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Z okazji 

nadchodzących 

Świąt Bożego Narodzenia

pragniemy złożyć Wszystkim Państwu

 serdeczne życzenia

wszelkiej pomyślności, niepowtarzalnej atmosfery,

ciepła oraz obfitości wszelkich dóbr.

Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia, 

a także

poczucie prywatnego i zawodowego spełnienia

towarzyszą Państwu przez cały Nowy Rok.

Wesołych 
Świąt!

Przewodniczący
Rady Gminy Strzyżewice

Janusz Sagan

Wójt 
Gminy Strzyżewice

Barbara Zdybel
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Państw
o

 Aleksandra i Stanisław
 Adam

czyk
Państw

o
Krystyna i Zbigniew

 Zielińscy
Państw

o
Irena i Zygm

unt Urba
„Pięćdziesiąt lat wspólnej drogi życia”

27 listopada 2019 r. w dworku Koźmiana w Piotrowicach odbył się Jubileusz Złotych Godów. Podczas uroczystości dziewięć par 
małżeńskich z terenu Gminy Strzyżewice otrzymało z rąk Wójta Gminy - Barbary Zdybel medale za długoletnie pożycie małżeńskie. 

Na uroczystości obecni byli księża: ks. Kanonik Roman Łaska z para-
fii w Kiełczewicach Maryjskich oraz ks. Proboszcz Roman Bednarczyk 
z parafii w Bystrzycy Starej, który odmówił modlitwę za Jubilatów. 
Uroczystość uświetnili również swoją obecnością przedstawiciele 
władz samorządowych: Przewodniczący Rady Gminy - Janusz Sagan 
oraz Wiceprzewodnicząca Rady Gminy - Agata Stelmach. Gościliśmy 
również Sekretarz Gminy - Elżbietę Budzyńską, Skarbnik Gminy - 
Justynę Pasierkiewicz oraz Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Strzyżewicach - Monikę Zagórską.

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie jest państwowym 
odznaczeniem cywilnym nadawanym osobom, które przeżyły 50 
lat w jednym związku małżeńskim. 

Wójt Gminy, w wyrazie szacunku oraz w podziękowaniu za wkład 
w kształtowanie trwałości rodziny i małżeństwa, wystąpiła do Pre-
zydenta RP o nadanie tego wyjątkowego odznaczenia.

W tym roku medalami odznaczeni zostali:
Aleksandra i Stanisław Adamczyk z Bystrzycy Nowej
Janina i Wiesław Bartoszcze z Bystrzycy Starej 
Zofia i Tadeusz Betiuk z Piotrowic
Wiesława i Zdzisław Cieśla z Dębiny
Marianna i Henryk Figiel z Kiełczewic Maryjskich
Teresa i Jan Romańczuk z Żabiej Woli 
Irena i Zygmunt Urba z Żabiej Woli
Janina i Aleksander Zając z Żabiej Woli 
Krystyna i Zbigniew Zielińscy z Bystrzycy Starej

Wójt Gminy składając gratulacje i życzenia Jubilatom podkreśliła 
rolę i wartość rodziny, a także trud jaki odznaczeni wnieśli w wy-
chowanie swoich dzieci i wnuków.

W przekazanych dyplomach pamiątkowych życzyła: „(…) kolejnych 
dni, miesięcy i lat pełnych szczęścia i radości, ciepłego uśmiechu 
na twarzy, jak również tego, aby cieszyć się życiem w każdym 
jego momencie.”

Jubilaci, otrzymali także kwiaty, kosze słodyczy oraz publikację 
„Gmina Strzyżewice i jej mieszkańcy na starej fotografii” wydaną 
przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Strzyżewicach. 

Po oficjalnej ceremonii nastąpiła część artystyczna, podczas której 
swoim występem czas umiliła kapela „Swojacy” z Niedrzwicy Kościelnej.

Wszystkim odznaczonym parom raz jeszcze składamy serdeczne 
gratulacje, wyrazy uznania oraz życzymy dalszych długich lat wspólnego 
życia, pełnych zdrowia, pogody ducha, radości i szczęścia rodzinnego. 
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Joanna Samborska
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Dbajmy o nasze drogi
W związku z panującą aurą, częstymi 

opadami deszczu notorycznie dochodzi do 
nanoszenia na drogi dużej ilości błota, które 
nie jest na bieżąco sprzątane. Związane to 
jest przede wszystkim z trwającymi pracami 
polowymi i prowadzonymi na terenie gminy 
licznymi budowami. Z nieutwardzonego placu 
budowy samochody ciężarowe często wy-
wożą za kołami na jezdnię duże ilości ziemi. 
Najwięcej takich zdarzeń w ostatnim czasie 
miało miejsce w Żabiej Woli, Osmolicach, 
Polanówce, Piotrowicach i Bystrzycy. Za-
błocona droga w znaczący sposób wpływa 
na bezpieczeństwo ruchu drogowego, co 
w konsekwencji może być przyczyną zdarzeń 
drogowych. Należy też pamiętać o kwestiach 
związanych z ewentualną odpowiedzialnością 
karną i cywilno-prawną za spowodowanie 
wypadku lub kolizji drogowej na skutek udo-
wodnionego wpływu zanieczyszczenia drogi, 
np. z powodu poślizgu na warstwie błota 

naniesionego z pól, placów budowy na kołach 
ciągników i samochodów. Aby zapobiec po-
dobnym konsekwencjom przed rozpoczęciem 
inwestycji warto byłoby utwardzić i należycie 
utrzymywać zjazdy z dróg publicznych na 
przyległe nieruchomości ale wcześniej należy 
wystąpić do tut. Urzędu o wydanie warunków 
technicznych na ich wykonanie.

Reasumując, jeśli już doszło do zanie-
czyszczenia drogi, to do czasu jej oczysz-
czenia należy taki odcinek drogi oznaczyć, 
w praktyce np. trójkątem ostrzegawczym 
w odpowiedniej odległości, niezwłocznie 
i z własnej inicjatywy usunąć nadmierne 
nieczystości z dróg, zachowując przy tym 
bezpieczeństwo swoje i innych użytkowni-
ków drogi . W przypadku braku reakcji na 
wyrządzone szkody zarządca drogi może, 
po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia 
zanieczyszczeń z drogi, zlecić oczyszczanie 
np. firmie zewnętrznej i obciążyć kosztami 

sprawcę. Znane też przypadki wezwania 
Straży Pożarnej do mycia zabrudzonej jezdni, 
co, jeśli nie mieści się w zakresie tzw. czyn-
ności ratowniczych, może być traktowane 
jako czynność odpłatna.

Zanieczyszczenie drogi jest kwalifiko-
wane jako wykroczenie określone w art. 91 
Kodeksu Wykroczeń. Za takie wykroczenie, 
poza obowiązkiem oczyszczenia drogi, gro-
zi kara grzywny do 1500 zł. Druga sankcja 
karna o nieco mniejszej wadze - mandat 
karny do 200 złotych - grozi za zaśmieca-
nie lub zanieczyszczanie drogi publicznej na 
podstawie art.45 ust.1 pkt 9 ustawy Prawo 
o ruchu drogowym.

Wszczęcie postępowania z ww. tytułów 
może nastąpić z urzędu, np. stwierdza to 
przejeżdżający patrol policji lub na wniosek 
zarządcy drogi, a w naszym przypadku gminy.

Grzegorz Wrona
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Mamy już wykonawców na przebudowę drogi gminnej 
nr 107139L oraz drogi gminnej nr 112486L 

Informujemy, że w listopadzie 2019 r. zostały podpisane umowy 
na wykonanie przebudowy dróg gminnych, które otrzymały wsparcie 
finansowe w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, t.j.:

1. Przebudowę drogi gminnej nr 107139L w Borkowiźnie i Kolonii 
Kiełczewice Dolne na odcinku 915,76 m wykona firma WOD-BUD 
Spółka z o.o. w Kraśniku. Wartość zadania: 719 995,10 zł. Kwota 
dofinansowania z FDS: 503 996,00 zł.

Odcinek drogi gminnej nr 107139L, który zostanie przebudowany Odcinek drogi gminnej nr 112486L, który zostanie przebudowany 

Planowany termin zakończenia inwestycji: czerwiec 2020 r.

2. Przebudowę drogi gminnej nr 112486L w Żabiej Woli na od-
cinku 950 m wykona firma KPRD Spółka z o.o. w Lublinie. Wartość 
zadania: 822 618,37 zł. Kwota dofinansowania z FDS: 575 832,00 zł.

Planowany termin zakończenia inwestycji: wrzesień 2020 r.

Wioletta Mucha

Gmina Strzyżewice posiada 112 km dróg 
gminnych, z czego 60,60 km to drogi utwar-
dzone bitumicznie i 51,40 km to drogi grunto-
we lub utwardzone materiałem kamiennym. 
W bieżącym roku na realizację zadań w za-
kresie utrzymania dróg zaplanowano środki 
w kwocie 663 527,07 zł. Główne wydatki 
obejmowały zakup i transport kruszywa, 
utwardzenie dróg frezem asfaltowym, re-

REMONTY I BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH
Gmina pozyskała nieod-

płatnie od Zarządu Dróg Wo-
jewódzkich w Lublinie 2000 ton 
destruktu – frezu asfaltowe-
go o wartości 130 000,00 zł, 
którym utwardzono 2,94 km 
dróg gminnych w następują-
cych miejscowościach: Pawłów, 
Osmolice Drugie, Polanówka, 
Borkowizna, Żabia Wola, Po-
lanówka, Kolonia Kiełczewi-
ce Dolne.

W okresie letnim prowadzone 
były również remonty nawierzch-
ni asfaltowych dróg gminnych 
polegające na naprawach i uzu-
pełnianiu ubytków grysami ba-

zaltowymi i emulsją. Zakres remontu objął 
w sumie 2 626,40 m2 nawierzchnie o wartości 
79 146,56 zł. Roboty realizowane były w okresie 
od 01.06.2019 r. do 13.09.2019 r.

Natomiast w ramach zimowego utrzy-
mania dróg w okresie od stycznia do marca 
2019 r. Gmina Strzyżewice poniosła wydatki 
w wysokości 58 966,41 zł.

monty cząstkowe dróg bitumicznych oraz 
odśnieżanie dróg w sezonie zimowym. W ra-
mach wymienionych robót zrealizowano na-
stępujące zadania:

W okresie od czerwca do grudnia bieżą-
cego roku we wszystkich miejscowościach 
gminy utwardzono kruszywem 9,16 km dróg. 
W sumie wykorzystano 3 000 ton tego mate-
riału (80 składów) o wartości 173 245,99 zł.

Droga utwardzona kruszywem
w Strzyżewicach na granicy z Dębiną

Droga utwardzona destruktem w Polanówce
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Jubileusz setnych urodzin Pani Janiny

Grób odnaleziony po 74 latach

W dniu 27 października 2019 r. miesz-
kanka naszej gminy – Pani Janina Migora 
z Piotrowice – obchodziła wyjątkowy 
jubileusz setnych urodzin. 

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą 
w intencji Jubilatki w kościele parafialnym 
pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski 
w Bystrzycy Starej, w której udział wzięły też 
Wójt Gminy – Barbara Zdybel oraz Kierownik 
USC - Joanna Samborska.

Wójt Gminy złożyła Jubilatce życzenia oraz 
gratulacje, a w przekazanym liście napisała 
„Przyszła Pani na świat w poniedziałek 27 
października 1919 roku o godzinie pierwszej 
po południu w domu rodzinnym w Polanówce. 
Dziś obchodzimy wspaniały jubileusz setnej 
rocznicy Pani urodzin. Jest to czas, który dla 
większości z nas, zwłaszcza na początku 
życiowej drogi wydaje się nie do osiągnięcia. 
Taki jubileusz to wydarzenie piękne i wyjąt-
kowe, skłaniające do refleksji nad tajemnicą 
ludzkiego losu oraz wartością i wolą życia.

Przeżyte lata obfitowały zapewne w liczne 
doświadczenia i trudy, ale również w chwile 
radości i szczęścia. Dane było Pani przeżyć 
cały wiek w naszej polskiej historii (…)”

Jubilatce wręczono kwiaty, kosz słodyczy 
oraz kopię metrykalnego aktu urodzenia 
spisanego 1 listopada 1919 r. w Krężnicy Jarej.

Pani Janinie został również przekazany 
list gratulacyjny Prezesa Rady Ministrów – 
Mateusza Morawieckiego.

Dalsza część uroczystości miała rodzinny 
charakter – Pani Janina spędziła dzień w oto-
czeniu najbliższych, od których otrzymała 
między innymi piękny bukiet 100 róż oraz 
tablicę drzewa genealogicznego. 

Raz jeszcze składamy naszej Jubilatce 
serdeczne gratulacje z okazji tak zacnego 
Jubileuszu oraz życzenia wielu lat życia w oto-
czeniu rodziny, przyjaciół, w atmosferze mi-
łości i wsparcia, oraz takiej pogody ducha, 
optymizmu i radości życia jakie widzieliśmy 
na uroczystości. 

Joanna Samborska

Historia o której chcę Państwu napisać 
dotyczy mojego stryja Bronisława Kramka 
i odnalezienia po latach jego grobu, z dala od 
ojczystych stron. Bronisław Kramek poległ 
w walce na Pomorzu Zachodnim w operacji 
pomorskiej pod koniec II wojny światowej. 
Dokument zawiadamiający o jego śmierci 
z dnia 2 czerwca 1945 roku znaleźli przypad-
kowo nowi właściciele gospodarstwa, którzy 
zakupili je od rodziny Kramków z Pawłówka. 
Dokument przeleżał w małej skrzyneczce, 
w stodole i został znaleziony w latach 90- tych, 
gdzie następnie trafił do moich rąk. Z treści 
tego dokumentu dowiadujemy się, że stryj 
poległ na polu chwały w dniu 13 lutego 1945 
roku i został pochowany z oddaniem honorów 

wojskowych we wsi Deutsch Fuhlbeck (obecna 
nazwa to Wielboki). Jego ciało spoczęło we 
wspólnym grobie żołnierskim na placu obok 
miejscowego kościoła. Przy jego pochowaniu 
obecny był Mieczysław Rozwałka z Pawłowa, 
który również brał udział w tamtejszych wal-
kach. Z opowiadań rodziny wiem, że Broni-
sław Kramek i jego brat Stanisław, obydwaj 
muzycy z zamiłowania, wybrali się pociągiem 
do Warszawy, aby tam po jej wyzwoleniu, 
zagrać na defiladzie. Niestety nie było im to 
dane. W pewnym momencie podeszli do nich 
wojskowi, zabrali instrumenty i wręczyli broń. 
Stanisław Kramek zorientował się w sytuacji 
i zawrócił, a Bronisław został wcielony w sze-
regi wojska i zginął.

Na przestrzeni ostatnich lat zaczęłam 
bardziej interesować się tą sprawą. Postano-
wiłam odnaleźć grób lub miejsce pochówku 
mojego stryja. Pomógł mi w tym artykuł 
napisany przez Pana Mariana Paszkiewicza ze 
Strzyżewickiego Towarzystwa Regionalnego 
w jednym z wydań czasopisma „Kompres” 
. Dowiedziałam się, że jest on pochowany 
w Drawsku Pomorskim. W tym roku zaczęły 
się moje intensywne poszukiwania. Zaczęłam 
wydzwaniać do różnych instytucji w Drawsku 
aż trafiłam na nowo otwarte Muzeum Regio-
nalne. Od tego momentu sprawy potoczyły 
się już bardzo szybko. Niezwykle uprzejma 
Pani kierownik Muzeum powiedziała mi, że 
postara się pomóc. Po niespełna godzinie 
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ta sama Pani zadzwoniła do mnie i podała 
mi numer telefonu do administratora cmen-
tarza wojennego. Tak więc postanowiłam 
zadzwonić z zamiarem uzyskania informacji. 
Jakież było moje zdziwienie gdy po podaniu 
nazwiska poległego usłyszałam w słuchawce 
wiadomość, że owszem na tym cmentarzu 
leży jego ciało. Pan podał mi wszystkie dane 
włącznie z informacją która to mogiła i w któ-
rym rzędzie się znajduje. Nie pozostało mi 

tam kopię zawiadomienia o śmierci Bronisława 
Kramka oraz artykuł z „Kompresu” z roku 2015 
– „Siedemdziesiąt lat temu – Strzyżewice na 
Wale Pomorskim”. Dokumenty te stały się 
jednymi z pamiątek w Drawskim Muzeum. 
Rodzina ufundowała również tablicę pamiąt-
kową uwieczniającą pamięć o Bronisławie 
Kramku, która został umieszczona na grobie 
jego rodziców, na cmentarzu w Kiełczewicach 
Maryjskich. A teraz napiszę jeszcze kilka słów 
o cmentarzu w Drawsku Pomorskim na którym 
spoczywają dwaj nasi Strzyżewiczanie.

Po 1945 roku na cmentarzu komunalnym 
założono cmentarz wojenny. Ostatecznie 
pochowano na nim 3449 żołnierzy I Armii 
Wojska Polskiego poległych podczas operacji 
pomorskiej w lutym i marcu 1945 roku. W każ-
dej z mogił pochowano po sześciu żołnierzy. 
Na tablicach wyrytych jest sześć nazwisk 

z imionami, rokiem urodzenia i dokładnymi 
datami śmierci oraz stopniem wojskowym. 
Ekshumacja i przenoszenie ciał poległych 
do Drawska trwało kilka lat. Jeszcze w 1953 
roku pochowano tutaj ciała 41 żołnierzy wal-
czących pod miejscowością Podgaje. W 1968 
roku, z okazji 25 rocznicy powstania Ludowe-
go Wojska Polskiego odsłonięto pomnik ku 
czci poległych żołnierzy. Pomnik symbolizuje 
dwie lufy karabinowe z zatkniętymi bagne-
tami, a w jego tle usytuowanych jest 200 
krzyży ozdobionych tarczą grunwaldzką wraz 
z tablicami nagrobnymi. W 1970 roku w co-
kół pomnika wmurowano urnę z prochami 
żołnierzy walczących pod Lenino. Cmentarz 
jest bardzo zadbany i co ważne znajduje 
się pod ochroną. Co roku podczas różnych 
uroczystości zapalane są znicze. 

Teresa Baran

nic innego jak pojechać tam, odnaleźć jego 
mogiłę, złożyć na niej kwiaty i zapalić znicze. 
Wprawdzie Strzyżewickie Towarzystwo Re-
gionalne planowało wyjazd na cmentarze 
poległych z naszej gminy, ale nie znaleźli się 
chętni. Wspólnie z Krzysztofem Kramkiem- 
bratankiem Bronisława podjęliśmy decyzję 
o indywidualnym wyjeździe do Drawska . 
Dołączył do nas także członek Strzyżewickiego 
Towarzystwa Regionalnego Bolesław Baran. 
24 września 2019 roku udaliśmy się w podróż 
do Drawska Pomorskiego. Na cmentarzu od-
naleźliśmy mogiłę Bronisława Kramka 2 Pułku 
Ułanów i szeregowego Józefa Grabowskiego, 
również zamieszkałego przed II wojną w naszej 
gminie. Tam zapaliliśmy znicze i złożyliśmy 
kwiaty oddając tym samym hołd poległym. 
Kolejnym punktem naszej wizyty było zwie-
dzanie Muzeum Regionalnego. Zostawiliśmy 

Seniorzy pamiętają – Święto Zmarłych
Seniorzy, którzy spotykają się w Dziennym 

Domu „Senior+” w Piotrowicach chcąc poka-
zać, że Święto Zmarłych to również pamięć 
o tych, którzy polegli w obronie ojczyzny, 
pamięć o samotnych żołnierskich grobach 
czy też zbiorowych mogiłach, własnoręcznie 
wykonali wiązanki na Wszystkich Świętych 
a następnie odwiedzili cmentarze wojenne 
z I wojny światowej w Kolonii Kiełczewice 
Dolne oraz w Piotrowicach. Zapalone zostały 
znicze w celu upamiętnienia miejsc czczących 
pamięć istotnych wydarzeń historycznych, 
które znajdują się na terenie naszej gminy. 

Terapeuta zajęciowy  Ewelina Tracz
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„Żyjmy pełnym życiem, póki życie 
daje nam coś w darze.”

Tak brzmią słowa piosenki, której motto 
stosujemy w naszym podeszłym wieku.

Dzięki dwóm wspaniałym dyrektorkom 
ze Szkoły Podstawowej w Kiełczewicach 
Górnych(Anna Skałba i obecna Agnieszka 
Rozwałka) dostałyśmy pomieszczenia na 
spotkania naszego Klubu. Inicjatorką i wpro-
wadzającą nas w działalność Klubu była pani 
Anna Skałba. I tak przez 10 lat w południe 
każdej środy gromadziłyśmy się.

Wbrew mentalności niektórych ludzi, że 
w tym wieku powinnyśmy siedzieć w domu, 
my spotykałyśmy się i to wcale nie na plotki. 
W ciągu tych 10-ciu lat przedstawiłyśmy 3 
większe widowiska: „Kopciuszek”, „Piórnia” 
i „Żart o pszczołach”. Za występ z „Piórnią” 
(według naszego scenariusza) podczas prze-
glądu LGD „Kraina wokół Lublina” dostały-
śmy nagrodę pieniężną. Uczestniczyłyśmy 
w uroczystościach dożynkowych, kościelnych, 
patriotycznych i festynach. Jeździłyśmy do 
teatru i przynajmniej raz w roku zaliczałyśmy 
jakąś wycieczkę. Wykonywałyśmy różne ręcz-
ne robótki np: palmy, stroiki okolicznościowe 
.Obchodzimy tutaj swoje imieniny.

W 2018 roku Klub otrzymał 3 tysiące zło-
tych z projektu „Razem zaprojektujmy kultu-
rę”. Odbyły się warsztaty florystyczne. Cała 
nasza działalność została udokumentowana 
zdjęciami w naszej kronice.

W sobotę 23 listopada spotkałyśmy się 
z życzliwymi dla nas ludźmi, jak obydwie pa-
nie dyrektorki, pani wójt gminy, pani dyrektor 
DPS, panie opiekunki z DPS-u, zaprzyjaźnione 
panie ze Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych 
„Ale Babki”. Jedna z nauczycielek, pani Wio-
leta Klimek przygotowała dla nas wesołe 
widowisko z dziećmi szkolnymi. Bardzo nam 
pomogły przy poczęstunku pracownice szkoły 
(panie Agnieszka, Ania, Renatka).

Od wiosny 2019 roku chodzimy na spotka-
nia do DPS-u, gdzie w ramach projektu „Nowe 
usługi DPS-u, Senior 65+” uczestniczymy 
w różnego rodzaju zajęciach, wyjazdach, 
rehabilitujemy się, co streściłyśmy w piosence 
„Wesołe jest życie...”

1) Wesołe jest życie staruszka
choć bolą cię kości i rwa.
DPS pod górkę ma dróżkę
powoli pokonać się da. ho ho

ref: Jeszcze tylko kilka kroków
za pomocą nordic walking.
Jdziemy wszyscy wraz
bo już na zajęcia czas.

2) Zabrakło czasu w tym zawodzie
zobaczyć jak piękny jest świat.
Przyglądać się cudom w przyrodzie
podziwiać wschód słońca czy kwiat. ho ho

ref: Po półwieczu w polu zajęć
możesz swój objawić talent.
Teatr, śpiew oraz rysunek
od doradą opiekunek.

3) Pielgrzymki, wyjazdy ,spotkania
dyskusje co życie nam da.
Przekąski szykują 2 panie
o wszystko dyrekcja tu dba. ho ho

ref: Choćbyś nawet nogę złamał
rehabilitacja działa.
O kwękaniu nie ma mowy
wyjedziesz stamtąd całkiem zdrowy.

4) Choć latek mamy całkiem sporo
że dużo ,bo blisko ze sto.
To smutki nas tutaj nie biorą
bawimy się wszyscy że ho ho.

10 LAT MINęłO

Trzydzieści lat minęło
W drugiej połowie lat 80-tych grupa mieszkańców naszej 

gminy intensywnie pracowała nad powołaniem Strzyżewickiego 
Towarzystwa Regionalnego. Pierwszy krok uczyniono 18 kwiet-
nia 1989 r. na posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury Gminnej 
Rady Narodowej w Strzyżewicach, bowiem w tamtych czasach 
wszelka działalność społeczna musiała uzyskać akceptację 
władz. Powstała wówczas inicjatywa powołania towarzystwa 
regionalnego i przystąpiono do realizacji formalnych wymogów 
niezbędnych do powołania tej organizacji. Statut opracował 
sędzia Ferdynand Rymarz, a po zarejestrowaniu pierwszy Zarząd 
tworzyli: prezes – Adam Pidek, wiceprezes – Tadeusz Otrocki, 
skarbnik – Wojciech Flis. Taki był początek.
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Dnia 14 listopada 2019 r. w Centrum 
Kultury i Promocji w Piotrowicach odbyło 
się uroczyste spotkanie z okazji jubileuszu 
trzydziestolecia powołania Strzyżewickiego 
Towarzystwa Regionalnego. Na spotkanie 
przybyło wielu znamienitych gości, m.in. z-ca 
dyrektora Departamentu Kultury, Edukacji 
i Dziedzictwa Narodowego – pan Andrzej 
Figura, Starosta Powiatu Lubelskiego – pan 
Zdzisław Antoń, przewodniczący Rady Powiatu 
w Lublinie – pan Krzysztof Chmielik, dyrektor 
Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie 
– pan Artur Sępoch. Miło nam było również 
gościć władze Gminy Strzyżewice, dyrektorów 
placówek oświatowych i kulturalnych z terenu 
gminy oraz poetkę, córkę jednego z bohate-
rów „Słownika Biograficznego…” Czesława 
Linkowskiego, panią Ewę Pilipczuk.

Laureatem najwyższego wyróżnienia przy-
znawanego przez Strzyżewickie Towarzystwo 
Regionalne, statuetki „Splendor Koźmianow-
ski”, został pan Adam Pidek. Nagrodę wręczał 
i laudację wygłosił pan sędzia Ferdynand 
Rymarz, pierwszy laureat tego wyróżnienia.

Złotą Odznaką Strzyżewickiego Towa-
rzystwa Regionalnego wyróżnieni zostali: 
Ferdynand Rymarz, Adam Pidek, Tadeusz 
Otrocki, Krzysztof Chmielik, Barbara Zdybel, 
Anna Otrocka, Grzegorz Kuras, Jan Wiewióra, 
Magdalena Samborska, Anna Kuras, Szcze-
pan Kasiura, Marcin Cajzer, Janusz Sagan, 
Genowefa Baran, Marianna Kazuła, Andrzej 
Kuliński i Marian Paszkiewicz.

Wręczono również listy z podziękowa-
niami, indywidualne i dla placówek oświa-
towo kulturalnych.

Listem indywidualnym wyróżniono: Mie-
czysława Kseniaka, Kazimierza Spaleńca, 
Halinę Stachyrę, Marzenę Bury, Andrzeja 
Krawczyka, Leopolda Rymarza, Halinę Pio-
trowską, Elżbietę Budzyńską, Joannę Kawałek, 
Zofię Kukuryka i Ireneusza Rapę.

Wyróżnione listem placówki, to: wszystkie 
szkoły podstawowe i ponadpodstawowe 
z terenu gminy Strzyżewice, Gminna Biblio-
teka Publiczna w Strzyżewicach, CKiP w Pio-
trowicach i Bank Spółdzielczy w Bychawie.

Pan sędzia Ferdynand Rymarz wręczył 
małżeństwu Annie i Tadeuszowi Otrockim oraz 
Marianowi Paszkiewiczowi ufundowany przez 
siebie pamiątkowy „Medal Koźmianowski”.

Ostatnim punktem porządku spotkania 
była promocja książki „Słownik Biograficzny 
żołnierzy i represjonowanych mieszkańców 
gminy Strzyżewice 1914-1950”, autor opo-
wiedział o pracy nad książką i omówił jej 
strukturę, po czym wszystkim uczestnikom 
spotkania przekazano nieodpłatnie egzem-
plarze wspomnianej książki.

W czasie spotkania miała miejsce wy-
stawa znaczków i odznak wydanych na te-
renie gminy Strzyżewice. Katalog wystawy 
opracował i własnym sumptem wydał pan 
sędzia Ferdynand Rymarz. Bracia Andrzej 
i Jerzy Kulińscy prezentowali swój zbiór ar-
tefaktów. Uczestnicy spotkania mogli także 
obejrzeć wystawy historyczne przygotowane 
przez STR.

Organizatorzy spotkania składają podzię-
kowania:

 ■ dyrekcjom szkół podstawowych oraz 
młodzieży szkolnej i jej opiekunom za 
ciekawą i atrakcyjną część artystyczną, 

 ■ dyrekcji Zespołu Szkół Techniki Rolni-
czej w Piotrowicach i młodzieży szkolnej 
za wsparcie w organizacji zaplecza spo-
tkania,

 ■ dyrekcji i pracownikom CKiP w Piotro-
wicach za gościnę i pomoc przy orga-
nizacji uroczystości,

 ■ Kołu Aktywnych Kobiet „Ale Babki” za 
pomoc kulinarną – pyszne, słodkie wy-
pieki.

W wystąpieniu prezesa STR, w czasie 
omawiania piśmiennictwa na temat regio-
nu gminy Strzyżewice, zabrakło wzmianki 
o pewnej pracy pisemnej w tym temacie. 

Kinga Sagan, Monika Fludra i Marta Sawec-
ka (2002) pod opieką Anny Kuras – wykonały 
pracę „Wróg a jednak przyjaciel”. Praca doty-
cząca miejscowości BORKOWIZNA, została 
wyróżniona w VI edycji (2001/2002) konkursu 
Ośrodka KARTA i Fundacji im. Stefana Bato-
rego, poświeconego historii bliskiej „Obcy 
wśród swoich. Doświadczenie XX wieku”.

Praca dostępna w internecie: http://ar-
chiwalna.strzyzewice.lubelskie.pl/pdf/bor-
kowizna.pdf

/Marian Paszkiewicz/

Po powitaniu gości odbyła się część ar-
tystyczna. Każda ze szkół podstawowych, 
w krótkiej kilkuminutowej scence, zapre-
zentowała swojego patrona.

Po omówieniu przez prezesa STR trzydzie-
stoletniej historii Towarzystwa miały miejsce 
wystąpienia oficjalnych gości i wręczano 
odznaczenia i wyróżnienia. 

Wojewoda Lubelski przyznał Dyplom Uzna-
nia dla Edwarda Bąka i Adama Cnoty oraz Dy-
plom Uznania z Medalem dla Strzyżewickiego 
Towarzystwa Regionalnego – wręczenie odby-
ło się wcześniej w Urzędzie Wojewódzkim 
 (Adam Cnota swoje wyróżnienie odebrał na 
spotkaniu 14.11.2019 r. w Piotrowicach).

Marszałek Województwa Lubelskiego 
przyznał Odznakę Honorową „Zasłużony 
dla Województwa Lubelskiego” panu Tade-
uszowi Otrockiemu oraz Dyplom Uznania dla 
Strzyżewickiego Towarzystwa Regionalnego. 
Wyróżnienia wręczał reprezentujący Marszał-
ka Województwa, pan dyr. Andrzej Figura.
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Koło Łowieckie nr 25 „UROCZYSKO” 
w Lublinie, od początku istnienia dzierżawi 
obwody łowieckie na terenach należących do 
Gminy Strzyżewice. Niejednokrotnie spotka-
łem się z opiniami że właśnie te obwody są 
bardzo malowniczo położone i niewątpliwie 
posiadają walory krajobrazowe. Moim zda-
niem Gmina Strzyżewice posiada pięknie po-
łożone miejscowości, ale i mieszkańcy gminy 
to ludzie wyjątkowi, a patrząc przez pryzmat 
społeczności lokalnej i pracownicy Urzędu 
Gminy to osoby tolerancyjne, przyjazne  
i bardzo zaangażowane w społeczną dzia-
łalność. My, myśliwi od wielu lat staramy 
się działać na rzecz lokalnych społeczności 
biorąc udział w rożnych akcjach podczas, 
których pomagamy osobom potrzebują-
cym. Zawsze zabiegamy o dobre stosunki 
z lokalna społecznością i władzami Gmi-
ny. Myśliwi naszego koła już w roku 2014 
w wyniku dobrej współpracy z Urzędem 
Gminy w Strzyżewicach, zorganizowa-
li Białą Niedzielę w szkole podstawo-
wej w Strzyżewicach - Rechcie. Było to 
jedno z pierwszych spotkań myśliwych  
z lokalną społecznością. Mając na uwadze 
dobre opinie o takiej działalności i potrzebę 
kontynuowania takiej współpracy Zarząd 
Koła postanowił ponownie zorganizować 
Białą Niedzielę dla mieszkańców Gminy 
Strzyżewice. W tym celu jeszcze w czerwcu 
udałem się do Urzędu Gminy, gdzie spotka-
łem się z Panią Wójt Barbarą Zdybel i zapro-
ponowałem wspólne zorganizowanie Białej 
Niedzieli dla mieszkańców gminy. Pozytywną 
odpowiedz otrzymałem natychmiast i bez 
zastanowienia przystąpiliśmy do działania. 

Ponieważ na terenie Gminy Strzyżewice 
dzierżawi obwody jeszcze koło Łowieckie 
34 „ORZEŁ” w Niedrzwicy Dużej, przekona-
łem o potrzebie takiego działania Prezesa 
Kolegę Mariusza Chwalczuka i Łowczego 
tego koła Kolegę Jacka Pawkę. Jeszcze  
w miesiącu sierpniu otrzymałem zapewnie-
nie o wspólnym działaniu i zorganizowaniu 
wspomnianej Białej Niedzieli. Wynikiem 
niesamowitej współpracy obu kół, oraz wie-
lu innych podmiotów, w dniu 22 września 
2019 roku na terenie szkoły podstawowej  
w Strzyżewicach - Rechcie odbyła się Bia-
ła Niedziela.

W wyniku wspomnianej akcji podczas 
otwartego poboru krwi Rejonowe Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie 
pobrało od honorowych dawców krwi 10 
litrów krwi. W tym samym czasie 6 lekarzy 
przyjęło 79 pacjentów którym, udzielono 
porad lekarskich. Dyżurujący prawnik udzielił 
10 porad z zakresu prawa. Młodzieżowa 
grupa ratownictwa medycznego z Polskiego 
Czerwonego Krzyża przeprowadziła dwa 
pokazy pierwszej pomocy przedlekarskiej.

LUDZIE LUDZIOM 
- „MYŚLIWI”

Myśliwi prowadząc stół edukacyjny dla 
dzieci i młodzieży oprócz wspaniałych po-
gadanek rozdali ponad 300 sztuk różnego 
rodzaju gadżetów promujących krwiodaw-
stwo i łowiectwo.

Klub Krwiodawców Myśliwych działający 
przy ZO Polskiego Związku Łowieckiego 
w Lublinie, w szkołach na terenie gminy 
przeprowadził Konkurs pod hasłem „MAŁA 
KROPLA KRWI RATUJE ŻYCIE” zebrano 40 
prac dzieci klas od 1 do 5, z czego komisja 
wyłoniła 4 prace które, nagrodzono. Nagrody 
zostały ufundowane przez; I – Wójt Gminy 
Strzyżewice, II – Polski Czerwony Krzyż, 
III - PZŁ ZO Lublin, IV – RCKiK w Lublinie.

Koledzy z Koła Lis w Lubartowie 
jak zwykle nie zawiedli organizatorów  
i przygotowali wspaniałą grochówkę my-
śliwską której, wydano około 170 porcji dla 
miejscowej społeczności.

Zespół Młodzieżowej Orkiestry Dętej 
Gminy Strzyżewice uświetnił całe spotkanie 
prezentując prześliczne utwory muzyczne.

Wszystkim uczestnikom wspomnianej 
akcji organizatorzy serdecznie dziękują, za 
udział i tak wspaniałą pomoc w organizacji 
i przebiegu wszystkich tych działań które, 
niewątpliwie przyczynią się do polepszenia 
wizerunku Polskiego Łowiectwa. Natomiast 
zebrana krew z całą pewnością pomoże wielu 
chorym, potrzebującym pomocy. Raz jeszcze 
wyrażamy swoją wdzięczność. 

Serdecznie dziękuję, za to, że myśliwi okrę-
gu lubelskiego są dostrzegani przez mieszkań-
ców Gminy Strzyżewice, że możemy pomagać 
osobom potrzebującym a tym samym funkcjo-
nować w tej społeczności. Dziękuję Pani Wójt 
i wszystkim pracownikom Urzędu Gminy, Pani 
Dyrektor szkoły podstawowej w Strzyżewice 
-Rechta oraz wszystkim innym osobom, które 
przyczyniły się do zorganizowania wspomnia-
nej akcji, a także za możliwość budowania 
pozytywnego obrazu polskiego łowiectwa 
oraz możliwość uczestniczenia w procesie 
pomagania ludziom potrzebującym.

Korzystając z faktu nadchodzących świąt 
Bożego Narodzenia składam, serdeczne ży-
czenia dla władz i mieszkańców Gminy Strzy-
żewice. Niech nadchodzące Święta będą dla 
Was niezapomnianym czasem spędzonym bez 
pośpiechu, trosk i zmartwień, niech będą rado-
sne, upływające w spokoju, zrozumienia wśród 
rodziny, przyjaciół oraz wszystkich bliskich dla 
Was osób. Mamy nadzieję, że Nowy 2020 rok 
przyniesie wszystkim mnóstwo sukcesów i nadal 
pozwoli podejmować inicjatywy na rzecz osób 
potrzebujących. Życzymy szampańskiej zabawy 
i szczęśliwego Nowego Roku.

  
 DARZ BÓR 

Prezes KŁ NR 25”UROCZYSKO” w Lublinie
 Jan Staroch
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Inwestycje Gminy Strzyżewice zrealizowane w 2019 roku
Samorząd Gminy systematycznie podejmuje działania mające na 

celu poprawę jakości życia naszych mieszkańców. W 2019 r. Gmina 
Strzyżewice zrealizowała szereg zadań związanych nie tylko z poprawą 
infrastruktury technicznej, ale również zadania z obszaru ochrony 
środowiska, gospodarki komunalnej, edukacyjno – kulturalne oraz 
związane z aktywnością społeczną mieszkańców. Łączne wydatki 
majątkowe przekroczyły kwotę 7 600 000,00 zł.

Oto skrót tego co w mijającym roku zostało zrealizowane lub 
jest w trakcie realizacji.

INFRASTRUKTURA DROGOWA
1. Przebudowa drogi gminnej nr 112496L w Piotrowicach na odcinku 

307 m. Wartość zadania: 267 000,00 zł. Źródło finansowania: 
budżet gminy.

2. Przebudowa drogi gminnej nr 107136L Stasin – Dębszczyzna – 
Kiełczewice Maryjskie od km 2+000 do km 2+995 w Dębszczyź-
nie. Odcinek przebudowanej drogi: 995 m. Wartość inwestycji: 
629 000,00 zł. Źródło finansowania: dotacja z Funduszu Dróg 
Samorządowych: 295 843,00 zł, budżet gminy: 333 157,00 zł.

3. Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu 
drogi gminnej nr 112510L od km 0+328 do km 0+558 w miej-
scowości Borkowizna wraz z przebudową drogi gminnej nr 
112510L na odcinku od km 0+000 do km 0+328 w Borkowiźnie. 
Łącznie przebudowano drogę na odcinku 558 m, w tym utwar-
dzenie wąwozu lessowego - 230 m. Wartość zadania: wąwóz: 
115 851,54 zł, udzielona dotacja MSWiA: 92 680,00 zł, budżet 

gminy: 23 171,54 zł; przebudowa drogi gminnej: 185 000,00 zł 
pokryta ze środków własnych.

4. Modernizacja drogi gminnej nr 112485L na odcinku od km 0+955 
do km 1+605 w Żabiej Woli. W ramach zadania zmodernizowano 
drogę gminną na odcinku 650 m. Wartość inwestycji: 375 000,00 
zł. Źródło finansowania: dotacja celowa na modernizację drogi 
dojazdowej do gruntów rolnych: 90 000,00 zł; budżet gminy: 
285 000,00 zł.

5. Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozów lessowych w ciągu 
drogi gminnej nr 107134L od km 0+000 do km 0+190 i od km 
1+208 do km 1+396 w miejscowości Strzyżewice wraz z przebu-
dową drogi gminnej nr 107134L na odcinku od km 1+396 do km 
1+521 w Strzyżewicach. Zadanie wykonano na łącznym odcinku 
503 m o szerokości jezdni 4,50 m, z dwoma skrzyżowaniami 
z drogą powiatową Strzyżewice – Zakrzówek, w tym utwar-
dzenie wąwozów lessowych: 378 m. Wartość zadania: odcinki 
wąwozowe na kwotę: 341 384,35 zł, pokryte dotacją MSWiA na 
kwotę 273 107,00 zł; budżet gminy: 68 277,35 zł; przebudowa 
drogi gminnej: 161 500,00 zł pokryta ze środków własnych.

6. Przebudowa drogi gminnej nr 107130L na odcinku od km 0+353 
do km 1+348 w Bystrzycy Nowej. Inwestycja obejmowała 
przebudowę drogi na odcinku 995 m o szerokości 5 m w ra-
mach otrzymanej dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych. 
Wartość zadania: 936 378,00 zł. Źródło finansowania: środki 
FDS: 686 378,00 zł, budżet gminy: 250 000,00 zł.
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7. Gmina Strzyżewice przekazała Starostwu Powiatowemu w Lu-
blinie dotację w wysokości 58 618,00 zł na rozbudowę drogi 
powiatowej nr 2265L w miejscowości Osmolice Drugie na 
odcinku 103,8 m. 

8. Gmina Strzyżewice przekazała Województwu Lubelskiemu 
dotację w kwocie 67 117,15 zł na budowę chodnika o długości 
160 m w Strzyżewicach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 834 
Bełżyce-Niedrzwica Duża-Bychawa-Stara Wieś III na odcinku 
od km 20+340 do km 20+500.

9. Gmina Strzyżewice udzieliła Starostwu Powiatowemu w Lublinie 
dotacji na przebudowę chodnika o długości 733 m przy drodze 
powiatowej nr 2267L Niedrzwica Duża – Krebsówka – Osmolice 
w miejscowości Osmolice Drugie. Wartość dotacji: 200 000,00 zł.

10. W 2019 r. zrealizowano drugi etap oświetlenia drogowego w ciągu 
drogi gminnej nr 107124L w Polanówce, w ramach którego za-
montowano 28 punktów świetlnych. Był to ostatni etap budowy 
oświetlenia przy tej drodze. Łącznie zamontowanych zostało 60 
lamp. Wartość drugiego etapu to 84 000,00 zł. Źródło finanso-
wania: budżet gminy.

11. W miejscowości Pawłów ustawione zostały 2 nowe wiaty 
przystankowe, przy drodze wojewódzkiej nr 834 w kierunku do 
Bychawy oraz przy drodze gminnej 107133L. Wartość zadania: 
10 429,87 zł. Źródło finansowania: budżet gminy.

OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA
KOMUNALNA
1. Gmina Strzyżewice rozpoczęła rozbudowę istniejącej mecha-

niczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Pszczelej Woli, 
pracującej w układzie przepływu cyklicznego na mechaniczno 
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- biologiczną oczyszczalnię ścieków działającą w oparciu o ni-
tryfikująco - denitryfikujący osad czynny z tlenową stabilizacją 
osadu, w układzie przypływu ciągłego, o wydajności: - średnia 
dobowa wydajność: Qdśr = 235 m3/d, - maksymalna dobowa 
wydajność: Qdmax = 306 m3/d. Inwestycja prowadzona jest 
w ramach otrzymanego dofinansowania ze środków RPO WL na 
lata 2014 – 2020, Działanie 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa. 
Kwota dofinansowania z EFRR: 3 035 635,35 zł. Wartość zawar-
tego kontraktu z Wykonawcą to 5 697 000,00 zł. Planowany 
termin zakończenia inwestycji: lipiec 2020 r.

2. W ramach projektu „Rozbudowa sieci wodociągowej w Żabiej 
Woli” wybudowano sieć wodociągową o długości 2 539 m. Po-
nadto wykonany został serwis internetowy do obsługi klienta 
umożliwiający dokonywanie transakcji on-line oraz wykorzy-
stanie serwisu internetowego lub innych narzędzi ICT w celu 
oceny poziomu satysfakcji użytkowników z otrzymanych usług. 
Inwestycja zrealizowana została w ramach Działania 6.4 Gospo-
darka wodno-ściekowa RPO WL na lata 2014 – 2020. Wartość 
zadania: 703 269,90 zł. Źródło dofinansowania: środki z EFRR: 
492 799,51 zł, budżet gminy: 210 470,39 zł.

3. Wybudowano sieć kanalizacyjną w Strzyżewicach na odcinku od 
przepompowni P8 do budynku dworku w Strzyżewicach. War-
tość zadania: 47 550,00 zł. Źródło finansowania: budżet gminy.

4. Zakup pojemników i koszy ulicznych. W 2019 roku zakupiono 
10 sztuk pojemników 120 l na zmieszane odpady komunalne, 
które zostały przekazane wszystkim jednostkom OSP na terenie 
gminy oraz 3 pojemniki 240 l w kolorze żółtym, zielonym i nie-
bieskim do gromadzenia odpadów segregowanych pochodzących 
z Urzędu Gminy. Ponadto zakupiono 7 sztuk metalowych koszy 
ulicznych oraz 8 sztuk koszy do segregacji odpadów w Urzędzie. 
Zakupiono również 4 częściowy zestaw modułowy do segregacji 
na zewnątrz, który ustawiony został przed budynkiem Urzędu 
Gminy. Wartość zakupionych koszy i pojemników wyniosła: 7 
638,08 zł. Środki pochodziły z budżetu gminy.

5. Likwidacja dzikich wysypisk śmieci. W bieżącym roku zli-
kwidowano 4 dzikie wysypiska śmieci znajdujące się w miej-
scowościach: Strzyżewice, Iżyce oraz Borkowizna. Łącznie 
usunięto 5,02 tony odpadów. Koszt odbioru i zagospodarowania 
odpadów to 3 397,62 zł. Zadanie zostało wykonane ze środków 
budżetu gminy.

6. Wykonano zadanie z zakresu usuwania wyrobów zawierających 
azbest, którego zakres robót obejmował: 

 ■ Demontaż pokryć dachowych wykonanych z wyrobów zawie-
rających azbest wraz z pakowaniem, załadunkiem, transportem 
i unieszkodliwieniem odpadów na składowisku w ilości: 666,00 
m 2, tj. 8,650 Mg.

 ■ Odbiór odpadów zawierających azbest zmagazynowanych na 
posesjach mieszkańców wraz z pakowaniem, załadunkiem, 
transportem i unieszkodliwieniem na składowisku, w ilości: 
46,345 Mg.

W ramach zadania usunięto wyroby zawierające azbest z 22 
posesji. Łączna ilość usuniętych odpadów: 54,995 Mg. Koszt 
zadania wyniósł 20 060,46 zł. Źródła finansowania: WFOŚiGW 
w Lublinie: 10 030,23 zł, NFOŚiGW: 10 030,23 zł.

7. Zakupiono rębak do gałęzi RTH-25K KORNIK służący do utrzyma-
nia terenów zieleni tj. dróg, placów, skwerów a w szczególności 
przy przycinaniu oraz wycinaniu drzew i karczowaniu krzewów. 
Urządzenie zamontowane jest na przyczepie przystosowanej do 
trakcji wolnobieżnej z zaczepem 2”. Koszt zakupu: 31 000,00 zł. 
Źródło finansowania: budżet gminy.

8. Na potrzeby Gminy Strzyżewice zakupiono ciągnik kompaktowy 
Kubota B1241 wyposażony w pług do odśnieżania, który wy-
korzystywany będzie do ośnieżania chodników. Koszt zakupu: 
72 000,00 zł. Źródło finansowania: budżet gminy.
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PROJEKTY ZWIĄZANE Z OŚWIATĄ 
ORAZ Z AKTYWNOŚCIĄ SPOłECZNĄ
MIESZKAŃCÓW
1. Gmina Strzyżewice jest w trakcie realizacji projektu „Poprawa 

spójności przestrzennej, społecznej i kulturowej lubelskiego 
Obszaru Funkcjonalnego poprzez rewitalizację” będącego czę-
ścią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego 
Obszaru Funkcjonalnego w ramach Działania 13.8. Rewitali-
zacja Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach RPO WL 
na lata 2014 – 2020, który realizowany jest w partnerstwie 9 
gmin LOF-u. Zakres inwestycji obejmuje rewitalizację dworku 
Kołaczkowskich w Strzyżewicach wraz z zagospodarowaniem 
przestrzeni publicznej wokół budynku. Od lipca 2018 r. pro-
wadzone są intensywne prace remontowe związane z odnową 
dworku wraz z jego otoczeniem. Docelowo budynek będzie pełnił 
funkcję kulturalną (biblioteka na parterze oraz pomieszczenia 
Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice na poddaszu, 
sale warsztatowe, miejsce spotkań dla seniorów oraz organizacji 
pozarządowych), prowadzone będą usługi medyczne z trzema 
gabinetami, poczekalnią i zapleczem socjalno - sanitarnym w części 
parteru po stronie zachodniej oraz lokal gastronomiczny miesz-
czący się w części piwnicznej budynku z kuchnią z niezbędnym 
zapleczem i pomieszczeniami socjalno- sanitarnymi. Do grudnia 
2019 r. poniesiono wydatki w wysokości 1 512 045,26 zł. Zakoń-
czenie projektu: 31.12.2020 r.

2. Gmina Strzyżewice realizuje projekt „Adaptacja budynku na po-
trzeby świetlicy wiejskiej w Osmolicach Pierwszych” w ramach 
PROW na lata 2014 – 2020. Zakres projektu obejmuje adaptację 
budynku remizy OSP wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania 
do funkcji świetlicy wiejskiej. W ramach inwestycji zakupione 
zostanie wyposażenie, które będzie niezbędne do korzystania 
ze świetlicy. Termin zakończenia projektu: wrzesień 2020 r.

Wartość kosztorysowa zadania: 819 335,27 zł. Wartość 
dofinansowania z EFRROW: 499 999,00 zł.

3. Od 2018 roku Gmina realizuje projekt partnerski pn. „E-gminy 
w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym” w ramach RPO WL na 
lata 2014 - 2020, Działanie 2.2 Cyfryzacja Lubelskiego Obszaru 
Funkcjonalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Teryto-
rialnych. Głównym celem projektu jest informatyzacja proce-
sów administracyjnych i poprawa poziomu usług publicznych 
świadczonych przez administrację. Zakres projektu, który został 
już zrealizowany to: modernizacja sieci teleinformatycznej, 
nowy serwer z niezbędnym oprogramowaniem, które dba 
o bezpieczeństwo danych zgromadzonych w jego zasobach; 
urządzenia UTM we wszystkich jednostkach organizacyjnych 
Gminy Strzyżewice zapewniające bezpieczeństwo dostępu do 
Internetu; zakup sprzętu informatycznego oraz dodatkowego 

oprogramowania specjalistycznego, nowe serwisy internetowe 
dla jednostek Gminy, z nowoczesnym oprogramowaniem za-
pewniające dostęp do informacji osobom niepełnosprawnym; 
uruchomienie służbowej poczty elektronicznej we wszystkich 
jednostkach organizacyjnych; uruchomienie usługi wypożyczania 
e-książek w Gminnej Bibliotece Publicznej w Strzyżewicach; uru-
chomienie portalu prezentującego w wersji cyfrowej Miejscowy 
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Strzyżewice. 
Wydatki poniesione: 348 042,35 zł, w tym dofinansowanie 
z EFRR: 292 136,23zł.

4. Gmina Strzyżewice w roku szkolnym w latach 2018-2019 zre-
alizowała projekt „Program rozwoju kompetencji kluczowych 
uczniów i nauczycieli szkół podstawowych” w ramach RPO WL 
2014-2020. Celem projektu był wzrost poziomu kompetencji 
kluczowych, postaw i umiejętności istotnych na rynku pracy 
uczniów oraz kompetencji w zakresie korzystania z nowocze-
snych metod, sprzętu i technologii u nauczycieli oraz wyposa-
żenie pracowni ICT, przyrodniczych i matematycznych w pięciu 
szkołach Gminy Strzyżewice.

W ramach projektu szkoły pozyskały m.in.: tablety - 100 szt. 
(po 20 szt. dla szkoły), laptopy - 115 szt. (po 23 szt. dla szkoły), 
słuchawki – 75 szt. (po 15 szt. dla szkoły), projektory – 5 szt. 
(po 1 szt. dla szkoły), tablice interaktywne -5 szt. (po 1 szt. dla 
szkoły), tablice mobilne – 5 szt. (po 1 szt. dla szkoły), ekrany 
elektryczne, pomoce naukowe z matematyki, przyrządy, urzą-
dzenia i preparaty biologicz-
ne, przyrządy do pomiarów 
i wykonywania doświadczeń, 
sprzęt laboratoryjny i od-
czynniki chemiczne, sprzęt 
ochronny, sprzęt techniczny 
i pomocniczy oraz globusy, 
mapy, przewodniki i atlasy.

Całkowita wartość pro-
jektu: 1 031 542,99 zł, w tym 
dofinansowanie ze środków 
UE: 865 846,07 zł.

5. PSP w Kiełczewicach Gór-
nych zakupiła w ramach 
rządowego programu „Po-
siłek w szkole i w domu” 
elektryczny piec konwek-
cyjno-parowy o pojemności 
5xGN1/1. Wartość urządze-
nia: 9 963,00 zł. Źródło 
finansowania: dotacja: 7 
952,00 zł, budżet gminy: 2 
011,00 zł.
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6. Przeprowadzono modernizację kotłowni w Publicznej Szkole 
Podstawowej w Bystrzycy Starej. Zadanie obejmowało demontaż 
i montaż nowych kotłów żeliwnych gazowych, montaż: stacji 
uzdatniania wody z osprzętem, pompy ściekowej, zaworów 
bezpieczeństwa (2 szt.), odpowietrzników automatycznych 
– 12 szt.; pompy obiegowej c.o. oraz wykonano wentylację 
kotłowni. Wartość zadania: 99 963,00 zł. Źródło finansowania: 
budżet gminy.

7. Wykonano utwardzenie placu poprzez ułożenie płyt ażuro-
wych o grubości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej 
o powierzchni 312 m2 przy Publicznej Szkole Podstawowej 
w Strzyżewicach – Rechcie. Wartość zdania: 46 200,00 zł. 
Źródło finansowania: budżet gminy.

8. Przeprowadzono remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej 
we Franciszkowie, który obejmował:

 ■ Wymianę pokrycia dachowego na budynku OSP. Wartość za-
dania: 21 086,00 zł, w tym dotacja ze Starostwa Powiatowego 
w Lublinie: 10 000,00 zł, budżet gminy: 11 086,00 zł.

 ■ Wymianę drzwi garażowych w budynku OSP. Wartość: 7 400,00 
zł. Źródło finansowania: dotacja MSWiA: 7 000,00 zł, wkład 
własny: 400,00 zł.

 ■ Wykonanie docieplenia budynku oraz powiększenie sali świe-
tlicowej poprzez adaptację części garażu. W ramach adaptacji 
wykonano sufit podwieszany, oświetlenie oraz terakotę. Koszt 
zadania: 13 800,00 zł pokryty z budżetu gminy oraz wkład 
rzeczowy tj. praca związana z przeprowadzeniem remontu 
wykonana przez strażaków OSP Franciszków.

Całkowita wartość wykonanych prac w budynku OSP we 
Franciszkowie : 42 286,00 zł.

9. Przeprowadzono kolejny etap modernizacji budynku świetlicy 
wiejskiej w Kajetanówce w ramach którego wykonano docieplenie 
obiektu. Wartość inwestycji: 26 506,45 zł. Źródło finansowania: 
budżet gminy.

10. Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzyżewicach realizuje pro-
jekt „Dzienny Dom Seniora w Gminie Strzyżewice” w ramach 
RPO WL na lata 2014-2020. Dzienny Dom Seniora to miejsce 
spotkań dla osób w wieku 60+. Placówka działa od poniedział-
ku do piątku i ma zapewnić osobom starszym, zagrożonym 
wykluczeniem społecznym ich aktywizację. Jego działalność 
obejmuje usługi opiekuńcze, zajęcia ruchowe oraz edukacyjne 
dla 30 osób z podziałem na dwie grupy. Wartość projektu: 
971 265,00 zł, w tym dofinansowanie: 874 173,00 zł. Okres 
realizacji: od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r.

11. Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzyżewicach realizuje w part-
nerstwie z Fundacją OIC oraz z gminami: Niedrzwica Duża, 
Bełżyce i Konopnica projekt „Sukces szyty na miarę” w ramach 
RPO 2014-202, Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa. Projekt 
obejmuje realizację programu aktywizacji zawodowej dla 14 
osób z naszej gminy a łącznie w całym projekcie 56 osób po-
przez szkolenia zawodowe i staże zawodowe. Okres realizacji: 
01.09.2018 r. - 30.06 2020 r. Wartość projektu: 892 184,45 zł. 
Dofinansowanie ze środków UE: 758 356,78 zł.

Wioletta Mucha
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KOLEKTORY SłONECZNE

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI 
ZASADY PRAWIDŁOWEJ OBSŁUGI 
INSTALACJI KOLEKTORÓW 
SŁONECZNYCH 
W GMINIE STRZYŻEWICE

 
1. Kolektory słoneczne

Ogrzewanie wody przez kolektory sło-
neczne wymaga stałego zużywania ciepłej 
wody użytkowej, szczególnie w słoneczne 
i upalne dni. Zbyt mały rozbiór ciepłej wody 
może powodować przegrzewanie kolekto-
rów i płynu solarnego oraz wzrost ciśnienia. 
Może być to powodem rozszczelnienia lub 
zapowietrzenia instalacji glikolowej i utratą 
właściwości płynu solarnego. 

Użytkownik może zabezpieczyć instalację 
solarną przed przegrzaniem w następują-
cy sposób:

 ■ W przypadku małego zużycia ciepłej 
wody w letnie dni należy włączyć funk-
cję CHŁODZENIE w menu sterownika 
solarnego (patrz instrukcja sterownika). 
Polega ona na wychładzaniu wody w za-
sobniku w godzinach nocnych przez 
włączenie pompy solarnej.

 ■ Dla kilkudniowych przerw użytkowania 
instalacji (np. wyjazd na urlop) nale-
ży włączyć w sterowniku solarnym 
FUNKCJĘ URLOPOWĄ (patrz instrukcja 
sterownika). Po włączeniu tej funkcji 
i podaniu dat urlopu woda w zasobniku 
nie jest ogrzewana. Działa tylko ochrona 
przed przegrzaniem kolektorów.

 ■ Jeżeli instalacja solarna jest nieużywa-
na przez długi okres (np. dom nieza-
mieszkały) kolektory słoneczne zaleca 
się przykryć jasną tkaniną odporną na 
promieniowanie słoneczne.

W przypadku stwierdzenia przez serwis 
przegrzewania instalacji solarnej (odczyt 
w sterowniku) usterki rozszczelnienia lub 
zapowietrzenia instalacji glikolowej będą 
usuwane odpłatnie. 

2. Sterownik solarny
Automatyka sterownika włącza pompę 

solarną, gdy temperatura kolektorów sło-
necznych (T1) jest wyższa od temperatury 
wody zbiornika solarnego (T2) o 10 °C. Pom-
pa solarna pracuje do momentu osiągnięcia 
temperatury zadanej wody w zasobniku (naj-
częściej 75 °C) lub gdy różnica T1-T2 spadnie 
poniżej 6 °C. 

Jeżeli po osiągnięciu temperatury zadanej 
wody w zasobniku kolektory nadal są nasło-
necznione i temperatura T1 osiągnie 110 °C 
pojawi się alarm temperatury krytycznej i za-

działa funkcja ochrony przed przegrzaniem. 
Sterownik włączy pompę solarną w celu 
schłodzenia kolektorów. Jest to normalny 
stan schładzania instalacji solarnej. Gdy tem-
peratura kolektorów spadnie poniżej 100 °C 
pompa i alarm wyłączy się. Funkcja ochrony 
przed przegrzaniem działa do osiągnięcia 
temperatury T2 w zasobniku 85 °C.

MENU sterownika jest zabezpieczone 
hasłem: 0110. Po wpisaniu hasła użytkow-
nik ma dostęp do funkcji menu sterownika. 
Nie należy zmieniać ustawień zaawansowa-
nych sterownika.

Użytkownik może tylko włączać i wyłączać 
funkcję urlopową i funkcję chłodzenia.

UWAGA: Sterownik solarny musi być pod-
łączony do gniazdka 230V z uziemieniem 
i zabezpieczeniem różnicowo – prądowym. 
W czasie burzy z wyładowaniami atmosfe-
rycznymi sterownik solarny należy wyłączać 
z gniazda elektrycznego! 

3. Rozgałęźnik przeciwprzepięciowy
dołączony do zestawu solarnego zabezpiecza 
przed przepięciami w instalacji elektrycz-
nej. Jego prawidłowe działanie sygnalizuje 
świecenie zielonej diody na obudowie. Jest 
to urządzenie dodatkowe nie podlegające 
gwarancji. Po zadziałaniu tego zabezpieczenia 
w razie przepięcia dioda zielona gaśnie. W ta-
kim przypadku rozgałęźnik należy wymienić 
na nowy. Rozgałęźnik nie zabezpiecza przed 
skutkami silnego przepięcia w wyniku burzy.

4. Zawór mieszający c.w.u. 
stanowi zabezpieczenie przed poparzeniem 
użytkowników gorącą wodą. Zawór zamon-
towany na wyjściu ciepłej wody z zasobnika 
pozwala regulować maksymalną tempera-
turę ciepłej wody w instalacji w zakresie 
40-60 °C przy użyciu pokrętła.

Postępowanie w stanach awaryjnych
1. Awaria sterownika solarnego

W przypadku zaniku prądu instalacja so-
larna zostanie wyłączona. Po ponownym 
pojawieniu się napięcia w instalacji elektrycz-
nej, instalacja solarna powraca do działania 
według wcześniejszych nastaw. 

W przypadku awaryjnego wyłączenia ste-
rownika solarnego należy sprawdzić możliwe 
jego przyczyny:

 ■ przypadkowe wyłączenie sterownika 
przyciskiem on/off;

 ■ wyjęcie wtyczki zasilającej z gniazda 
elektrycznego lub uszkodzenie kabla za-
silającego;

 ■ brak prądu w instalacji elektrycznej 
np.: zadziałanie bezpiecznika w insta-
lacji elektrycznej.

Po wykluczeniu powyższych przypadków 
można zgłaszać awarię sterownika solarnego. 

2. Alarmy w sterowniku solarnym
Wszystkie stany krytyczne instalacji solar-

nej są sygnalizowane jako alarmy dźwiękowe 
i komunikaty w sterowniku. Należy odczytać 
komunikat alarmu i skasować alarm przyci-
skiem „OK”. Jeżeli alarm po krótkim czasie 
pojawi się ponownie należy zgłosić awarię 
i podać treść komunikatu alarmowego.

3. Wyciek wody z zaworu bezpieczeństwa 
Wodny zawór bezpieczeństwa jest umiesz-

czony na dopływie zimnej wody do podgrze-
wacza solarnego. Zabezpiecza on instalację 
wodną przed nadmiernym wzrostem ciśnienia. 
W przypadku wysokiego ciśnienia lub skoków 
ciśnienia wody w sieci wodociągowej mogą 
wystąpić wycieki z zaworu bezpieczeństwa – 
jest to zjawisko normalne. Dla zabezpieczenia 
przed takimi sytuacjami wskazany jest montaż 
reduktora ciśnienia wody. Reduktor ciśnienia 
nie jest elementem zestawu solarnego i jego 
montaż leży po stronie użytkownika.

 
4. Spadek ciśnienia glikolu w instalacji 

solarnej 
Ciśnienie glikolu w instalacji solarnej należy 

kontrolować na manometrze zamontowanym 
z prawej strony grupy pompowej. Prawidłowe 
ciśnienie płynu solarnego wynosi od 2 do 3 bar. 
Ciśnienie poniżej 1,5 bar może świadczyć o wy-
cieku glikolu i takie przypadki należy zgłaszać. 

5. Duże spadki temperatury wody mimo 
niewielkiego zużycia
Jeżeli temperatura ciepłej wody w zasob-

niku szybko spada pomimo małego poboru 
wody należy:

 ■ wyłączyć funkcję CHŁODZENIE w ste-
rowniku solarnym;

 ■ wyłączyć lub skrócić czas pracy pom-
py cyrkulacyjnej;

 ■ zamykać zawór na zasileniu górnej wę-
żownicy podgrzewacza, gdy kocioł c.o. 
nie pracuje w celu uniknięcia grawita-
cyjnego wychłodzenia zasobnika wody. 

UWAGA: Tylko jeden zawór na wężownicy 
c.o. może być zamknięty. 

6. Instalacja solarna a planowane remonty 
Remonty, gdy zachodzi konieczność in-

gerencji w instalację solarną (np. wymiana 

Minął już rok od zakończenia realizacji projektu „Montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Strzyżewice”, dzięki 
któremu na terenie naszej gminy zamontowane zostały 462 instalacje solarne wspomagające podgrzewanie wody dla potrzeb 
c.w.u. Mając na względzie właściwe użytkowanie kolektorów przypominamy o kilku ważnych aspektach związanych z obsługą 
i eksploatacją tych instalacji. 
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pokrycia dachu), należy zgłaszać w Urzędzie 
Gminy. Demontaż i ponowny montaż kolek-
torów lub zmiana ich lokalizacji w okresie 
gwarancji może być wykonana tylko przez 
serwis firmy DAJK. 

Podczas wykonywania robót, gdzie istnieje 
ryzyko uszkodzenia kolektorów lub ich osprzę-
tu, instalację solarną należy zabezpieczyć.

Uszkodzenia mechaniczne kolektorów sło-
necznych i osprzętu będą usuwane odpłatnie.

Samowolna ingerencja w instalację solar-
ną, wykonywanie poważnych napraw i prze-
róbek przez Użytkownika skutkuje utratą 
gwarancji na cały zestaw solarny. 

AWARIE INSTALACJI SOLARNYCH NALEŻY 
ZGŁASZAĆ W URZĘDZIE GMINY STRZYŻE-
WICE OSOBIŚCIE – POKÓJ NR 19 LUB TELE-
FONICZNIE POD NUMEREM 81 56 69 612.

NIEUZASADNIONE WEZWANIE SERWISU 
BĘDZIE ODPŁATNE!

A. Janiszewska

Przypominamy o bezwzględnym ZAKAZIE SPALANIA 
ODPADÓW w piecach domowych !!!

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu 
Gminy Strzyżewice

W związku z trwającym okresem 
grzewczym przypominamy wszystkim 
mieszkańcom Gminy Strzyżewice o BEZ-
WZGLĘDNYM ZAKAZIE SPALANIA OD-
PADÓW na terenie nieruchomości oraz 
w piecach domowych. Jest to związane nie 
tylko z regulacjami prawnymi i ochroną 
środowiska, ale przede wszystkim z troską 
o zdrowie i jakość życia mieszkańców.

PAMIĘTAJMY!!! 
DOMOWY PIEC NIE JEST PRZEZNACZONY 
DO SPALANIA ODPADÓW!!!
SPALAJĄC ODPADY W PIECU TRUJEMY SIE-
BIE, SWOJE DZIECI, RODZINĘ, SĄSIADÓW!!!

CZYM SKUTKUJE SPALANIE ŚMIECI:
Podczas spalania odpadów uwalniane są 

ogromne ilości niebezpiecznych związków, 
w tym: pyły, dwutlenek siarki, tlenki azotu, 
metale ciężkie, dwutlenek i tlenek węgla, 
chlorowodór cyjanowodór, dioksyny i furany:

 ■ dioksyny i furany powstające w czasie 
spalania śmieci nieodwracalnie niszczą 
zdrowie – powodują nowotwory – wą-
troby i płuc, uszkodzenia płodu,

 ■ zanieczyszczenie powietrza dwutlen-
kiem siarki powoduje trudności w od-
dychaniu,

 ■ tlenki azotu podrażniają płuca,
 ■ tlenek węgla powoduje zatrucia i ma ne-

gatywny wpływ na centralny układ ner-
wowy.

Spalanie odpadów powoduje osadzanie 
się tzw. „mokrej sadzy”, co może doprowa-
dzić do zapalenia się przewodu kominowego 
lub zaczadzenia.

PRZEDE WSZYSTKIM NIE WOLNO SPALAĆ:
 ■ plastikowych pojemników i butelek 

po napojach,
 ■ zużytych opon,
 ■ innych odpadów z gumy,
 ■ przedmiotów z tworzyw sztucznych,
 ■ elementów drewnianych pokrytych la-

kierem,

 ■ sztucznych skór,
 ■ opakowań po rozpuszczalnikach czy 

środkach ochrony roślin,
 ■ opakowań po farbach i lakierach, po-

zostałości farb i lakierów,
 ■ plastikowych toreb z polietylenu,
 ■ papieru bielonego związkami chloru 

z nadrukiem farb kolorowych.

W PIECACH DOMOWYCH MOŻNA SPALAĆ 
POZA DOZWOLONYM OPAŁEM TYLKO:

 ■ papier, tekturę i drewno, które nie jest 
zanieczyszczone powłokami ochron-
nymi lub impregnatami,

 ■ ścinki, trociny z „czystego” drewna,
 ■ odpady drewna z pielęgnacji zadrze-

wień.

Informujemy, że zgodnie z art. 191 ustawy 
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach „Kto, 
wbrew przepisowi art. 155, termicznie prze-
kształca odpady poza spalarnią odpadów 
lub współspalarnią odpadów podlega karze 
aresztu albo grzywny”.

A. Janiszewska

Gmina Strzyżewice w dniu 15 listopada 2019 r. podpisała umowę dotacji Nr 206/2019/D/OZ z Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Usuwanie wyrobów zawierają-
cych azbest”. Kwota dofinansowania wynosi 100% kosztów kwalifikowanych, tj. kosztów demontażu, zbierania, transportu 
i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, w tym 50% ze środków NFOŚiGW oraz 50% ze środków WFOŚiGW w Lublinie.

W ramach zadania usunięto 54,995 ton 
odpadów azbestowych z 22 nieruchomości 
położonych w miejscowościach: Bystrzyca 
Stara, Bystrzyca Nowa, Franciszków, Iżyce, 
Kiełczewice Maryjskie, Pawłów, Piotrowice, 
Osmolice Pierwsze, Osmolice Drugie i Żabia 
Wola. Zadanie realizowane było w okresie od 
31.10.2019 r. do 28.11.2019 r. Wartość robót 
wyniosła 20 060,46 zł. 

A. Janiszewska
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W związku z obchodami Dnia Edukacji Narodowej w dniu 17 
października 2019 r. w Piotrowicach odbyło się uroczyste spo-
tkanie dyrektorów szkół i przedszkola, nauczycieli i pracowników 
administracji i obsługi – obecnych, i Tych którzy w ostatnim 
roku przeszli na emeryturę oraz przedstawicieli Rad Rodziców 
z poszczególnych placówek oświatowych z władzami gminy.

Dzień Edukacji Narodowej 2019
W spotkaniu udział wzięli: Wójt Gminy – Barbara Zdybel, Sekretarz 

Gminy – Elżbieta Budzyńska, Przewodniczący Rady Gminy – Janusz 
Sagan, Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy – Agata Stelmach, 
członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 
oraz pracownicy Urzędu Gminy zajmujący się oświatą.

To wyjątkowe święto przypominające o wielkiej wartości jaką 
stanowi edukacja jest okazją do podziękowania nauczycielom za ich 
zaangażowanie i trud włożony w kształtowanie młodego pokolenia, 
za rozwijanie zainteresowań wśród uczniów oraz kierowanie ich 
potencjału w stronę własnego rozwoju.

Każdego roku Wójt Gminy przyznaje nagrodę dla dyrektora szkoły 
wyróżniającego się w sposób szczególny w swojej pracy dydaktycz-
no-wychowawczej. W tym roku nagrodę otrzymali:

1. Pani Małgorzata Wzorek-Saran – dyrektor PSP im. Marii 
Konopnickiej w Bystrzycy Starej oraz

2. Pani Agnieszka Rozwałka – dyrektor PSP im. Orła Białego 
w Kiełczewicach Górnych.

Również dyrektorzy placówek oświatowych nagrodzili swoich 
nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi za trud włożony 
w swoją pracę wręczając im pamiątkowe dyplomy. 

Uroczystość uświetnił występ grupy wokalnej ze Szkoły Podsta-
wowej w Bystrzycy Starej pod opieką Pani Magdaleny Mazurkiewicz 
– Mączka. 

B. Szymula

Dziecięca Liga Biegowa
2019/2020

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Starej biorą udział 
w lubelskiej dziecięcej lidze biegowej. Odpowiednio do roku urodzenia 
uczniowie startują w biegu na 60m, 100m, 200m i 300m. Zawody 
rozgrywane są na stadionie lekkoatletycznym w Lublinie przy Al. 
Zygmuntowskich. Zaplanowane są 4 rundy, dwie jesienią 2019r i dwie 
wiosną 2020r. Po dwóch pierwszych rundach , które odbyły się 15.09 
i 06.10 2019 r szkoła nasza zajmuje 1 miejsce z ilością punktów 275. 
Uczniowie, którzy brali udział w Lidze LA i zdobywali punkty dla szkoły 
to: Magdalena Teter, Kamil Malec, Mikołaj Malec, Michał Dyś, Olga 
Kowalczyk, Mateusz Teter, Jan Teter, Szymon Otrocki, Maja Maj, Karol 
Budzyński, Tymon Krusiński, Iga Klimek, Paulina Budzyńska, Weronika 
Drelich, Agata Jendrej, Oliwia Słowińska.

JKonieczna-Rapa

Niepodległość
11 listopada 1918 roku to przełomowy 

dzień w historii Europy i Polski. Po 123 
latach od rozbiorów dokonanych przez 
Rosję, Prusy i Austrię, Polska powróciła 
na mapy Europy. Powstała wówczas II 
Rzeczypospolita Polska w której władzę 
wojskową objął Józef Piłsudski.

Uroczyste obchody w kraju z udziałem naj-
wyższych władz państwowych odbywają się 
w Warszawie na placu Józefa Piłsudskiego. Na 
terenie naszej gminy przy Grobie Nieznanego 
Powstańca odbywa się uroczyste zapalenie 

zniczy, następnie mamy możliwość wysłucha-
nia koncertu Pieśni Patriotycznych w Kościele 
Trójcy Przenajświętszej i Nawiedzenia NMP 
w Kiełczewicach Maryjskichwraz z uroczystą 
Mszą Świętą w intencji ojczyzny jak również 
Akademia z okazji Odzyskania przez Polskę 
Niepodległości w PSP w Strzyżewicach. 

W naszej Szkole w Osmolicachszczególnie 
uroczyście przygotowywana jest Akademia 
poświęcona wydarzeniom 11 listopada i bo-
haterom tego okresu. Klasa 5 i 7 przedstawiła 
społeczności szkolnej bliskie sercu każdego 
Polaka wiersze okolicznościowe wraz z pre-
zentacją obrazującą różne oblicza naszej 
Ojczyzny. Pieśniami patriotycznymi aktorzy 
„wciągnęli” publiczność w klimat działań 
powstańczych. Wzruszająca scena rozmowy 

pomiędzy ojcem i córką wycisnęła niejednemu 
małą łzę. Od zawsze Rocznica Odzyskania 
przez Polskę Niepodległości należy do dni 
pełnych zadumy i pamięci nad przeszłością. 
I tak było i tym razem.

Anna Rachańczyk
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Ślubujemy…
„Ja mały uczeń tej szkoły, 
ślubuję wszystkim,
że będę się pilnie uczył,
wypełniał obowiązki i zadania ucznia tak,
aby przynieść zadowolenie sobie i rodzicom.
Obiecuję godnie i kulturalnie się zachowywać
oraz szanować dorosłych, 
jak przystało na wzorowego ucznia tej szkoły i małego obywatela”.

Ślubowanie i pasowanie na ucznia to bardzo ważna uroczy-
stość w naszym szkolnym kalendarzu. Tradycją Publicznej Szkoły 
Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bystrzycy Starej jest to, że 
odbywa się ona w Dzień Edukacji Narodowej. Zanim pierwszoklasiści 
zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej przedstawili część 
artystyczną w trakcie której przenieśliśmy się na chwilę do programu 
telewizyjnego pt. „Jak oni ślubują”. Najmłodsi uczniowie, odświętnie 
ubrani i bardzo przejęci, przystąpili do zaprezentowania swoich 
umiejętności, przedstawiając to, czego już nauczyli się w szkole. 
Śpiewając, recytując i tańcząc skradli serca widowni.   

 Doniosłym momentem uroczystości było ślubowanie. Uczniowie 
- na sztandar szkoły złożyli bardzo ważne obietnice - moment ten 
wzbudził wiele emocji. Po nim ceremonii pasowania ołówkiem do-
konała Pani Dyrektor szkoły Małgorzata Wzorek-Saran. Tym samym 

pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do społeczności uczniow-
skiej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bystrzycy Starej.

Miłym akcentem było również wręczenie upominków od wójta 
gminy Strzyżewice - Pani Barbary Zdybel, za które serdecznie dzię-
kujemy. Po części oficjalnej dzieci udały się na słodki poczęstunek 
przygotowany przez Rodziców.     

Ten ważny dzień z pewnością na długo pozostanie w pamięci nas 
wszystkich Pierwszoklasistom życzymy sukcesów w nauce, radości 
i jak najlepszych ocen na pierwszym szkolnym świadectwie.

Wychowawczynie klas pierwszych

W dniach 18-24 listopada 2019 roku 
w Polsce organizowany był dwunasty Świa-
towy Tydzień Przedsiębiorczości, obchodzo-
ny jednocześnie w 160 krajach świata. Dla 
przedsiębiorstwa to wspaniała okazja do 
promocji oraz nawiązania nowych kontak-
tów w środowisku lokalnym, szkoła nato-
miast otrzymuje możliwość wzbogacenia 
swojej oferty edukacyjnej o ciekawe zajęcia 
przygotowujące uczniów do planowania 
ścieżki edukacyjnej. Postanowiliśmy więc 
skorzystać z możliwości i przyłączyć się do 
tej akcji edukacyjnej.

 
W dniu 18 listopada uczniowie klasy pierw-

szej zwiedzali Marzanna Siedlisko Folkloru 
Hotel i Restauracja, gdzie poznawali różno-
rodne zawody oraz zasady funkcjonowa-
nia tego zakładu pracy. Na początku Pani 
manager oprowadziła nas po restauracji 
tłumacząc, jak nazywają się poszczególne 
stanowiska pracy oraz opowiadając, czym 
zajmuje się na co dzień. Poznaliśmy także 
wymagania oraz obowiązki kucharza oraz kel-
nerki. Oglądając restauracyjne menu, a także 
asortyment potraw i napojów oferowanych 
przez lokal gastronomiczny, zwróciliśmy 
uwagę, że w głównej mierze serwowane jest 
tradycyjne polskie jedzenie, z którego słynie 
ten lokal. Podczas pobytu mieliśmy też okazję 
zobaczyć, jak wygląda sala weselna, wspólnie 
szukaliśmy odpowiedzi na pytanie - dlaczego 

Realizacja programu „Otwarta firma” w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 
w Publicznej Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Kiełczewicach Górnych

drzwi prowadzące na kuchnię otwierają się 
wahadłowo. Kolejnym punktem naszej wy-
cieczki był hotel, po którym oprowadziła nas 
przesympatyczna recepcjonista pani Ania. 
Dzieci mogły obejrzeć pokoje dla gości, a tak-
że zobaczyć jak prezentuje się jeden z dwóch 
apartamentów. Gwoździem programu, który 
sprawił, że dzieci wpatrywały się w naszą 
przewodniczkę z niemym zachwytem, był 
pokaz składania ręczników w łabędzie lub 
słonie. Wspólnie z panią Anią odkrywaliśmy 
także tajemnice niezliczonych półek i szu-
fladek ukrytych w niezbędnym do sprawnej 
pracy - wózku hotelowym. Po powrocie do 
restauracji czekała na nas niespodzianka 
- zostaliśmy zaproszeni na poczęstunek, 
a dodatkowo każde dziecko otrzymało drob-

ny upominek oraz pyszną szarlotkę, którą 
zjedliśmy po powrocie do szkoły.

Z kolei 22 listopada mieliśmy przyjemność 
gościć w szkole przedstawicieli Zespołu Szkół 
Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawiczne-
go w Pszczelej Woli, którzy przeprowadzili 
w klasie VII i VIII bezpłatne warsztaty pod 
tytułem: „Jeździectwo-pasja, która może stać 
się pomysłem na życie zawodowe”. 

Wszystkie te działania promują wśród 
naszych uczniów szkolnictwo zawodowe oraz 
stanowią wsparcie w zakresie podejmowania 
świadomych decyzji edukacyjno - zawodo-
wych wpisując się tym samym w tematykę 
programu z doradztwa zawodowego.

Katarzyna Tuzimska, Magdalena Kołtun
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 12 listopada w Szkole Podstawowej w By-
strzycy Starej odbyła się uroczysta akademia 
upamiętniająca 101 rocznicę odzyskania nie-
podległości przez Polskę. Uroczystość przygo-
towana została przez uczniów klas szóstych, 
oprawę muzyczną zapewnił szkolny zespół 
wokalny. Mottem akademii były słowa św. 
Urszuli Ledóchowskiej - „Jeszcze Polska nie 
zginęła dopóki kochamy!”. Uczniowie zapre-
zentowali przedstawienie, na które składały 
się wiersze oraz pięknie zaśpiewane pieśni 
patriotyczne. Wśród wykonawców nie mo-
gło zabraknąć najmłodszych uczniów naszej 
szkoły , którzy przedstawili wiersz „Katechizm 
polskiego dziecka’’ W. Bełzy. Wzruszającym 

Jeszcze Polska nie zginęła dopóki kochamy!

momentem było odśpiewanie przez zapro-
szonych gości i społeczność szkolną Hymnu 
Państwowego oraz Roty. Na zakończenie 
uroczystości złożyliśmy hołd pokoleniom Po-
laków, którzy oddali życie za Ojczyznę. W tym 
wyjątkowym dniu harcerze zapalili światło 
pamięci przy tablicy pamiątkowej poświęconej 
Mateuszowi Królowi aspirantowi policji, który 
został zamordowany w Twerze w 1940 roku 
oraz przy tablicy upamiętniającej 100 rocznicę 
odzyskania niepodległości przez Polskę.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Zofii i Juliusza Stadnickich 
w Osmolicach Pierwszych uczestniczy w akcji charytatywnej przepro-
wadzanej w formie konkursu „Ile waży św. Mikołaj?” zorganizowanym 
przez lubelską Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo. Konkurs polega na 
zbiórce bilonu na rzecz wychowanków Fundacji. Zwycięzcą zostanie 
placówka, która zbierze największą kwotę w przeliczeniu na ucznia 
w szkole. Dodatkową kategorią w jakiej przyznawane są nagrody 
jest wymyślenie i przeprowadzenie własnego, ciekawego sposobu 

Szkolny Bieg Sponsorowany w PSP w Osmolicach Pierwszych 
w ramach akcji charytatywnej „Ile waży św. Mikołaj?”

promującego akcję i zbiórkę bilonu. 8 grudnia 2019 r. w Lublinie 
zaplanowano Wielki Finał Akcji: Orszak św. Mikołaja i ważenie św. 
Mikołaja przy pomocy zebranego bilonu oraz bicie rekordu ilości 
prawdziwych św. Mikołajów.

Chcąc promować zbiórkę monet na rzecz tej akcji charytatywnej 
Szkolny Klub Wolontariatu wyszedł z inicjatywą organizacji biegu 
sponsorowanego w szkole. Bieg sponsorowany łączy charytatyw-
ność ze sportem i przedsiębiorczością. Zasada była prosta – aby 
uczeń mógł pobiec musiał znaleźć sponsora, który deklarował jaką 
kwotę zapłaci za każde okrążenie biegacza i jego wysiłek fizyczny. 
W czwartek, 7 listopada 2019 r. w szkole udało zrealizować się to 
wydarzenie. W biegu wzięło udział 39 uczniów z klas 0-8. Sponso-
rzy byli bardzo szczodrzy, a wolontariusze wykazali się olbrzymim 
entuzjazmem i determinacją, aby przebiec, jak najwięcej okrążeń - 
a tym samym uzbierać jak najwięcej pieniędzy na rzecz akcji. Bieg był 
bardzo emocjonujący a doping publiczności wspaniały. Dziękujemy 
wszystkim uczestnikom biegu za ich wysiłek i dobre serce oraz ich 
Sponsorom za hojność i bezinteresowność.

Podsumowanie szkolnego biegu sponsorowanego oraz akcji „Ile 
waży Św. Mikołaj?” jest zaplanowane na 5 grudnia 2019 r., kiedy to 
celebrujemy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Niemiej jednak, 
już dzisiaj możemy zdradzić, że tylko dzięki organizacji biegu spon-
sorowanego udało się zebrać ponad tysiąc złoty w bilonie. Jeszcze 
raz dziękujemy wszystkim za udział w akcji.

Opiekun Szkolnego Klubu Wolontariatu: Marta Małek-Dudzik

 Narodowe Święto Niepodległości to 
jedno z najważniejszych świąt państwo-
wych. Po 123 latach niewoli nasz kraj 
odzyskał upragnioną wolność . W wyniku 
trzech zaborów Polska przestała istnieć 
na mapie Europy. Walka o niepodległość 
naznaczona była ofiarą wielu pokoleń 
Polaków walczących u boku Napoleona, 
w powstaniach narodowych oraz na po-
lach bitew I wojny światowej. Marzenia 
o niezależności spełniły się wraz z za-
kończeniem I wojny światowej. Dnia 11 
listopada 1918 roku nadszedł upragniony 
dzień niepodległości. 

 Była to niezapomniana lekcja patriotyzmu. 
 Kardynał Stefan Wyszyński mówił - „Na-

sza miłość należy się przede wszystkim naszej 
Ojczyźnie, mowie, dziejom i kulturze, z której 
wyrastamy na polskiej ziemi (...)” 

Św. Jan Paweł II powiedział „Wolność nie 
jest nam dana na zawsze . Trzeba ją stale 
zdobywać na nowo”. Stale się o nią troszczyć 
. Wolność wymaga od nas ciągłego wysiłku 
w jej umacnianiu i przeżywaniu.

A. Paszkiewicz, J. Konieczna-Rapa
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 101 lat wolnej Polski
 
Rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, a wraz z nią świętowanie tego 

wielkiego wydarzenia, na stałe gości w kalendarzu uroczystości szkolnych Publicznej 
Szkoły Podstawowej im. Rodziny Rohlandów w Żabiej Woli. 

 08 listopada, przyłączając się do tegorocz-
nej akcji MEN „Szkoła do hymnu”, punktualnie 
o 11.11 odśpiewaliśmy Hymn Państwowy. 
Następnie uczniowie klasy szóstej, siódmej 
i ósmej zaprezentowali montaż słowno- mu-
zyczny pt. „Pociąg do wolności”. We wzrusza-
jący sposób przedstawili w nim wydarzenia 
minionych lat, lat cierpienia Polaków, ale też 

i świetności Polski. Wysłuchaliśmy wyjątko-
wych recytacji i wymownych pieśni patrio-
tycznych, które na długo zapadną z pamięci. 

 Wspominając trudną drogę do niepod-
ległości, patrzmy jednak w przyszłość z na-
dzieją i optymizmem, gdyż jak brzmią słowa 
znanej piosenki Marka Grechuty: „ważne są 
tylko te dni, których jeszcze nie znamy […]”. 

Szanujmy pamięć o przodkach i twórzmy 
nową, spokojną historię.

 M. Hajdarowicz

„Mówię o Tobie dobrze, mówię o Tobie z troską,
Jesteś moim skarbem, mają kochaną Polską.”

A. Szafraniec

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
już od wielu lat kontynuuje działania patriotyczne. Zobowiązuje 
nas do tego postać naszego patrona i chęć uczczenia jego imienia, 
przez godne prezentowanie wartości, które kierowały życiem 
wodza Legionów Polskich. Z okazji 80 rocznicy II wojny światowej, 
uczniowie szkoły złożyli hołd żołnierzom poległym w czasie wojny, 
odśpiewali hymn na cześć bohaterów, pod koniec października 
uczcili pamięć ofiar I wojny światowej zapalając znicz na mogile 
zbiorowej w Kolonii Kiełczewice oraz przygotowali krótką przemo-
wę, w celu uczczenia pamięci ludzi oddających życie dla Ojczyzny.

Dnia 11 listopada 2019 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego odbyła się uroczysta – gminna aka-
demia z okazji 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości 
i 85 rocznicy nadania szkole imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego 
oraz przyjęcia sztandaru. Na początku została przybliżona historia 
nadania szkole imienia i nastąpiła prezentacja sztandaru, jako sym-
bolu wierności, honoru i przynależności do szkoły. Następnie Pani 
Barbara Zdybel wójt gminy Strzyżewice w bardzo ciepłych słowach 
mówiła o dokonaniach szkoły, jej kierownikach oraz skierowała do 
nas gratulacje i życzenia dalszej owocnej pracy. 

Celem akademii było przypomnienie tamtych ciężkich dla kraju 
i społeczeństwa czasów, wzbudzenie we wszystkich uczestnikach re-
fleksji i zadumy. Część artystyczna przygotowana przez panią Magdale-
nę Krzywdę i panią Marzenę Jóźwicką, przy współudziale solistek z CKiP  
w Piotrowicach wprowadziła zgromadzonych w czasy przed datą 
11 listopada 1918 roku.

Uczniowie zobrazowali w skrócie sytuację polityczną, jaka miała 
miejsce w kraju przed odzyskaniem niepodległości. Największą 
uwagę skupiono na zaprezentowaniu ducha narodowego wolno-
ści, który przez 123 lata Polski w niewoli wychodził z chęcią walki 
o swoją ojczyznę. 

Aktorzy i chórzyści z klas V- VIII odtwarzający scenki z daw-
nych czasów, przedstawiający za pomocą pantomimy wybrane 
najważniejsze momenty z historii naszego państwa, śpiewali pieśni 
patriotyczne. Odegrali sceny z najistotniejszych wydarzeń tamtego 
okresu, aby pozwolić zrozumieć uczestnikom trud, uczucia walczących 
o niepodległość, ale również wyrazić radość z czasów demokracji 
i pokoju, w których teraz przyszło nam żyć. Uczniowie klasy II i III 
z tej okazji zatańczyli Poloneza. 

W tak wyjątkowym dniu, podczas tego święta odrzucamy pro-
blemy dnia codziennego, stajemy na moment, składamy kwiaty pod 
pomnikami tych, którzy oddali życie. Wspominamy naszych dziadków, 
pradziadków, poległych podczas walki o wolność naszej kochanej 
ojczyzny. Jest to ogromna lekcja patriotyzmu i historii.

Składamy wszystkich serdeczne podziękowania za aktywne uczest-
nictwo w gminnych obchodach Narodowego Święta Niepodległości 
w naszej szkole i naszej gminie pocztom sztandarowym szkół i innych 
organizacji, księżom, druhom strażakom, harcerzom, orkiestrze dętej 
Gminy Strzyżewice, zaproszonym gościom, uczniom i rodzicom za obec-
ność, wspólnie spędzenie czasu i kultywowanie tradycji patriotycznych.

Biorąc udział corocznie w obchodach Święta Niepodległości dajemy 
wyraz pamięci tym wszystkim, dzięki którym żyjemy w wolnej Polsce.

M. Krzywda i H. Hamerla

Gminne obchody Święta Niepodległości
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Przywołany fragment stanowi refren pieśni, która oficjalnie 
stała się hymnem Publicznej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego 
w Kiełczewicach Górnych. Autorem zarówno słów, jak i muzyki do 
utworu pt. „Leć Orle Biały…”, jest nauczyciel naszej szkoły Pan Le-
szek Asyngier. Hymn ten stanowi idealne dopełnienie otrzymanego 
rok temu imienia i nowego sztandaru szkoły, tworząc jej unikalny 
wizerunek rozpoznawalny pośród innych. Premierowe wykonanie 
utworu przez dwójkę uczniów naszej szkoły: Katarzynę Grzywę 
i Macieja Biały mieli okazję podziwiać zaproszeni goście podczas 
uroczystych obchodów 30-lecia działalności Strzyżewickiego 
Towarzystwa Regionalnego. 

Oficjalnie po raz pierwszy utwór ten został zaprezentowany szer-
szej publiczności w dniu 15 listopada 2019 roku. To właśnie wspól-
nym wykonaniem hymnu szkoły rozpoczęliśmy uroczyste obchody 
niezwykle ważnego, bo pierwszego w historii naszej placówki, Dnia 
Patrona - Orła Białego. Odśpiewanie go przez całą społeczność było 
niezwykle pięknym i wzruszającym przeżyciem dla każdego z nas. 
Dało nam jeszcze większe poczucie jedności i tożsamości z naszą 
małą, szkolną ojczyzną. Cieszymy się, że ten wyjątkowy dzień ze-
chcieli z nami celebrować zaproszeni goście w osobie pani Sekretarz 
Urzędu Gminy Elżbiety Budzyńskiej, pana Przewodniczącego Rady 
Gminy Janusza Sagana, księdza kanonika Romana Łaski, członkiń 
Kiełczewickiego Klubu Seniora, a także emerytowanych pracowników 
szkoły. Nie zabrakło z nami również rodziców naszych uczniów.

Po części oficjalnej uczniowie ze szkolnego koła teatralnego oraz 
szkolnego chóru zaprezentowali bardzo pouczającą i wzruszającą 
część artystyczną, której głównym bohaterem był nasz patron - Orzeł 
Biały. Przypomnieli, jak trudną i pełną dramatycznych wydarzeń drogę 
musieli pokonać Polacy, by móc cieszyć się upragnioną niepodległością. 

Podczas inscenizacji mieliśmy także okazję obejrzeć widowiskowy 
taniec z szarfami w wykonaniu uczniów uczęszczających na zaję-
cia taneczne. Prezentowane treści, jak również utwory muzyczne 
uświadamiały nam, że wolność nie jest dana raz na zawsze. Trzeba 
o nią dbać, pielęgnować i nie zapominać o tym, że zawdzięczamy ją 
naszym przodkom, którym winniśmy pamięć i szacunek. 

Na zakończenie pierwszej części spotkania niespodziankę mu-
zyczną przygotowały panie z Kiełczewickiego Klubu Seniora, które 
zaśpiewały pieśń patriotyczną z Orłem Białym w tle. 

W tym szczególnym dla nas dniu miało miejsce także uroczyste 
ślubowanie pierwszoklasistów. Jest to jeden z najważniejszych dla 
małego dziecka momentów w szkolnej karierze, bowiem od tej 
chwili staje się pełnoprawnym uczniem. Przybrani w granatowe 
birety, przejęci a zarazem dumni bohaterowie naszego spotkania 
zaprezentowali się w przygotowanej specjalnie na tę okazję części 
artystycznej. Następnie pani dyrektor Agnieszka Rozwałka dokonała 
uroczystego pasowania. Uczniowie składali przysięgę w obecności 
sztandaru szkoły oraz zgromadzonych gości. Miłym akcentem były 
prezenty przygotowane i wręczone pierwszoklasistom przez star-
szych kolegów oraz przez przedstawicieli organu prowadzącego. 
Dla najmłodszych uczniów był to niewątpliwie czas pełen wrażeń, 
zaś dla ich rodziców chwilą pełną wzruszeń.

J. Gorajek, K. Tuzimska

„Leć Orle Biały dla polskiej chwały
i z niebios grani strzeż naszych granic-
granic wolności, niepodległości,
ducha i wiary. Leć Orle Biały!”

„Mały człowiek duża sprawa, 
mały człowiek ma swe prawa”

W dniach 20-21 listopada 2019 r. społeczność Publicznej 
Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Kiełczewicach Gór-
nych obchodziła Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. W tym 
dniu przypadała również 30. rocznica uchwalenia Konwencji 
o prawach dziecka, w obchody której włączyły się placówki 
edukacyjne z całej Polski. Ponad 3100 szkół i przedszkoli orga-
nizowało specjalne zajęcia edukacyjne, a także podejmowało 
wiele innych aktywności, które miały na celu zwrócenie uwagi 
na prawa dziecka na świecie. Była to doskonała okazja do przy-
pomnienia, iż dzieci mają prawo do szczególnej troski i pomocy.

To już kolejna akcja organizowana przez UNESCO, do której 
aktywnie włączyli się nasi uczniowie. W dniach 20-21 listopada 
nauczyciele prowadzili zajęcia poruszające tematykę praw dziecka 
i działalności wspomnianej organizacji. Uczniowie klas starszych 
tworzyli prezentacje multimedialne „Prawa dziecka oczami dziec-
ka”, a także plakaty tematyczne. Młodsi z kolei wykonywali prace 
plastyczne i techniczne, w których dominował kolor niebieski. Na 
szkolnym korytarzu pojawiła się również okazjonalna dekoracja 
z wyszczególnionymi prawami dziecka, a także apelem dzieci do 
rodziców według Janusza Korczaka. Podejmowane działania były 
okazją do zaprezentowania przez uczniów swoich praw, a także 
wymiany spostrzeżeń i przemyśleń. Okolicznościowa wystawa 
przy wejściu głównym, ubiór uczniów, szkoła udekorowana 
w niebieskie barwy, kolor UNICEF – wszystko to symbolizowało 
jedność z dziećmi na całym świecie, również tymi, których prawa 
nie są przestrzegane. Dla osób, które aktywnie włączyły się w re-
alizację projektu opiekun Samorządu Uczniowskiego przygotował 
słodkie upominki.

Różnorodność podjętych działań oraz zaangażowanie uczniów 
i nauczycieli przyczyniły się do wzbogacenia pracy wychowawczej 
szkoły oraz poszerzenia kompetencji, wiedzy i umiejętności naszych 
uczniów. Bo jak czytamy: ,,Młody człowieku! To nie zabawa, masz 
prawo wiedzieć, jakie masz prawa. Na samym wstępie, uwierz 
z ochotą, że jesteś młodą, ludzką istotą. Nikt nie ma prawa bić Cię, 
wyzywać, szturchać, obrażać lub Ci ubliżać, możesz się uczyć i bez 
wątpienia rozwijać talent i uzdolnienia”. Niech więc te słowa, towa-
rzyszą każdemu dziecku w ich wędrówce ku dorosłości.

K. Tuzimska, A. Klimek

Rocznica nadania imienia szkole
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Jestem Polakiem,
dzielnym przedszkolakiem

Dzień 11 listopada to jedna z najważniejszych dat w historii naszej 
Ojczyzny. Po wieloletniej niewoli Polska odzyskała niepodległość. 
W przedszkolu od najmłodszych lat uczymy dzieci patriotyzmu, 
przywiązania do Ojczyzny, wpajamy szacunek dla polskich symboli. 
W związku z tym, 7 listopada odbyła się uroczystość z okazji Naro-
dowego Święta Niepodległości. Uroczystość rozpoczęła się tańcem 
narodowym – polonezem w wykonaniu najstarszej grupy. Dzieci 
5-letnie prezentowały wiersze i piosenki o tematyce patriotycznej. 
Dumnie, przyjmując właściwą postawę „na baczność”, odśpiewały 
Hymn Polski. 

Drugą częścią uroczystości było Pasowanie na Przedszkolaka. 
Uroczystość pasowania to czas z niecierpliwością oczekiwany przez 
maluszki i ich rodziców. Grupa 4-latków zadedykowała swój występ 
najmłodszym, pokazała czego uczą się dzieci w przedszkolu i co to 
znaczy być „dobrym przedszkolakiem”. Następnie na wielkiej scenie 
debiutowały dzieci z najmłodszej grupy. Po krótkich występach 
artystycznych, złożyły uroczyste przyrzeczenie i zostały pasowane 
przez panią Dyrektor na dzielnego i grzecznego przedszkolaka. 
Każdy maluch otrzymał pamiątkowy dyplom i niespodziankę od Pani 
Barbary Zdybel, Wójta Gminy Strzyżewice. Spotkanie zakończyło 
się słodkim poczęstunkiem, babeczką ozdobioną flagą Polski. Był 
to wyjątkowy dzień, pełen wrażeń.

Następnego dnia, o godzinie 11:11 przedszkolaki przyłączyły się 
do akcji „Szkoła do hymnu” wspólnie zaśpiewały Hymn Polski. 

W schronisku dla bezdomnych 
zwierząt w Lublinie

związanych z posiadaniem psa, kota – nie zabawki ale bliskiej istoty, 
która czuje i rozumie, potrafi kochać i jest wierna aż do końca życia, 
swojego lub właściciela. 

W zbieraniu „prezentów” pomagały nam dzieci ze SP w Kiełcze-
wicach, pod opieką nauczycielki, pani Anny Klimek – dziękujemy, 
jedzenia i ciepłych rzeczy nigdy za wiele.

Co o bezpieczeństwie dzieci powinny 
wiedzieć

20 listopada 2019r. gościliśmy w naszym przedszkolu funkcjona-
riuszy z Komisariatu Policji w Bychawie – asp. Zdzisława Kraśnickiego 
i asp. Mariusza Góreckiego. Tematem spotkania było omówienie 
zagadnień dotyczących bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu i w 
domu oraz utrwalenie znajomości zasad ruchu drogowego. Policjanci 
na podstawie prezentacji multimedialnej wytłumaczyli, jak należy 
zachować się w kontaktach z obcymi ludźmi, jak dbać o bezpieczeń-
stwo własne i innych oraz do kogo zwracać się o pomoc w sytuacji 
zagrożenia. Omówione zostało umundurowanie policjanta oraz przed-
mioty potrzebne w pracy. Dzieci z dużym zainteresowaniem słuchały 
rad i wskazówek zaproszonych gości, a na koniec miały możliwość 
obejrzeć z bliska radiowóz policyjny. Serdecznie dziękujemy panom 
policjantom, że znaleźli czas na spotkanie z naszymi przedszkolakami.

SPP „Parkowe Skrzaty” w Piotrowicach

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE „PARKOWE SKRZATY” 
w Piotrowicach

Wycieczkę do schroniska planowaliśmy od dawna, w końcu udało 
się. Do akcji zbierania „prezentów” włączyło się całe przedszkole, a w 
odwiedziny do zwierzaków pojechała najstarsza grupa „Zajączki”. 
Zabraliśmy ze sobą 70 kg karmy i kilka worków ciepłych kocyków, 
kołderek, ręczników i poduszek. Były też zabawki. W przedszkolu 
często rozmawiamy o zwierzętach domowych, o sposobach opieko-
wania się nimi, o odpowiedzialności, radości i wzajemnych korzyściach 
przebywania w towarzystwie zwierząt. Pobyt dzieci w schronisku 
był konfrontacją dotychczasowych, przyjemnych doświadczeń ze 
smutną rzeczywistością, jaką jest bezdomność zwierząt. Smut-
ne oczy, rozpaczliwe szczekanie, bezcelowe leżenie bez żadnych 
oznak zainteresowania otoczeniem, zrobiły na dzieciach ogromne 
wrażenie. Na moje pytanie czy podobało im się w schronisku, dzieci 
powiedziały zdecydowanie „nie” – taki był cel wycieczki - pokazać 
dzieciom ogrom smutku jaki wywołuje u zwierząt brak domu i pana. 
W konsekwencji rozbudzić świadomość podejmowanych decyzji 

ŚWIęTO ODZYSKANIA NIEPODLEGłO-
ŚCI W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU 
PSZCZÓłKA MAJAW PSZCZELEJ WOLI

 
W dniu 8 listopada przed-
szkolaki z Niepublicznego 
Przedszkola Pszczółka Maja 
w Pszczelej Woli  przyszły do 
przedszkola w odświętnych 
strojach  by wraz z nauczy-
cielami i dyrekcją uroczyście 
uczcić 101 rocznicę Odzy-
skania Niepodległości przez 
Polskę!!! Dzieci zapoznały się 
z rysem historycznym Święta 
Niepodległości, poznały tra-
dycje związane z upamiętnie-
niem tego święta, wspólnie 
wykonały  mapę naszej ojczy-
zny w barwach biało- czerwonych. Celem obchodów uroczysto-
ści w przedszkolu   było kształtowanie patriotyzmu i poznanie 
symboli narodowych.

Przystępując do akcji „Szkoła do hymnu” punktualnie 
o 11.11 wszyscy głośno odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego 
a następnie dzieci recytowały wiersze i śpiewały piosenki 
o treści patriotycznej.

Dzień Niepodległości stał się bardzo ważnym, podnio-
słym, uroczystym a jednocześnie radosnym dniem w naszym 
przedszkolu , na pewno  na długo zapadnie on w pamięć 
małych Polaków.
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W sobotnie przedpołudnie na zaprosze-
nie Dyrektora Lubelskiego Oddziału Okrę-
gowego Polskiego Czerwonego Krzyża 
Pana Macieja Budki nasza orkiestra miała 
zaszczyt wystąpić na oficjalnej części 
spotkania honorowych dawców krwi. 

O godzinie 10.00 pod Pomnikiem ,,Hono-
rowych Krwiodawców PCK – Społeczeństwo” 
przy Regionalnym Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa zostały złożone kwiaty. 
Podniosłość chwili podkreśliła ,,Cisza” w wy-
konaniu kapelmistrza Pana Marka Ziarkow-
skiego oraz Michała Szyszki grającego na 
werblu. O godzinie 11.00 nastąpiło uroczyste 
otwarcie imprezy w Sali Błękitnej Urzędu Wo-
jewódzkiego w Lublinie. Uroczystość orkiestra 
rozpoczęła  hymnem - ,,Pieśń o czerwonym 
krzyżu”, który został specjalnie przygotowa-
ny na to spotkanie. Po części oficjalnej, na 
której odbyła się dekoracja odznaczeniami 
państwowymi i resortowymi orkiestra zagrała 
koncert składający się z utworów rozrywko-
wych i melodii biesiadnych. Te ostatnie  były 
naszą premierą i zostały przyjęte gromkimi 
brawami. Po udanym występie, na prośbę 
publiczności zagraliśmy jeszcze jeden utwór. 
Byliśmy bardzo miło zaskoczeni tym ciepłym 
przyjęciem. Każdy taki koncert jest dla nas 
motywacją do dalszej, wytężonej pracy.

23 listopada 2019 r. Młodzieżowa Orkiestra 
Gminy Strzyżewice miała okazję uświetnić 
uroczyste obchody Dni Honorowego 
Krwiodawstwa PCK

II edycja „Tygodnia Literackiego w Gminie 
Strzyżewice” już za nami

Po raz kolejny mieszkańcy naszej Gmi-
ny i nie tylko, mieli możliwość obcowania 
z literaturą i książką w trochę inny sposób. 
Zaplanowane spotkania miały rożną tematykę 
i adresowane były do różnych grup wieko-
wych. Niezwykły tydzień rozpoczął się od 
spotkania z Urszulą Lewartowicz. Pani Urszu-
la na co dzień wykłada na Uniwersytecie Marii 
Curie - Skłodowskiej w Lublinie. Jest autorką 
licznych publikacji z zakresu animacji kultu-
ry i edukacji kulturalnej, a także literatury 
dziecięcej. Podczas spotkania Pani Urszula 
zaprezentowała najmłodszym uczestnikom 
swoje utwory i wspólnie z dziećmi rymo-
wała, co okazało się doskonałą zabawą. Nie 
zabrakło również momentu na mały konkurs, 
a zwycięzcy jako nagrodę otrzymali książeczki 
z dedykacją od autorki.

26 listopada, był dniem pasji. W inspirującą 
podróż po niektórych zakątkach świata zabra-
ła nas Pani Magdalena Gąbka - miłośniczka 
gór, biegania, wspinaczki oraz zdobywczyni 
szczytu Mont Blanc.

Na spotkanie z Joanną Jax, jedną z ulubio-
nych i poczytnych polskich autorek, zainte-
resowani mogli przybyć w dniu 28 listopada. 
Energiczna pisarka przyjechała z Olszty-
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Jesteśmy dorośli i jesteśmy „Rozkapryszeni”!

na. Opowiedziała zgromadzonym gościom 
o swojej pasji do pisania i zawiłych losach 
bohaterów książkowych. Chętni mogli zdobyć 
książkę z autografem pisarki.

Tygodniowy cykl literacki zakończyło spo-
tkanie z Panem Poetą – największym - bo 
prawie dwumetrowym bajkopisarzem. Autor 
zabawnych, rymowanych historii zaprezen-
tował przedszkolakom kilka swoich książe-
czek, zapraszając jednocześnie do aktywnej 
zabawy. Radości i śmiechów nie było końca. 

Tygodniowa impreza, której celem było 
promowanie literatury, spotkania z ciekawy-
mi ludźmi i dobra zabawa, szybko dobiegła 
końca. Dziękujemy wszystkim przybyłym za 
udział w naszych przedsięwzięciach, a za-
proszonym gościom za odwiedziny w naszej 
Gminie. Do zobaczenia za rok.

Pracownicy GBP w Strzyżewicach 
oraz CKiP w Piotrowicach

Rozkapryszeni to dorosła amatorska grupa 
teatralna, działająca przy CKiP w Piotrowi-
cach od listopada 2017 roku. Skąd pomysł na 
teatr dla dorosłych? Dla naszej Pani Reżyser 
– Barbary Gąbki, było to z pewnością nowe 
wyzwanie, dla aktorów-amatorów przede 
wszystkim chęć dobrej zabawy i otwarcie 
się na nowe towarzyskie możliwości. Nie 
łatwo było się zebrać. Zaczynaliśmy zaledwie 
w siedmioro. Obawialiśmy się, czy damy 
radę, czy nie zanudzimy publiczności i to 

najgorsze… co ludzie powiedzą??? Na pró-
bach jednak bawiliśmy się zawsze doskonale. 
Było mnóstwo śmiechu i miejsce na własną 
twórczość. Z próby na próbę otwieraliśmy się 
coraz bardziej, a początkowe obawy znikały 
jedna po drugiej. Dzień pierwszej premiery 
zaskoczył nas ogromną frekwencją. „Biuro 
matrymonialne” okazało się naszym pierw-
szym małym sukcesem. Oklaski oraz głośne 
wybuchy śmiechu dodały nam skrzydeł. Nowe 
szlaki zostały przetarte i z radością witaliśmy 

w swych szeregach kolejnych odważ-
nych i rozkapryszonych. Dzisiaj nasza 
grupa to aż 17 osób i prawie trzy 
pokolenia. Są dni, kiedy jesteśmy gło-
śniejsi niż teatry dziecięce, ale Pani 
Basia pozwala nam zawsze na mody-
fikacje scenariuszy i własne kreacje. 
Kultowe „Igraszki z diabłem” były dla 
nas jednak ogromnym wyzwaniem. 
Bogata scenografia, duża ilość tek-
stu do zapamiętania i uwspółcze-
śnienie. Wszystko musiało ze sobą 
współgrać, tworzyć płynną całość, 
a przede wszystkim bawić widza. 
Efekt końcowy chyba udało się osią-

gnąć, gdyż w odpowiedzi na zaproszenia, 
tę sztukę wystawiliśmy aż pięć razy, m.in. 
w Bychawie, Trawnikach i Piotrkowie. Każde 
nowe przedstawienie to tajemnica, którą 
odkrywamy krok po kroku, uzupełniając ją 
o własne myśli, żart i życiowe doświadczenie. 
Cofamy się w czasie, aby spełnić oczekiwania 
najbardziej wymagającej dziecięcej publicz-
ności podczas przedstawień mikołajkowych. 
Teatr to miejsce na wybudzenie talentów, 
które usypia szara codzienność. To miejsce 
na dziecięcą wręcz radość i beztroskę oraz na 
emocje, które często skrywamy pod grubym 
pancerzem. Teatr to przyjaźnie, współpraca, 
wzajemna motywacja, pomoc, empatia i wiele, 
wiele innych. Mamy nadzieję, że przed nami 
jeszcze mnóstwo prób i premier w salach 
wypełnionych po brzegi uśmiechniętą pu-
blicznością. Jak pisał Marek Hłasko „lepiej 
być błaznem grającym przed pełną salą niż 
Hamletem przemawiającym do pustych krze-
seł”. Już teraz zapraszamy na premierę 2020, 
życząc Wesołych Świąt Bożego Narodzenia 
oraz Szampańskiej Zabawy Sylwestrowej.

„Rozkapryszona” Joanna Boguń
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SZTANGIŚCI W DOBREJ FORMIE
Na nich zawsze można liczyć. 
Druga młodość Marleny.
MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA 
DO LAT 15 I PUCHAR BURMI-
STRZA TERESPOLA
Małaszewicze, 06.10.2019

W mistrzostwach wystartowało dwóch 
naszych zawodników.

W kat. 67 kg Kacper Przech zajął II miej-
sce z wynikiem 110 (50-60) kg w dwuboju. 
Mateusz Klimek w kat 81 kg z wynikiem 117 
(52-65) kg również zajął II m.

W Pucharze Burmistrza Terespola Mar-
lena Polakowska zdecydowanie wygrywa 
w klasyfikacji open kobiet uzyskując w dwu-
boju 153 (70-83) kg. Michał Przech startując 
w kat. 67 kg zajął I miejsce z wynikiem 156 
(68-88) kg. Tomasz Fedoniuk w kat. 73 kg 
z wynikiem 208 (96-112) kg zajął I m. i był 
IV w klasyfikacji open Pucharu.

MISTRZOSTWA POLSKI JUNIOREK 
I JUNIORÓW DO LAT 15 
Ciechanów, 24-27.10.2019

 ■ Kacper Sójka kat.55 kg   
wynik 78 (35-43) i XVI m.

 ■ Przech Kacper kat 67 kg  
wynik 117 (52-65) i X m.

 ■ Klimek Mateusz kat. 81 kg  
wynik 121 (51-70) i XII m.

MEMORIAŁ TADEUSZA SKĄMSKIEGO
Zamość, 16.11.2019

Bardzo dobre starty Marleny Polakowskiej, 
Dawida Kwiatkowskiego, Tomka Fedoniuka 
I Michała Przecha.

Marlena Polakowska startując w kat. 55 kg 
uzyskała w dwuboju 158 (74-84) kg. Dwa kg 
miej od rekordu życiowego. Marlena zdecy-
dowanie wygrała klasyfikację na najlepszą 
zawodniczkę Memoriału.

Rekord życiowy ustanowił Dawid Kwiat-
kowski startując w kat. 77 kg uzyskał w dwu-

boju 213 (97-116) kg. Tomasz Fedoniuk w kat. 
81 kg w dwuboju uzyskał 220(99-121) kg. Mi-
chał Przech w kat. 67 kg podniósł w dwuboju 
164 (72-92) kg. Pozostali również uzyskali 
bardzo dobre rezultaty. 15 letni Mateusz 
Klimek uzyskał w dwuboju kat. 81 kg 129 (54-
75) kg. Kacper Adamczyk w kat 67 kg uzyskał 
135 (60-75) kg. Bardzo dobre wyniki osiągnęli 
również Mateusz Madejek w kat 89 kg uzyskał 
w dwuboju 191(83-108) kg i Patryk Bielak 
który uzyskał 155 (75-80) w kat. 81 kg.

Antoni Kawałek

DZIEŃ PEłEN EMOCJI W AKADEMII PIłKARSKIEJ PIOTROWICE
Celem naszej Akademii od początku 

działalności jest utożsamianie naszych 
podopiecznych z lokalnym klubem POM-
-Iskra Piotrowice oraz Gminą Strzyżewice. 
Wykorzystując piękną jesienną pogodę nasi 
mali piłkarze zostali zaprezentowani całej 
zebranej publiczności podczas niedzielnego 
meczu z Orionem Niedrzwica. Dla więk-
szości dzieci, ale i rodziców była to pierw-
sza wizyta na stadionie w Piotrowicach. 
Wyjście z zawodnikami dwóch drużyn oraz 

obserwacja zmagań sportowych to elementy 
lokalnego patriotyzmu. W dalszej części dnia 
była niespodzianka dla wszystkich najmłod-
szych kibiców zgromadzonych na obiekcie. 
Ogólnorozwojowej zabawie na dmuchanym 
zamku towarzyszyły wielkie emocje, a uśmiech 
nie schodził z twarzy żadnego dziecka.

Podczas ferii zimowych Akademia Piotro-
wice przy wsparciu klubu GLKS POM Iskra 
Piotrowice planuje zorganizować półkolonie 
dla każdego chętnego dziecka. 

Rekrutacja jest otwarta, dalej zapra-
szamy dzieci z roczników 2013, 2014 oraz 
2015. Treningi odbywają się w poniedział-
ki i środy o godz. 17:00 na obiektach spor-
towych w Bystrzycy Starej i Piotrowicach. 

Zapraszamy do kontaktu:
Iwona: 792 297 577
Marcin: 660 419 922
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W sobotę tj. 23 listopada 2019 r. na 
miłośników piłki siatkowej czekały spor-
towe emocje. 

O puchar Prezesa LGD „Kraina wokół Lu-
blina” walczyło 10 drużyn reprezentujących 
gminy: Bełżyce, Bychawa, Głusk, Konopnica, 
Krzczonów, Niemce, Niedrzwica Duża, Strzy-
żewice, Wysokie, Zakrzew.

Skład naszej drużyny wyglądał nastę-
pująco:

 ■ Damian Depa,
 ■ Paweł Wołoszyn,
 ■ Łukasz Oleszko,
 ■ Dominik Pruchnicki,
 ■ Damian Przech,
 ■ Oskar Glegoła,
 ■ Paweł Guziak,
 ■ Maciej Chrześcijan.

Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Prezesa LGD 
,,Kraina wokół Lublina”

Drużyny rywalizowały w 3 grupach (składy 
grup wyłonione zostały w wyniku losowania): 

Grupa A (drużyny reprezentujące gminy: 
Wysokie, Strzyżewice, Konopnica), 

Grupa B (drużyny reprezentujące gminy: 
Niedrzwica Duża, Bychawa, Krzczonów), 

Grupa C (drużyny reprezentujące Gminy: 
Bełżyce, Niemce, Zakrzew, Głusk).

Turniej odbył się w dwóch obiektach: 
HALA ZS im. Ks. A. Kwiatkowskiego, By-

chawa, ul. Piłsudskiego 81 (rozgrywki grup: 
A i B oraz finał Turnieju) oraz HALA Szkoły 
Podstawowej w Bychawie, ul Szkolna 8 (roz-
grywki grupy C).

Poniżej przedstawiamy harmonogram roz-
grywek.

Po zaciętej walce wyniki wyglądały na-
stępująco:

I miejsce Gmina Bychawa,
II miejsce Gmina Wysokie,
III miejsce Gmina Niemce.

Serdecznie gratulujemy wszystkim zawod-
nikom, a w szczególności naszej reprezentacji 
zaciętej walki w duchu sportowej rywalizacji.

D.P.

HALA ZS im. Ks. A. Kwiatkowskiego, Bychawa, ul. Piłsudskiego 81
GRUPY A i B oraz finał Turnieju

GODZINA MECZE GRUPA SPOTKANIA
9.00-9.30 powitanie / informacje organizacyjne / rozgrzewka ogólna
9.40-10.20 1 Wysokie - Strzyżewice A1 -A3
10.20-11.00 2 Niedrzwica Duża - Bychawa B1 - B3
11.00-11.40 3 Konopnica - Strzyżewice A2 - A3
11.40-12.20 4 Krzczonów - Bychawa B2 - B3
12.20-13.00 5 Wysokie - Konopnica A1 - A2
13.00-13.40 6 Niedrzwica Duża - Krzczonów B1 - B2
14.00-16.00 7 Finał Turnieju zwycięzcy grup: A/B/C

HALA Szkoły Podstawowej w Bychawie, ul. Szkolna 8
GRUPA C

GODZINA MECZE GRUPA SPOTKANIA
9.00-9.30 powitanie / informacje organizacyjne / rozgrzewka ogólna
9.40-10.20 1 Bełżyce - Niemce C1 - C4
10.20-11.00 2 Głusk - Zakrzew C2 - C3
11.00-11.40 3 Głusk - Bełżyce C2 - C1
11.40-12.20 4 Zakrzew - Niemce C3 -C4
12.20-13.00 5 Niemce - Głusk C4 - C2
13.00-13.40 6 Zakrzew - Bełżyce C3 - C1
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Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
13 października 2019 r.

Frekwencja
W tegorocznych wyborach parlamentarnych 

na terenie gminy Strzyżewice do urn wybor-
czych poszło 3503 osób spośród 6176 upraw-
nionych do głosowania. Frekwencja na terenie 
gminy wynosiła 56,72% i było ona wyższa niż 
w 2015 r. - 46,47%  oraz w 2011 r. - 41,96%.

Była ona niższa od frekwencji: krajowej – 
61,74%, okręgu nr 6 Lublin – 58,00% i powiatu 
lubelskiego – 60,77%.

Wyniki głosowania do Senatu
Mieszkańcy Gminy Strzyżewice wybierali 

senatora w ramach okręgu nr 15. Najwyższą 
liczbę głosów w gminie Strzyżewice, tak jak 
4 lata i 8 lat temu uzyskał Grzegorz Czelej 
reprezentujący KW Prawo i Sprawiedliwość.  

Poniżej przedstawiamy wyniki głosowa-
nia na poszczególnych kandydatów w gmi-
ny Strzyżewice.

Wyniki głosowania do Sejmu 
Mieszkańcy Gminy Strzyżewice wybierali 

posłów w ramach okręgu nr 6. We wszystkich 
obwodach na terenie Gminy Strzyżewice naj-
więcej głosów, tj. 2092 uzyskali kandydaci Ko-
mitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość.

W tabeli obok przedstawiamy liczbę gło-
sów, które uzyskały poszczególne komitety 
w głosowaniu na terenie gminy Strzyżewice.

Najwyższa liczbę głosów w gminie Strzy-
żewice uzyskał Przemysław Czarnek z Komi-
tetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość. 

Poniżej przedstawiamy wyniki głosowania 
na terenie gminy Strzyżewice na kandydatów, 
którzy otrzymali mandaty posła Sejmu RP.

Wyniki głosowania do Senatu
Lp. Imię i nazwisko Komitet Zdobyte 

głosy
Wynik

wyborczy
(%)

1. CZARNEK Przemysław KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 873 25,17
2. TUŁAJEW Sylwester Karol KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 449 12,95
3. ŁOPATA Jan Zbigniew KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 313 9,03
4. MUCHA Joanna KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N 

IPL ZIELONI
238 6,86

5. Kulesza Jakub KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ 170 4,90
6. SOBOŃ Artur KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 136 3,92
7. KANTHAK Jan Jakub KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 96 2,77
8. CZERNIAK Jacek Andrzej KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 76 2,19
9. MASŁOWSKA Gabriela KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 69 1,99
10. WCISŁO Marta Anna KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N 

IPL ZIELONI
52 1,5

11. KRAWCZYK Michał Mateusz KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N 
IPL ZIELONI

23 0,66

12. CHOMA Kazimierz Bogusław KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 12 0,35
13. SKWAREK Sławomir KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 11 0,32
14. SZULOWSKI  Krzysztof KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 11 0,32
15. BIELECKI Jerzy Feliks KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 10 0,29

Wyniki głosowania do Senatu
Lp. Imię i nazwisko Komitet Zdobyte 

głosy
Wynik

wyborczy
(%)

1 Grzegorz CZELEJ KOMITET WYBORCZY PRAWO 
I SPRAWIEDLIWOŚĆ

2062 60,26%

2 Zbigniew Krzysztof
KAMIŃSKI 

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY 
KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL 
ZIELONI

1020 29,81%

3 Paweł Adam
GÓRNIK 

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 
PRAWDA I SPRAWIEDLIWOŚĆ DLA 
POLSKI

340 9,94%

Wyniki głosowania do Sejmu
Lp Imię i nazwisko Zdobyte 

głosy
Wynik

wyborczy
(%)

1 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2092 60,32%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 460 13,26%
3 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY 

KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
403 11,62%

4 KOMITET WYBORCZY 
KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ

273 7,87%

5 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 193 5,57%
6 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA 

BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY
47 1,36%

Szczegółowe wyniki wyborów dostępne są na stronie internetowej: wybory.gov.pl/sejmsenat2019/.
Elżbieta Budzyńska


