełczewice Dolne), zaś najniższą - wynoszącą 9% w okręgu 
wyborczym nr 22 (Kiełczewice Pierwsze, Dębszczyzna, Kiełczewice Górne). Wyborcy oddali 1588 głosów ważnych, w tym 99 bez 
dokonania wyboru i 33 głosy nieważne. W dwóch przypadkach o wyborze radnego zdecydowało losowanie. Dziesięć mandatów 
zdobył Komitet Obywatelski „Solidarność” Gminy Strzyżewice, sześciu radnych było członkami PSL, jeden członkiem OSP, 
pozostali to osoby tzw. niezrzeszone. W składzie Rady znalazło się 3 osoby, które pełniły funkcję radnych w Gminnej Radzie 
Narodowej, działającej w latach 1986 – 1990.

minęło 30 lat od pierwszych wyborów
samorządowych w Gminie Strzyżewice

Rada Gminy Strzyżewice wybrana w wol-
nych wyborach działała w oparciu o ustawę 
o samorządzie terytorialnym z dnia 8 marca 
1990 roku, która określiła kompetencje 
rady, zakres działania i zadania Gminy 
w zaspakajaniu potrzeb mieszkańców 
należących do jej własnych zadań oraz 
w oparciu o ustawę o finansach publicz-
nych gmin, która określiła źródła docho-
dów gmin. Realizując zadania, w oparciu 
o powyższe akty prawne, Rada Gminy na 
każdy rok uchwalała budżet Gminy, w któ-
rym określała wielkość dochodów i źródła 
otrzymania oraz wydatki, uwzględniając 
w pierwszej kolejności te, które należą do 
zadań obowiązkowych Gminy, a następnie 
w miarę posiadanych środków te, które 
nie są obowiązkowymi zadaniami Gminy, 
lecz przyczyniają się do polepszenia ży-
cia mieszkańców.

7 czerwca 1990 roku odbyła się pierwsza 
sesja Rady Gminy Strzyżewice.

Inauguracja rozpoczęła się odegraniem 
i odśpiewaniem hymnu państwowego Rze-
czypospolitej Polskiej.

Na tej sesji Rada Gminy podjęła uchwałę 
w sprawie ustalenia czterech stałych Ko-
misji Rady Gminy Strzyżewice:
1. Komisja Rolnictwa i Działalności Go-

spodarczej (KR i DG).
2. Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia 

i Spraw Socjalnych (KOKZ i SS).
3. Komisja Budżetu i Rozwoju Społeczno 

– Gospodarczego (KB i RSG).
4. Komisja Gospodarki Komunalnej, 

Ochrony środowiska i Przestrzegania 
Prawa (KGKOŚ i PP).

Przewodniczącym Rady Gminy został 
Leon Karłowicz.

Delegatem na Sejmik Samorządowy 
wybrany został Wojciech Zdybel.

Ustalono, że skład Zarządu Gminy Strzy-
żewice będzie pięcioosobowy.

Podczas pierwszej sesji Rada otrzymała 
informację o stanie budżetu Gminy oraz 

zakresie mienia, które podlega przekazaniu 
Gminie. W protokole z tego posiedzenia 
zostało zapisane następujące zdanie: „do-
tychczasowa działalność Urzędu Gminy była 
prowadzona dobrze - zwłaszcza w zakre-
sie realizacji budżetu. Może nawet zbyt 
oszczędnie, o czym świadczy nie tylko brak 
zadłużenia Gminy w banku, lecz także nad-
wyżka w wysokości około 80 mln złotych”.

19 czerwca 1990 roku odbyła się druga 
sesja, na której Rada Gminy Strzyżewic 
podjęła uchwałę, stwierdzającą wybór 
na stanowisko Wójta Gminy Strzyżewice 
Krzysztofa Chmielika, który stanął też na 
czele samorządowego Zarządu Gminy Strzy-
żewice.

Wybrano dwóch wiceprzewodniczących 
Rady, którymi zostali: Marian Piotrowski 
i Marian Rzucidło.

Ustalono skład Zarządu Gminy Strzyże-
wice w osobach: Krzysztof Chmielik, jako 
Przewodniczący Zarządu oraz członkowie: 
Wiesław Jarosz, Marianna Kazuła, Bogdan 
Lis i Krzysztof Piechnik.

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie 
ustalenia składów osobowych stałych Komisji:

Komisja Rolnictwa i Działalności Go-
spodarczej: przewodniczący - Krzysztof 
Piechnik, członkowie - Wiesław Jarosz, Ka-
zimierz Kapica, Kazimierz Krzyżak, Bogdan 
Lis, Alfred Sagan, Stanisław Teter.

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia 
i Spraw Socjalnych: przewodnicząca - 
Marianna Kazuła, członkowie - Leokadia 
Dziurda, Leon Karłowicz, Jan Widomski.

Komisja Budżetu i Rozwoju Społeczno 
– Gospodarczego: przewodniczący: Jan 
Andrzej Dąbrowski, członkowie - Stanisław 
Bolibok, Kazimierz Duda, Jan Fidut, Marian 
Piotrowski, Urszula Poleszak, Marek Stęp-
niak, Wojciech Zdybel.

Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochro-
ny Środowiska i Przestrzegania Prawa: 
przewodniczący - Mirosław Drążyk, człon-

kowie - Ignacy Depta, Stanisław Dudkie-
wicz, Marian Rzucidło.

Rada powołała Komisję do opracowania 
projektu Statutu Gminy i Regulaminu Rady 
Gminy w składzie: przewodniczący - Woj-
ciech Zdybel, członkowie - Jan Andrzej 
Dąbrowski i Marianna Kazuła. Dzięki pracy 
tej Komisji, powstał dokument o znaczeniu 
historycznym, stanowiący o ustroju Gminy 
Strzyżewice w nowym systemie.

Na trzeciej sesji, w dniu 12 lipca 1990 
roku, powołano Komisję Inwentaryzacyjną, 
która miała za zadanie sporządzenie spisów 
inwentaryzacyjnych i protokołów określa-
jących mienie skarbu państwa podlegające 
przejmowaniu przez Gminę. Jej przewod-
niczącym był Stanisław Dudkiewicz, jego 
zastępcą Mirosław Drążyk, sekretarzem 
Teresa Kaźmirska, a członkami: Leon Kar-
łowicz, Stanisław Nyka, Alfred Sagan i Re-
gina Wcisło.

Na trzeciej sesji podjęto pierwszą decy-
zję finansową. W oparciu o stan budżetu 
Gminy za okres od 1 stycznia do 20 czerwca 
podjęto uchwałę w sprawie zmian w budże-
cie na 1990 rok. Zwiększono ponadplanowe 
dochody budżetowe o kwotę 80 mln złotych 
z tytułu podatku obrotowego od spółek 
handlowych z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią. W związku z tym zwiększono wydatki 
budżetowe o tę kwotę z przeznaczeniem 
na budowę dróg: Osmolice – Iżyce oraz 
Osmolice – Nowiny. Ponadto zmniejszono 
wydatki budżetowe na remonty kapitalne 
szkół o kwotę 49 mln złotych, natomiast 
o tę kwotę zwiększono wydatki przezna-
czone na zapłatę za prace przy rozbudowie 
domu nauczyciela w Bystrzycy Starej.

Pierwsze wybory samorządowe przy-
niosły ze sobą nadzieję na budowę sa-
morządów terytorialnych. Dzień 27 maja 
1990 roku bez wątpienia stanowi istotną 
datę w historii Polski i Gminy Strzyżewice.
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Marian Piotrowski 
z Bystrzycy Nowej 

Wiceprzewodniczący Rady 
G. Strzyżewice

Alfred Sagan 
z Kiełczewic Maryjskich

Urszula Poleszak 
z Osmolic Drugich

Krzysztof Piechnik 
z Piotrowic

Członek Zarządu G. Strzyżewice, 
Przewodniczący KR i DG

Marian Rzucidło 
z Piotrowic

Wiceprzewodniczący Rady 
G. Strzyżewice

Wojciech Zdybel 
ze Strzyżewic

Delegat na Sejmik Samorządowy, 
Przewodniczący Komisji do 

opracowania projektu Statutu 
Gminy i Regulaminu Rady Gminy

Stanisław Teter 
z Kiełczewic Dolnych

Jan Widomski 
z Bystrzycy Starej

Marek Stępniak 
z Kiełczewic Górnych

Mirosław Mech
z Bystrzycy Starej

Stanisław Dudkiewicz 
z Pawłowa

Wiesław Jarosz 
ze Strzyżewic

Członek Zarządu G. Strzyżewice

Leokadia Dziurda 
z Franciszkowa

Kazimierz Duda 
z Dębszczyzny

Jan Fidut 
z Żabiej Woli

Stanisław Bolibok 
z Polanówki

Mirosław Drążyk 
z Piotrowic

Przewodniczący KGKOŚ i PP

Jan Andrzej Dąbrowski 
z Kiełczewic Maryjskich 
Przewodniczący KB i RSG

Ignacy Depta 
z Żabiej Woli

Leon Karłowicz 
z Pszczelej Woli

 Przew. Rady G. Strzyżewice 
I Kadencji 

Marianna Kazuła 
z Osmolic Pierwszych 

Członek Zarządu G. Strzyżewice, 
Przewodnicząca KOKZ i SS

Kazimierz Kapica 
z Kolonii Kiełczewice Dolne

Kazimierz Krzyżak 
z Bystrzycy Nowej

Bogdan Lis 
z Dębiny

Członek Zarządu G. Strzyżewice
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Pierwsze wolne wybory do Samorządu Terytorialnego, które odbyły 
się 27 maja 1990 roku dały możliwość samodzielnego decydowania przez 
mieszkańców o wyborze swoich przedstawicieli do Rady Gminy a następnie 
nowo wybrani Radni podejmując decyzje mogli realizować rzeczywiste po-
trzeby mieszkańców.

Był to czas dużych nadziei i oczekiwań 
mieszkańców  w zakresie poprawy wa-
runków życia i pracy oraz samodzielnego 
decydowania o przyszłych  losach swojej 
„Małej Ojczyzny” jaką jest Gmina.

Na pierwszym posiedzeniu Rady Gmi-
ny w dniu 7 czerwca 1990 roku Radni 
wybrali Przewodniczącego Rady i dwóch 
zastępców, a  w dniu 19 czerwca został 
wybrany przez Radę Wójt, Zarząd Gminy 
i Komisje Rady.

Z pośród dwóch kandydatów w drugim 
głosowaniu Radni powierzyli mi funkcję 
Wójta dając mandat zaufania. Przyjąłem to 
wyzwanie ze świadomością jak duża ciąży 
na mnie odpowiedzialność i ogrom pracy 
aby spełnić oczekiwania mieszkańców.

Praca w samorządzie była dla mnie 
czymś zupełnie nowym nie miałem do-
świadczenia w administracji gdyż pra-
cowałem jako nauczyciel w Technikum 
i Zasadniczej Szkole Mechanizacji Rol-
nictwa przy Państwowym Ośrodku Ma-
szynowym w Piotrowicach.

Mając program przygotowany przez 
Komitet Obywatelski „Solidarność” Gminy 
Strzyżewice którego byłem przewodniczą-
cym i kierując się jego przewodnią myślą 
„że przyszły samorząd powinien zapewnić 
realizację potrzeb poszczególnych śro-
dowisk a także przez swoją działalność 
przyczynić się do integracji gminy” łatwiej 
mi było podjąć te zadania.

Komitet Obywatelski „Solidarność” był 
organizacją społeczną i zrzeszał kilka-
dziesiąt osób z terenu całej gminy. Przez 
kilka  miesięcy przed wyborami członkowie  
Komitetu spotykali się na cotygodniowych 
spotkaniach oraz zebraniach z mieszkań-
cami z udziałem posłów i senatorów.

Na tych spotkaniach prowadzone były 
dyskusje dotyczące  zadań jakie należy 
podjąć by spełnić rzeczywiste potrzeby 
i oczekiwania mieszkańców.

Te najważniejsze wnioski i postulaty 
zostały ujęte w programie wyborczym  
Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”, 
a później z niewielkimi korektami realizo-
wane przez Samorząd Gminy.

Na początku trzeba było podejmować 
trudne i ryzykowne decyzje ale dzięki 

zaangażowaniu  radnych realizacja za-
dań przebiegała sprawnie dając wymier-
ne efekty.

Nie obyło się też bez krytyki i uwag, 
które starałem się przyjmować z pokorą 
i zrozumieniem.

Prowadzony dialog zawsze przyczy-
nia się do podejmowaniu dobrych decyzji 
przynoszących nowe i lepsze rozwiązania.

Pierwsze decyzje a zarazem inwe-
stycje to:

 ■ kontynuacja budowy drogi woje-
wódzkiej o nawierzchni bitumicznej  
Iżyce-Bychawka i Osmolice –Nowiny,

 ■ położenie nawierzchni asfaltowej na 
drodze gminnej w Kiełczewicach Dol-
nych  i utwardzenie powierzchniowe 
drogi  w Dębszczyźnie,

 ■ oraz w większości w tym czasie  
budowa dróg o nawierzchni żużlo-
wej w Kiełczewicach Górnych, Kol. 
Kiełczewice Dolne, Kol. Piotrowice 
i Żabia Wola.

W późniejszym okresie drogi były 
utwardzane tłuczniem oraz budowane 
o nawierzchni asfaltowej.

Priorytetem było wodociągowanie 
gminy gdzie oprócz: Polanówki, Żabiej 
Woli, Pszczelej Woli i Osmolic pod lasem, 
oraz Pawłowa i Piotrowic POM  gdzie nie 
było wodociągów.

Gmina z pomocą Społecznego Komitetu 
Budowy rozpoczęła i zrealizowała pierw-
szą sieć wodociągową w Strzyżewicach 
i Kiełczewicach wraz z ujęciem wody, sta-
cją wodociągową i przepompownią, które 
zostały oddane do użytku w 1992 roku.

W następnych latach  były realizowane 
wodociągi w kolejnych miejscowościach 
z udziałem środków Gminy, Wojewody, 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa i znacznym udziale środków 
własnych mieszkańców oraz pomocy 
organizacyjnej i fizycznej członków Spo-
łecznych Komitetów Budowy.

Podobnie było przy gazyfikacji gminy 
która zaczęła się na początku lat dziewięć-
dziesiątych ubiegłego wieku od Osmolic, 
dalej miejscowości Pszczela Wola, Żabia 
Wola, Piotrowice, Iżyce następnie w kie-
runku Strzyżewic.

Szanowni Państwo, 
mieszkańcy Gminy Strzyżewice

Krzysztof Chmielik

WÓJT GMINY 
STRZYŻEWICE 

PIERWSZEJ KADENCJI

W połowie lat dziewięćdziesiątych 
rozpoczęta została kompleksowa telefo-
nizacja gminy zakończona położeniem sieci 
i zainstalowaniem nowoczesnej centrali 
automatycznej w Strzyżewicach. Wcze-
śniej pionierem pierwszej telefonizacji 
było sołectwo Franciszków gdzie z inicja-
tywy Społecznego Komitetu Telefonizacji 
została wybudowana sieć telefoniczna 
podłączana do centrali ręcznej.

Wymienione inwestycje zostały zre-
alizowane dzięki środkom gminy oraz 
dotacji ARiMR, Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
Funduszu Telefonizacji Rozwoju Wsi Pol-
skiej, Telekomunikacji, Zakładu Gazowego 
i środków własnych mieszkańców.

Z innych ważnych zadań realizowanych 
na początku pracy samorządu to: dokoń-
czenie rozbudowy szkoły w Rechcie, Domu 
Nauczyciela w Bystrzycy Starej, budowa 
oczyszczalni ścieków przy szkole podsta-
wowej w Bystrzycy Starej, dokończenie 
budowy remizy  dla OSP w Kiełczewicach 
Górnych i przekazanie samochodu pożar-
niczego  oraz remont i rozbudowa szkoły 
podstawowej w Kiełczewicach Górnych.

Inwestycje oświatowe zostały zrealizo-
wane dzięki środkom gminnym ,Fundacji 
Rozwoju Wsi Polskiej i  znacznej dotacji 
z Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Bardzo ważnym zadaniem podjętym 
przez samorząd to ochrona środowiska, 
gdzie zostały początkowo podjęte zadania 
edukacyjne w szkołach gdzie odbywały 
się olimpiady ekologiczne, później zor-
ganizowana zbiórka odpadów z gospo-
darstw i zakładów, następnie likwidacja 
dzikich wysypisk i rozbudowa wysypiska 
w Iżycach.

Następnie budowa pierwszej sieci ka-
nalizacyjnej w Żabiej Woli podłączonej do 
oczyszczalni ścieków w Pszczelej Woli.
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„Dziś zasiada pierwsza rada,
Toczą się obrady.
Jak to będzie? Co to będzie,
Gdy nie damy rady?...”

W 1990 roku Pani Kazimiera Molęda 
dyrektor Szkoły w Osmolicach przekonała 
mnie do kandydowania na radną Gminy 
Strzyżewice. Zebrała wymaganą ilość pod-
pisów wyborców z Osmolic Pierwszych 
i zarejestrowała moją kandydaturę. Miesz-
kańcy w wyborach zdecydowali, że będę 
ich reprezentować.

Już wtedy zadawałam sobie pytanie czy 
nie zawiodę, czy sprostam pokładanym na-
dziejom, bo potrzeby były ogromne. Każdy 
z nas wybranych w skład rady przez swoje 
sołectwa i społeczności miał w zanadrzu 
cele i potrzeby lokalne. Jak to pogodzić, 
jak działać, gdyż wszystkiego jednocześnie 
zrobić się nie da. Takie rozterki towarzy-
szyły nam radnym I kadencji.

wiele: budowa 
nowych dróg, 
remonty istnie-
jących, wodocią-
gi, sieć gazowa, 
wsparcie finan-
sowe placówek 
kultury, sportu, 
jednostek straży 
pożarnej. Gminie 
przybywało zadań do realizacji od rządu, 
ale nie szły za tym finanse. Jako gmina 
rolnicza dochodów własnych nie mieliśmy 
za wiele.

My, radni z tamtych lat zobaczyliśmy 
dość szybko, jak wiele zależy od na-
szych decyzji.

Byliśmy pierwsi, stworzyliśmy wówczas 
podstawy do dalszego funkcjonowania 
samorządu terytorialnego. Opracowaliśmy 
podstawę prawna, którą był statut Gminy.

„Daliśmy radę.
Nie było łatwo,
Ale było warto!”

Przed trzydziestu laty…

Oprócz środków gminnych i własnych 
mieszkańców zadania inwestycyjne zwią-
zane z ochroną środowiska zostały do-
finansowane przez ARiMR, WFOŚiGW 
i Wojewodę.

Z inicjatywy gminy  Strzyżewice został 
opracowany program gospodarki wodno-
-ściekowej górnego biegu rzeki Bystrzyca 
dla gmin leżących w zlewni, który zakładał 
kanalizację, małą retencje, zaopatrzenie 
gospodarstw w wodę oraz ochronę rzeki 
przed zanieczyszczeniami chemicznymi. 
Program został zrealizowany w poro-
zumieniu gminy Strzyżewice z miastem 
Lublin, Bychawą, Zakrzówkiem oraz Głu-
skiem i zakładał objęcie wszystkich gmin 
leżących w dorzeczu rzeki Bystrzycy.

Mimo starań nie udało się wdrożyć tego 
przedsięwzięcia przez utworzenie Związku 
Komunalnego „Bystrzyca Lubelska” obej-
mującego wszystkie gminy zlewni rzeki 
Bystrzyca. Propozycje przystąpienia do 
związku zgłosiły tylko trzy gminy z gmi-
ną Strzyżewice.

Mam nadzieję , że w najbliższej przy-
szłości w ramach obszaru metropolitar-
nego wokół Lublina powstanie podmiot 
składający się z gmin i powiatów, który 
będzie realizował wspólne działania do-
tyczące gospodarki wodno-ściekowej ale 
również zajmie się energetyką ,zagospo-
darowaniem odpadów, transportem zbio-
rowym, budową dróg, turystyką, kulturą 
i dziedzictwem narodowym.

Chciałem nadmienić, że na początku 
kadencji Rada Gminy podjęła uchwałę 
o przyjęciu statusu gminy ekologicznej, 
a za wymienione wyżej przedsięwzięcia 
jako jedna z pierwszych w Polsce otrzyma-
ła certyfikat gminy ekologicznej przyznanej 
przez kapitułę będącą pod patronatem 
Prezydenta RP, który osobiście wręczał 
to wyróżnienie gminom w Pałacu Pre-
zydenckim w Warszawie gdzie miałem 
przyjemność ten certyfikat odebrać.

Oprócz wymienionych zadań inwe-
stycyjnych i proekologicznych  samorząd 
dużą wagę przykładał do rozwoju oświaty 
sportu i kultury.

Dzięki współpracy z tymi środowiskami  
organizowane były festyny, występy arty-
styczne i turnieje rekreacyjno-sportowe. 
Reaktywowana została gminna orkiestra 
dęta przy Domu Kultury w Piotrowicach 
a następnie przejęta pod patronat szkoły 
podstawowej w Kiełczewicach Górnych.

Bardzo ważnym wydarzeniami na po-
czątku nowego samorządu  były Dożyn-
ki Gminne które odbyły się 2 września 
1990 roku na placu przy Urzędzie Gminy 
przy licznym udziale mieszkańców. Po 
odprawionej Mszy Polowej w intencji 
nowo powstałego Samorządu Gminnego 
i rolników z podziękowaniem za zebrane  
zbiory  zostały poświęcone krzyże, które 
pracownicy zawiesili w pomieszczeniach 
biurowych Urzędu Gminy oraz sześć lat 
później przyjęty w dniu 27 sierpnia 1996 

roku  Akt Zawierzenia Gminy Strzyżewice 
Matce Bożej Królowej Polski przez rad-
nych gminy Strzyżewice podczas Doży-
nek Gminnych w Bystrzycy Starej w dniu 
8 września.

Reasumując w procesie tworzenia 
i działania samorządu w początkowym 
okresie należy podkreślić bardzo duży 
udział mieszkańców,  którzy zgromadze-
ni w Społecznych Komitetach Budowy, 
zrzeszeni w Ochotniczych Strażach Po-
żarnych, Klubach Sportowych, Kołach 
Gospodyń Wiejskich, a także Szkoły, Dom 
Kultury, Zakłady Pracy, Strzyżewickie 
Towarzystwo Regionalne, Parafie, pra-
cownicy Gminy, Sołtysi, Radni i wiele osób 
indywidualnych (których nie sposób wy-
mienić nie pomijając nikogo). Wymienione 
podmioty i osoby wniosły nieoceniony 
wkład w pracę, rozwój i umacnianie no-
wego samorządu.

Był to czas etosu, solidnej pracy i duże-
go zaangażowania dlatego z przyjemnością 
wracam do wspomnień z tego okresu.

Dziękuję wszystkim których spotkałem 
na swojej drodze za życzliwość, obdarzone 
zaufanie oraz wsparcie podczas pełnienia 
funkcji Wójta Gminy.

Łączę Wyrazy Szacunku
Krzysztof Chmielik

Strzyżewice dnia 27 maja 2020 roku

Na początku nasze obrady były bar-
dzo burzliwe. Emocje wyciszał umiejętnie 
I przewodniczący Rady Gminy Ś.P. Pan Leon 
Karłowicz, który prowadził nasze sesje 
z ogromną kulturą i spokojem. Uczyliśmy 
się dopiero zasad demokracji.

Ważną sprawą był wówczas wybór 
osoby Wójta Gminy Strzyżewice. Pan 
Karłowicz wraz z Panem Chmielikiem z Ko-
mitetu Obywatelskiego wybrali się w tej 
sprawie do Markuszowa, aby namówić do 
kandydowania Pana Andrzeja Rozwałkę, 
który pochodził z naszej gminy i spraw-
dził się w zarządzaniu Gminą Markuszów. 
Niestety mieszkańcy Markuszowa widzieli 
go Wójtem u siebie, więc nasza delegacja 
wróciła z niczym.

Pan Krzysztof Chmielik został więc 
przedstawiony jako kandydat i został wy-
brany przez Radę na stanowisko Wójta 
Gminy Strzyżewice. Pierwszy Wójt praco-
wał ponad podziałami bardzo konsekwent-
nie i ze znajomością zagadnień oraz potrzeb 
lokalnej społeczności. Było ich bardzo 

Wspomina Radna 
i Członek Zarządu 

Gminy Strzyżewice 
Marianna Kazuła 
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Przewodniczącym Rady Gminy Strzyżewi-
ce wybranej w pierwszych demokratycznych 
wyborach 27.05.1990r. został Leon Karło-
wicz, reprezentujący Komitet Obywatelski 
„Solidarność”.

Był człowiekiem niezwykle zasłużonym 
dla ziemi strzyżewickiej – społecznikiem, 
działaczem kultury, regionalistą, aktywistą 
NSZZ „Solidarność.”

Urodził się 3 stycznia 1922 roku we wsi 
Zasmyki w powiecie kowelskim na Wołyniu 
w rodzinie rolniczej, jako najstarszy z pięcior-
ga rodzeństwa. Jego prawdziwe nazwisko to 
Mariański. Zmienił je tuż po wojnie, by unik-
nąć represji ze strony władz komunistycznych 
za przynależność do AK.

W Zasmykach spędził dzieciństwo i mło-
dość. Tam ukończył szkołę powszechną i od 
września zamierzał kontynuować dalszą na-
ukę w średniej szkole ogrodniczej w Wilnie. 
Niestety, wybuchła wojna i musiał zrezy-
gnować z tych planów. Udało mu się jednak 
ukończyć na tajnych kompletach dwa lata 
gimnazjum ogólnokształcącego.

Gdy na Wołyniu nasiliły się represje 
ukraińskich nacjonalistów wobec ludności 
polskiej,Leon Karłowicz rozpoczął działal-
ność konspiracyjną w AK. Początkowo był 
łącznikiem i kolporterem podziemnej prasy. 
W sierpniu 1942 roku wstąpił do oddziału 
por. Wł. Czermińskiego „Jastrzębia”, przyj-
mując ps. „Rydz”. Celem tego ugrupowania 
była obrona Polaków przed atakami oddzia-
łów UPA. Tam przeszedł regularne szko-
lenie bojowe. Brał udział w kilku bitwach 
z Niemcami i Ukraińcami. W jednej z nich 
pod Ośmiogowiczami został ranny w rękę, 

groziła mu amputacja, kilka tygodni prze-
bywał w polowym szpitalu, a pocisk, który 
go ugodził, pozostał w jego przedramieniu 
do końca życia.

Na przełomie 1943/44 r. oddział „Jastrzę-
bia” znalazł się w szeregach 27 Wołyńskiej 
Dywizji Piechoty AK. Przeszedł z nią cały 
szlak bojowy,wyzwalając (zgodnie z akcją 
„Burza”) z rąk niemieckich m.in. Kock, Firlej, 
Lubartów, Kamionkę, aż do Skrobowa, gdzie 
polscy żołnierze 25.07.44. zostali zdradziecko 
rozbrojeni przez Armię Czerwoną.

O tym tragicznym wydarzeniu Leon Kar-
łowicz napisał we wspomnieniach: „Prze-
kreślono wojsko umęczonego Wołynia 
– wypróbowane, ofiarne, waleczne.”

Po rozbrojeniu udał się do Lublina i tu po-
stanowił pozostać i znaleźć dla siebie miejsce 
w nieprzyjaznej rzeczywistości. Podjął pracę 
– najpierw na poczcie, potem w cukrowni, 
wreszcie w Pogotowiu Opiekuńczym, gdzie 
prawdopodobnie odkrył powołanie do pracy 
z młodzieżą.

Jednocześnie kontynuował przerwaną woj-
ną edukację w szkole średniej. W 1947 r. złożył 
egzamin dojrzałości i rozpoczął studia histo-
ryczne na Wydziale Humanistycznym KUL.

Rok później został nauczycielem historii, 
języka polskiego i geografii w Gimnazjum Ho-
dowlanym i Liceum Pszczelarskim w Pszczelej 
Woli. Wkrótce te dwie szkoły połączono 
w Technikum Pszczelarskie.

W 1948 roku Leon Karłowicz zawarł 
związek małżeński z Alicją Scelin – Woły-
nianką, która była sanitariuszką 27 WDP AK 
i dzieliła z nim żołnierskie trudy na szlaku 
bojowym Dywizji.

Po ślubie Karłowiczowie zamieszkali 
w Pszczelej Woli. Alicja Scelin również była 
studentką historii na KUL, ale w czerwcu 
1949 roku, kilka dni po znanej ubeckiej pro-
wokacji w Boże Ciało, została aresztowana 
i za „obrazę władzy ludowej” spędziła pięć 
lat w więzieniu.

Tam urodziła pierwszego syna.
Po odbyciu kary nie mogła kontynuować 

studiów, miała problemy ze znalezieniem pracy.
Wtedy pomoc i życzliwość okazała jej dy-

rekcja Technikum Pszczelarskiego i zatrudniła 
ją najpierw w gospodarstwie,a potem w bi-
bliotece, w której pracowała do emerytury.

Te dramatyczne przeżycia i upokorzenia 
nie załamały Leona Karłowicza, W 1953 roku 
uzyskał dyplom magistra historii i z oddaniem 
kontynuował pracę nauczyciela.

Był doskonałym pedagogiem, wychowaw-
cą wielu pokoleń młodzieży pszczelarskiej. 
Miłośnik teatru i poezji, potrafił tymi dziedzi-
nami zafascynować podopiecznych.

Zorganizowany przez niego teatr szkolny 
przez 35 lat istnienia wystawił 56 premier 
sztuk pełnospektaklowych, programów po-
etyckich i kabaretowych. Wśród nich były 
utwory klasyki polskiej („Balladyna”, „Kon-
rad Wallenrod”, „Damy i huzary”, „Powrót 
posła”) i europejskiej („Lekarz mimo woli”, 
„Eugeniusz Oniegin”, „Rewizor”, „Słoń”), 
a także adaptacje fragmentów dramatów 
(„W bazyliańskiej celi”).

Grano je wielokrotnie, nie tylko dla mło-
dzieży szkolnej i mieszkańców Pszczelej Woli, 
ale wyjeżdżano także do sąsiednich miej-
scowości. Wszędzie cieszyły się uznaniem 
i ciepłym przyjęciem.

Teatr był stałym uczestnikiem Sejmiku 
Wiejskich Zespołów Teatralnych w Stocz-
ku Łukowskim, brał udział w Dniach Poezji 
Renesansowej w Kazimierzu i wielu innych 
przeglądach i konkursach, w których zawsze 
otrzymywał nagrody i wyróżnienia. Z uzna-
niem o spektaklach pszczelowolskiego teatru 
pisała lubelska i ogólnokrajowa prasa.

Aby pogłębić wiedzę i umiejętności mło-
dych aktorów, Leon Karłowicz organizował 

Pamięci Przewodniczącego 
rady Gminy Strzyżewice i kadencji
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spotkania z zawodowymi aktorami, pisarzami, 
koncerty Filharmonii Lubelskiej i wyjazdy 
na spektakle teatralne do Lublina, Krakowa 
i Warszawy.

Po przejściu na emeryturę utworzył we 
współpracy z parafią teatr wiejski w Żabiej 
Woli, z którym wystawiał jasełka oraz pełno-
spektaklowe sztuki m.in.”Betlejem Polskie” 
L. Rydla. Zaprezentowane w Nałęczowie na 
dorocznej Wojewódzkiej Scenie Amatora 
w okresie stanu wojennego zostało odebrane 
przez widzów jak manifest patriotyczny.

Przez wiele lat pracy zawodowej, a także 
na emeryturze Leon Karłowicz uczestni-
czył aktywnie w pracach Związku Teatrów 
Amatorskich, pełnił funkcję członka Zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego w Towarzystwie 
Kultury Teatralnej. Wspólpracował z Te-
atrem im. J. Osterwy i Wojewódzkim Domem 
Kultury. O jego długoletniej pracy reżysera 
opowiada „Melpomena w szkolnym mundur-
ku”, a o dalszych losach uczniów - aktorów 
książka „Nie zawiedli”.

Drugą pasją Leona Karłowicza była tu-
rystyka i krajoznawstwo. Przez 35 lat pra-

cy przemierzył z młodzieżą Polskę wzdłuż 
i wszerz, kilkakrotnie odwiedził Czechosłowa-
cję, co w tamtych czasach nie było łatwe. Pod 
jego kierunkiem młodzież poznawała ojczystą 
przyrodę, historię i tradycje różnych regionów 
Polski. Czasami prezentowała przedstawienia 
w odwiedzanych miastach i wsiach.

Realizując tę pasję, Leon Karłowicz współ-
pracował z Wojewódzkim Ośrodkiem In-
formacji Turystycznej, jest współautorem 
kilku folderów wydanych przez tę instytucję, 
m.in. napisał tekst do przewodnika „Śladami 
Kajetana Koźmiana”.

Trzecią pasją Leona Karłowicza było doku-
mentowanie historii, ocalenie od zapomnienia 
zarówno tragicznych wydarzeń na Wołyniu 
i losów najbliższych, jak i dziejów ziemi strzy-
żewickiej, na której przyszło mu żyć i praco-
wać. Był współzałożycielem Strzyżewickiego 
Towarzystwa Regionalnego i jego aktywnym 
działaczem. Wiele godzin spędził w archiwa-
ch,bibliotekach i rozmowach z najstarszymi 
mieszkańcami Pszczelej i Żabiej Woli. Efekty 
tej pracy , to wydane w latach 90-ych książki: 
„Z przeszłości Osmolic, „Generał Rohland 

i jego potomkowie”, „Ród Stadnickich, ostat-
nich właścicieli Osmolic”, „Gmina Strzyżewice 
(Piotrowice) 1918-1997” (współautor), „Nad 
rzeką na pagórku”,”Państwowe Technikum 
Pszczelarskie w Pszczelej Woli 1945 -1980” 
(współautor) i liczne artykuły w lubelskiej 
prasie. Zaduma nad dziejami gminy i piękno 
jej przyrody znalazły odzwierciedlenie w wielu 
wierszach Leona Karłowicza. Niektóre  z nich 
opublikował w tomiku „Nieśmiałe stawiam 
słowo” (1992 GZOK). 

Pracując wśród pszczelarzy, wkrótce sam 
stał się zapalonym pszczelarzem i zaintere-
sowany tą dziedziną, zaczął pisać artykuły 
o tematyce pszczelarskiej. W 1993 roku na 
ich podstawie wydał książkę „Z dziejów 
oświaty pszczelarskiej w Polsce”. Po kilku 
latach ukazała się kolejna pozycja:”Bart-
nictwo i pszczelarstwo na ziemi lubelskiej, 
a pośmiertnie, opracowana przez Leona 
Karłowicza, antologia wierszy - „Strofy 
o pszczołach, miodzie i pszczelarzach”, 
wydana przez jego ucznia.”

Jako były żołnierz i wieloletni prezes 
Lubelskiego Środowiska Żołnierzy 27 WDP 
AK najwięcej czasu i energii poświęcił do-
kumentowaniu historii tej formacji, upa-
miętnianiu miejsc walk i tragedii Polaków 
na Wołyniu oraz rodzinnym Zasmykom. Są 
to opublikowane w latach 1993-2002 książ-
ki,mające w większości formę wspomnień: 
„Za Dywizję Wołyńską”, „Od Zasmyk do 
Skrobowa”, Wołyniacy na lubelskim bru-
ku”, „Nie zostawiajcie mnie tu”, „Zasmyki 
były naszym domem”, „Wygnańcy”, „Siódmy 
dzień piekła”, Czy utracona szansa?”, „Ja-
strzębiacy”, „Ludobójcy i Ludzie”. „Polska 
i Ukraina – smutna refleksja”, „Tam za Bu-
giem”. Jest także współautorem i redaktorem 
kilku książek opowiadających o bohater-
skich obrońcach Wołynia i tragedii jego 
polskich mieszkańców.

Od końca lat 80-ych Leon Karłowicz 
z kilkoma aktywistami Lubelskiego Śro-
dowiska Żołnierzy 27 WDP AK wytrwale 
pracował nad upamiętnieniem miejsc walk 
i męczeństwa Polaków na terenach, gdzie te 
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wydarzenia miały miejsce, czyli na Wołyniu. 
W tym celu kilkakrotnie wyjeżdżał do Kowla 
i pobliskich miejscowości, nawiązał współ-
pracę z lokalnymi władzami i ku własnemu 
zaskoczeniu, otrzymał nie tylko zgodę, ale 
także pomoc w realizacji zamierzeń. Efektem 
tych działań było odnowienie zdewastowa-
nego cmentarza w Zasmykach i postawienie 
tam krzyża oraz wybudowanie drewnianej 
kapliczki w miejscu zburzonego kościoła. 
Na wzruszającej uroczystości poświęcenia 
cmentarza nastąpiło prawdziwe, szczere 
pojednanie między przybyłą licznie delegacją 
polską a ludnością ukraińską.

W następnych latach, mimo pojawiających 
się trudności, udało się odnowić kolejne 
polskie cmentarze w Bielinie, Rymaczach, 
Litynie i wielu innych miejscowościach. Dzię-
ki dofinansowaniu z Rady Ochrony Pamięci 
Walk i Męczeństwa upamiętniono dwustu 
żołnierzy Dywizji poległych w tragicznej 

Dziękujemy panu Adamowi Pidkowi 
za udostępnienie fotografii do artykułu

przeprawie przez Prypeć w maju 1944 roku. 
Poświęcony im pomnik to czarny krzyż usta-
wiony na wysokim kurhanie.

Ostatnim dziełem Leona Karłowicza było 
urządzenie Kaplicy Wołyńskiej w Sank-
tuarium Maryjnym w Kałkowie-Godowie, 
która powstała dzięki datkom Wołynian. Jej 
uroczyste otwarcie i poświęcenie odbyło 
się 3 maja 2002 roku.

Leon Karłowicz zmarł 29 sierpnia 2002 
roku, Pochowany został obok żony na cmen-
tarzu parafialnym w Żabiej Woli. W uro-
czystościach pogrzebowych uczestniczyło 
kilkaset osób - liczna rodzina, towarzysze 
walki, kilka pokoleń wychowanków, na-
uczyciele,duchowni, pracownicy kultury-
,pszczelarze, przedstawiciele organizacji 
kombatanckich i kresowych, delegacje władz 
samorządowych i wojewódzkich. Przy trum-
nie stała wojskowa warta honorowa.

To była wielka manifestacja patriotyczna.

W pierwszą rocznicę śmierci Leona Kar-
łowicza w kościele Św. Krzyża w Lublinie

Prezes Lubelskiego Środowiska 27 WDP 
AK odsłonił tablicę poświęconą jego pamięci.

To wydarzenie , to nie tylko wyraz pamię-
ci o towarzyszu walki, ale przede wszystkim 
uznania i wdzięczności za utrwalenie dra-
matycznej historii Wołynia.

Leon Karłowicz zapisał się trwale w pa-
mięci wszystkich, którzy go znali. Pozostawił 
po sobie bogaty dorobek literacki i trwały 
ślad na naszej ziemi.

Strzyżewickie Towarzystwo Regionalne
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