
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”  
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Podmiot odpowiedzialny za treść publikacji: Gmina Strzyżewice

TRZY DEKADY  
– ludzie, inwestycje, wydarzenia



Szanowni Państwo, 
W 2020 roku obchodzimy jubileusz 30-lecia samorządu gminnego.  

Z tej okazji powstała niniejsza publikacja, która jest próbą przypomnienia  
i zachowania w pamięci ważnych dla Gminy Strzyżewice działań, realizacji  
i inwestycji. Przeprowadzona w 1990 roku reforma samorządowa i powierze-
nie poszczególnych zadań gminie dało możliwość decydowania i współtworze-
nia najbliższego otoczenia. Co udało nam się wspólnie osiągnąć przez te lata? 
Jak zmieniła się rzeczywistość wokół nas? Jakie starania i pomysły przyczyniły 
się do poprawy warunków i jakości życia mieszkańców? Album „Trzy dekady 
– ludzie, inwestycje, wydarzenia” oferuje wgląd w różne aspekty działalności  
i życia naszej wspólnoty lokalnej na przestrzeni ostatnich 30-stu lat. 

Okres ten był czasem rozwoju Gminy Strzyżewice, w którym nastąpiła 
rozbudowa wszelkiego rodzaju infrastruktury: drogowej, gazowej, wodocią-
gowej i kanalizacyjnej oraz oświatowej, kulturalnej i sportowej. Na początku 
lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku gmina posiadała bardzo ubogą infra-
strukturę komunalną. Ilość dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej wynosiła 
zaledwie 2,8 km. Mieszkańcy gminy nie mieli dostępu do sieci gazowej, a z sie- 
ci wodociągowej i kanalizacyjnej korzystał niewielki odsetek ludności. Dzięki 
dobrym decyzjom i racjonalnemu wykorzystaniu środków publicznych, w tym 
zewnętrznych, wiele udało się zrealizować. Ponadto od 2004 r. umiejętnie wy-
korzystaliśmy szansę jaką daje członkostwo Polski w Unii Europejskiej. Świad-
czy o tym ilość i różnorodność zrealizowanych projektów, które dofinansowane 
zostały z funduszy strukturalnych. Realizowane były zarówno projekty miękkie  

– szkoleniowe i edukacyjne, jak również projekty inwestycyjne – z zakresu 
ochrony środowiska i gospodarki komunalnej, drogowe, modernizujące bazę 
sportową, dotyczące zakupu wyposażenia, bezpieczeństwa ekologicznego, kształ-
towania przestrzeni publicznej itp. Działania te wpłynęły korzystnie na zmianę 
wizerunku naszych miejscowości i komfort życia mieszkańców.

Minione trzydzieści lat to nie tylko rozwój materialny. Wiele ciekawych 
inicjatyw pojawiło się również w sferze społecznej, kultury i edukacji. Począw-
szy od oryginalnych przedsięwzięć jak Gminna Olimpiada Ekologiczna czy lo-
kalna gazeta „Kompres” przez coraz bogatszą ofertę instytucji kultury i aktyw-
ność stowarzyszeń.  

Za wszystkimi dokonaniami stoją ludzie, ich zaangażowanie i praca. Trzy 
dekady samorządu Gminy Strzyżewice to przede wszystkim wspólny wysiłek 
władz samorządowych i mieszkańców. Wójtowie i radni, pracownicy urzędu, 
dyrektorzy oraz kadra jednostek organizacyjnych, sołtysi, strażacy-ochotnicy, 
członkowie organizacji i stowarzyszeń, a także lokalni przedsiębiorcy i miesz-
kańcy gminy – wszyscy mamy określony wpływ na kształt Naszej Małej Ojczyzny. 
       Publikacja, którą oddaje w Państwa ręce nie stanowi wyczerpującej, szcze-
gółowej monografii, jest albumem wybranych zdjęć opatrzonych komentarzem. 

Niech stanowi potencjał w postaci dobrych wspomnień i refleksji oraz cen-
nych wskazówek na przyszłość. 

      Barbara Zdybel
      Wójt Gminy 
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27 maja 1990 r. odbyły się pierwsze wolne 
wybory samorządowe. W gminie Strzyżewice 
radni wybierani byli w jednomandatowych okręgach 
wyborczych. Spośród 54 kandydatów wybrano 23 
radnych. Frekwencja wyborcza wynosiła 30,3%,  
na 5354 uprawnionych  głosowało 1621 osób.

7 czerwca 1990 r. odbyła się pierwsza sesja I ka-
dencji Rady Gminy Strzyżewice. Na przewodniczącego wybrano Leona Karłowicza. 

19 czerwca 1990 r. podczas drugiej sesji na stanowisko wójta wybrano Krzysztofa 
Chmielika, który pełnił tę funkcję przez kolejne trzy kadencje. Krzysztof Chmielik stanął 
również na czele samorządowego Zarządu Gminy Strzyżewice.

Radni I kadencji 1990-1994:

Krzysztof Chmielik 
Wójt Gminy 

 (1990-2002)

Bogdan Lis
(1990-1994)

Krzysztof Piechnik
(1990-1994)

Leon Karlowicz  
Przewodniczący Rady 

Gminy I kadencji

Marianna Kazuła
(1990-1998)

Wiesław Jarosz
(1990-1998)Znaki gminy Strzyżewice: barwa, herb i flaga stanowią symbole tożsamo-

ści integrujące lokalną społeczność, stanowią ponadto reprezentacyjne elementy 
rozpoznawcze jednostki terytorialnej. 9 października 1990 r. Rada Gminy mocą 
uchwały ustanowiła herb gminy Strzyżewice, którym został znak rodowy „Abdank” 
– XVI-wiecznego rodu Skarbków, właścicieli ziem w dolinie Bystrzycy. Ustalono nastę-
pujący jego kształt: na tarczy herbowej koloru czerwonego umieszczone są odwróco-
ne dwie srebrne krokwie w kształcie litery W.  

12 kwietnia 2005 r. Rada Gminy ustanowiła flagę gminy Strzyżewice, która ma 
postać płata obustronnie jednakowego, składającego się z trzech różnej szerokości 
słupów w kolorze żółtym i zielonym. W centralnej części płata żółtego umieszczony 
został herb gminy Strzyżewice. 

W lutym 1990 r. ukazał się pierwszy numer gminnej gazety „Kom-
pres”, wydawanej nieprzerwanie do dzisiaj. Pomysłodawcą i redaktorem pi-
sma był Tadeusz Otrocki – dyrektor Gminno-Zakładowego Domu Kultury  
w Piotrowicach. W deklaracji programowej redakcja pisała: „Będziemy populary-
zować ludzi, którzy swym zaangażowaniem i pasją chcą dać tej ziemi coś więcej 
ponad zawodowy obowiązek. Niech nasze pismo prezentuje wszystko, co dzieje się 
dobrego w zakładach, szkołach i organizacjach. Niech wzbudza dumę z faktu, że 
właśnie tu żyjemy i pracujemy”. Przez trzydzieści lat wydano 174 numery, które stano-
wią wyjątkową kronikę życia gminy Strzyżewice. Wszystkie archiwalne „Kompresy” 
posiada w swoich zbiorach Gminna Biblioteka Publiczna w Strzyżewicach. 

          Stanisław Bolibok 

          Jan Andrzej Dąbrowski 

          Ignacy Depta

          Mirosław Drążyk 

          Kazimierz Duda

          Stanisław Dudkiewicz 

          Leokadia Dziurda

          Jan Fidut

Członkowie Zarządu Gminy

Okładki gazety gminnej „Kompres”

Maria Adasik  
Sekretarz Gminy 

(1990-2002) 

Halina Zdybel  
Skarbnik Gminy 

(1990-2018)

          Wiesław Jarosz

          Kazimierz Kapica

          Leon Karłowicz

          Marianna Kazuła 

          Kazimierz Krzyżak

          Bogdan Lis

          Krzysztof Piechnik

          Marian Piotrowski

          Urszula Poleszak

          Marian Rzucidło

          Alfred Sagan

          Marek Stępniak

          Stanisław Teter

          Jan Widomski

          Wojciech Zdybel
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Ruszyła budowa wodociągów. Na początku 
lat dziewięćdziesiątych priorytetem dla samorządu 
stało się zwodociągowanie gminy. 24 lipca 1991 r. 
Rada Gminy podjęła uchwałę o komunalizacji nie-
licznych wodociągów. Rozpoczęto również budowę 

ujęcia wody w Strzyżewicach oraz 
budowę wodociągu wiejskiego 
Strzyżewice-Dębina-Kiełczewice 
Dolne. W latach 1990-1994 wy-
budowano 37,7 km sieci wodo-
ciągowej, od 1994-1998 aż 51,8 
km, następnie pomiędzy 1998  
a 2002 r. wykonano 28 km, a w la-
tach 2002-2003 następne 29 km. 
W 2004 r. wszystkie miejscowości 
gminy Strzyżewice wyposażone 
były w sieć wodociągową. W tam-
tych latach szeroki zakres inwestycji 
był możliwy do wykonania dzięki 
zaangażowaniu Społecznych Ko-
mitetów Budowy Wodociągów, 
jak również mieszkańców poszcze-
gólnych wsi. Po wejściu Polski do 
Unii Europejskiej gmina korzystała 
ze środków Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich oraz Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego w celu 
rozbudowy i modernizacji sieci  
i ujęć wody.   

Obecnie mieszkańcy zaopa-
trywani są w wodę poprzez układ 
sieci wodociągowej, której łączna 
długość wynosi 179 km. Z wodo-
ciągu korzysta 87,4% społeczeń-
stwa gminy, a wykonanych jest 
2806 przyłączy wodociągowych. 
Woda pitna pochodzi z trzech 
ujęć zlokalizowanych w miejsco-
wościach: Strzyżewice, Pszczela 
Wola oraz poza gminą w Gałęzo-
wie – Kolonii.

Ujęcie wody w Pszczelej Woli.

Modernizacja ujęcia wody w Pszczelej Woli, 2003 r.

Otwarcie wodociągu w Iżycach, 1997 r.

Wodociąg w Osmolicach, 2003 r.

Oddanie  do użytku wodociągu  
w Strzyżewicach, 1992 r.



Gmina rozpoczęła współpracę z Muzeum 
Wsi Lubelskiej. Lubelski skansen opracował pro-
gram zajęć ekomuzealnych w terenie, w dolinie rzeki 
Bystrzycy. Powstały trzy trasy wycieczkowe: „Śladami 
Muszki i jej przyjaciół”, „Szlakiem wspomnień Ewy 
Kołaczkowskiej”, „Od ziarna do chleba”. Ta ostatnia 
prowadziła nas szlakiem siedmiu młynów wodnych,  
z których kilka wówczas jeszcze pracowało. 

Z kolei 19 kwietnia 2008 r. Polskie Radio Lublin wyemitowało reportaż Anny Kacz-
kowskiej „Młyny nad Bystrzycą”.

Młyn wodny w Osmolicach Pierwszych.

Młyn wodny w Kiełczewicach Maryjskich.
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Młyn w Strzyżewicach.

Młyn w Kiełczewicach Dolnych. Młyn w Piotrowicach.

Młyn w Borkowiźnie.
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Wręczenie Splendoru Koźmianowskiego p. Ferdynandowi Rymarzowi, czerwiec 2015 r.

Tablica pamiątkO-
wa poświęcona  
Franciszkowi  
Rohlandowi, 
umieszczona na 
budynku Dworku  
w Pszczelej Woli.

Tablica pamiątkowa poświęcona Michałowi Gonkowi, 
umieszczona na ścianie frontowej szkoły  
w Strzyżewicach - Rechcie.

Dni Koźmianowskie, 2001 r.

p. Ferdynand Rymarz podczas uroczystości 100-lecia OSP  
w Strzyżewicach - Rechcie.

Jubileusz 30-lecia Strzyżewickiego Towarzystwa Regionalnego, 2019 r.

Strzyżewickie Towarzystwo Regionalne jest jednym z najaktywniej działają-
cych stowarzyszeń na terenie gminy. Powstało w 1989 r. i skupia w swoich szeregach 
pasjonatów-regionalistów. Swoją działalność towarzystwo opiera głównie na doku-
mentowaniu kultury i historii naszej Małej Ojczyzny, czego efektem jest stale powięk-
szająca się bibliografia przedmiotu. Oprócz tego STR wspiera różnorodne działania 
i włącza się w projekty, takie jak m.in.: współorganizowanie Sejmików Ekologicznych 
Towarzystw Lubelszczyzny, konferencji „Założenia Parku Kulturowego im. Kajetana 
Koźmiana”, „Dni Koźmianowskich”, obchodów Dni Miejscowości, Biegu Awdańców  
i Gminnej Olimpiady Ekologicznej.
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W sierpniu 2003 r. w ramach projektu „Działaj  
lokalnie II” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, re-
alizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Pol-
sce, STR otrzymało dofinansowanie na wytyczenie trasy 
dydaktycznej „Za ptasim głosem doliną Bystrzycy” oraz 
wykonanie 6 przystanków z zegarem śpiewu ptaków. 

Publikacje Strzyżewickiego Towarzystwa Regionalnego

W 2019 r. Strzyżewickie Towarzystwo Regionalne 
uroczyście obchodziło jubileusz 30-lecia istnienia. Za-
rząd stowarzyszenia stanowią: Marian Paszkiewicz, 
Grzegorz Kuras, Anna Otrocka, Adam Pidek, Janusz 
Sagan.

Projekt „Za ptasim głosem doliną Bystrzycy”
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Rozpoczęto budowę pierwszego chodnika, 
który powstał przy drodze wojewódzkiej w Żabiej 
Woli. Ułożono wówczas odcinek o długości 470 m. 
Najwięcej chodników, bo ponad 6,7 km, przyby-
ło w latach 2002-2006. Obecnie bezpieczeństwu 
pieszych służy 23 km chodników, zlokalizowanych 
wzdłuż drogi wojewódzkiej i dróg powiatowych. 

Rozbudowa szkoły w Strzyżewicach-Rechcie
12 listopada 1993 r. dokonano uroczystego otwarcia nowego skrzydła budyn-

ku Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Strzyżewicach-Rechcie. 
Wydarzeniu towarzyszył sztandar szkoły, odnaleziony w Sanktuarium na Jasnej Gó-
rze, który po raz ostatni uświetniał zakończenie roku szkolnego 1948/49.

Szkoła w Strzyżewicach-Rechcie posiada niezwykle bogatą historię i stanowi 
ważne miejsce dla całej społeczności jako placówka edukacyjna, wychowawcza, 
opiekuńcza i kulturalna. Baza szkoły jest stale unowocześniana i remontowana, by 
zapewnić jak najlepsze warunki swoim wychowankom. Ważnym elementem działal-
ności jest również kultywowanie tradycji patriotycznych oraz propagowanie kultury 
ludowej, czego wyrazem jest organizowanie Gminnego Święta Niepodległości oraz 
konkursu piosenki ludowej „Jarzębinka”.

Dyrektorzy:

Edyta Golewska 
(2012 – nadal)

Barbara Ufnal-Budzyła 
(2009-2012)

Mieczysława Teter 
(1982-1999)

Marcin Cajzer 
(1999-2009)

Chodnik przy drodze powiatowej  
w Osmolicach Pierwszych.

Budowa chodnika przy drodze  
wojewódzkiej w Strzyżewicach, 2019 r.

Chodnik w Pszczelej Woli, 2012 r.

Chodnik przy drodze Strzyżewice  
- Zakrzówek, 2010 r.

Chodnik w Kiełczewicach Górnych, 2017 r.

Uczestnicy konkursu „Jarzębinka”, 2017 r.

Laureaci konkursu ‚Jarzębinka” wraz z jury, październik 2014 r.11.11.2018 r. - odsłonięcie tablicy 100 lat Niepodległej.

Poświęcenie przez ks. Romana Młynarczyka nowego placu zabaw przy szkole.

Obchody Święta Niepodległości.

Uczniowie PSP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Strzyżewicach
 - Rechcie ze sztandarem.
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W 1993 r. rozpoczęto proces gazyfikacji gminy
Wykonano wtedy 20 km sieci dla 104 odbiorców wsi Osmolice Pierwsze i Osmo-

lice Drugie. Aby ta inwestycja była możliwa, już w 1992 r. gmina partycypowała  
w kosztach budowy linii średniego ciśnienia w Niedrzwicy  Dużej. Do 2005 r. wy-
konano sieć gazową na ok. 80% po-
wierzchni gminy.

Na koniec 2019 r. długość czyn-
nej sieci gazowej średniego ciśnie-
nia wynosiła 130,48 km, a długość 
przyłączy gazowych 44,64 km. Na 
terenie gminy znajduje się 1571 przy-
łączy do budynków mieszkalnych i 
niemieszkalnych. Liczba aktywnych 
odbiorców wynosi 1247. 

Dzięki rozbudowie sieci gazowej już pod koniec lat 90. rozpoczęto modernizację 
kotłowni w placówkach oświatowych. Obecnie wszystkie budynki użyteczności pu-
blicznej mogą pochwalić się nowoczesnymi kotłowniami gazowymi.  

Otwarcie kotłowni gazowej w szkole  
w Strzyżewicach - Rechcie, 2006 r.

Nowoczesna kotłownia gazowa w PSP  
w Bystrzycy Starej.

Nowoczesna kotłownia gazowa w PSP w Osmolicach Pierwszych.Otwarcie gazociągu w Osmolicach, 1993 r. Poświęcenie gazociągu w Osmolicach.

Uroczyste otwarcie gazociągu w Osmolicach, 1993 r.

Otwarcie gazociągu Żabia Wola 
- Pszczela Wola, 1996 r.
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Gmina Ekologiczna 30 grudnia 1994 r. Rada Gminy Strzyżewice podjęła 
uchwałę o stworzeniu gminy ekologicznej. Od tego momentu wszystkie działania 
związane z rozwojem opierają się na szeroko pojętej ochronie środowiska. Dbałość 
o otaczającą przyrodę rozpoczęto od edukacji ekologicznej. Podnoszenie świa-
domości dotyczącej odziaływania człowieka na środowisko, kształtowanie postaw 
i nawyków korzystnych dla natury, szacunku do otaczającej przyrody i troska o jej 
przetrwanie stały się priorytetami, które zaczęto zaszczepiać w dzieciach i młodzieży. 
Przez minione lata wydano wiele publikacji, które przybliżają mieszkańcom piękno 
przyrody i ukazują jej wartość.

19 czerwca 1994 r. odbyły się drugie wy-
bory samorządowe. Przewodniczącym Rady zo-
stał Jan Andrzej Dąbrowski. Radni wybrali ponownie 
na stanowisko wójta Krzysztofa Chmielika.

Radni II kadencji 1994-1998

Krzysztof Chmielik 
Wójt Gminy

Marek Stępniak
(1994-2002)

Ignacy Depta
(1994-2002)

Jan Andrzej Dąbrowski 
Przewodniczący Rady 
Gminy II i III kadencji

         Marian Bednarczyk

         Stanisław Bolibok

         Marian Boruch

         Jan Andrzej Dąbrowski

         Ignacy Depta

         Stanisław Dudkiewicz

         Wojciech Flis

Rada Gminy Strzyżewice II kadencji (1994-1998).

Członkowie Zarządu Gminy

Publikacje o tematyce ekologicznej:

         Marian Gąbka

         Leszek Grudzień

         Kazimierz Kapica

         Antoni Kawałek

         Marianna Kazuła

         Wiesław Jarosz

         Marian Paszkiewicz

         Stanisław Pruś

         Grażyna Skwarek

         Marek Stępniak

         Stanisław Teter

         Janina Wiechnik

         Wojciech Zdybel
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Po raz pierwszy przeprowadzono Gminną Olimpiadę Ekologiczną pod 
hasłem „Strzyżewice Gminą Ekologiczną”. Działanie to wpisało się na trwałe w ka-
lendarz. W ramach tego działania co roku odbywa się konkurs „Na najlepszego 
ekologa Gminy Strzyżewice” oraz konkursy plastyczne i fotograficzne dla uczniów 
szkół podstawowych i przedszkolaków. W 2019 r. społeczność gminy świętowała 
jubileusz 25-lecia olimpiady. 

Bieg Awdańców, 2019 r.

Uczestnicy III Biegu Awdańców 1997 r.

Najmłodsza uczestniczka biegu, 1999 r.Bieg Awdańców, 1995 r. Bieg Awdańców, 1997 r.

I Bieg Awdańców, 1995 r. Festyn Ekologiczny, Pszczela Wola, 2012 r.

Komisja konkursowa oceniająca prace ekologiczne, 2012 r.Finaliści Gminnej Olimpiady Ekologicznej, 2014 r.

Gminna Olimpiada Ekologiczna, 1999 r. III Gminna Olimpiada Ekologiczna, 1997 r.

Zorganizowano I Bieg Awdańców – bieg ulicz-
ny na dystansie ok. 5 km od Strzyżewic do Piotrowic. 
Organizatorom biegu przyświecało kilka idei: popu-
laryzowanie masowego sportu, szerzenie aktywnego 
spędzania czasu, a przy tym historii gminy, ponieważ 

nazwa biegu wprost łączy się z rodem Awdańców, pierw-
szych właścicieli Strzyżewic z 1375 r.  Obecnie w Biegu Awdańców trasę przemierza już 
kolejne pokolenie. W ostatniej edycji, która odbyła się 22 czerwca 2019 r., udział wzięło 
ponad 60 miłośników biegania – dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku od 6 do 51 lat.
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Wręczenie nagród laureatom Gminnej Olimpiady, 2012 r.

IV Gminna Olimpiada Ekologiczna, 1998 r.

Najmłodsi laureaci Gminnej Olimpiady, 2019 r.

Wręczenie nagród laureatom Gminnej Olimpiady, 2012 r.

Finał IV Gminnej Olimpiady Ekologicznej, 1998 r.

Finał Gminnej Olimpiady, 2017 r.

Gminny Festyn Ekologiczny, wręczenie nagród laureatom konkursu, 2011 r.

Jubileusz XXV -lecia Gminnej Olimpiady Ekologicznej, wręczenie podziękowań na-
uczycielom za wieloletnie zaangażowanie w organizację Olimpiad.

Nagrody dla laureatów Olimpiady Ekologicznej, 2013 r.
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Piękna Wieś
Latem 1995 r. odbył się I konkurs na najczystsze obejście, który w 1999 r. 

zyskał nazwę „Piękna wieś” i trwa on nieprzerwanie do dziś. Ma on na celu 
popularyzację postaw przyjaznych środowisku, zachęcenie mieszkańców 
gminy Strzyżewice do utrzymywania czystości i porządku, podejmowania 
działań na rzecz upiększania najbliższego otoczenia oraz propagowanie 
działań proekologicznych.

Konkurs „Piękna Wieś”



29

Gminna Biblioteka Publiczna w Strzyżewicach 
30 listopada 1996 r. w dworku Kołaczkowskich nastą-
piło uroczyste otwarcie Gminnej Biblioteki Publicznej 
imienia Ewy Kołaczkowskiej – pisarki, autorki utworów 
dla dzieci i młodzieży oraz tłumaczki literatury anglo-
języcznej. Na terenie gminy funkcjonują również trzy 

filie zlokalizowane w miejscowościach: Bystrzyca Stara, Kiełczewice Górne i Żabia 
Wola.  Placówki oprócz tradycyjnej książki i wypożyczania oferują użytkownikom 
szereg działań o charakterze kulturalnym, edukacyjnym i rozrywkowym. Swoje dzia-
łania kierują do osób w różnym wieku, zarówno dla dzieci, dorosłych, jak i seniorów. 
W kalendarz imprez wpisały się wydarzenia, takie jak: „Rajd Rowerowy po terenie 
Gminy Strzyżewice”, „Gminne święto pieczonego ziemniaka” czy „Tydzień literacki 
w Gminie Strzyżewice”.

Dyrektorzy:

Zofia Kukuryka (1990-2015) Monika Zagórska (2015 – nadal)

W 2013 r. wykonano kompleksowy remont budynku w Żabiej Woli na potrzeby filii 
bibliotecznej. Zadanie realizowane było w ramach Programu Wieloletniego Kultura+ 
Priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek” dofinansowanego ze środków finanso-
wych ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z budżetu państwa. 
W ramach zadania zakupiono również nowe wyposażenie.

Pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczestników rajdu rowerowego, 2016 r. 

Pomieszczenia biblioteczne filii w Żabiej Woli. Pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzyżewicach i jej filii, 2020 r.

Uroczyste otwarcie biblioteki gminnej, 1996 r.

Wybrane publikacje wydane staraniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzyżewicach

Zajęcia dla maluchów w bibliotece gminnej.



31

Od 1996 r. orga-
nem prowadzącym dla 
wszystkich placówek 
oświatowych stała się 
gmina Strzyżewice. 
Obecnie sieć tworzy pięć 
szkół podstawowych. Bu-
dynki, którymi gmina zarzą-
dzała już od początku lat 
dziewięćdziesiątych, we 
wspomnianym okresie były 
rozbudowywane, unowo-
cześniane. We wszystkich 
szkołach dokonano termo-
modernizacji. 

Powyższe działania zo-
stały docenione przez Za-
rząd Okręgu Lubelskiego 
Związku Nauczycielstwa 
Polskiego. W III edycji ran-
kingu „Samorząd przyjazny 
oświacie i jej pracownikom”, 
który odbył się w 2011 r. 
gminie Strzyżewice przy-
znano wyróżnienie za do-
bre warunki stworzone dla 
rozwoju oświaty.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Rodziny Rohlandów w Żabiej Woli.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Orła Białego  
w Kiełczewicach Górnych.

Publiczna Szkoła Podstawowa  
im. Marii Konopnickiej w Bystrzycy Starej.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Zofii i Juliusza Stadnickich w Osmolicach Pierwszych.Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  
w Strzyżewicach - Rechcie.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Rodziny Rohlandów w Żabiej Woli.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Strzyżewicach - Rechcie. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Bystrzycy Starej.
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Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Strzyżewice
Od września 1997 r. uczniowie Szkoły Podstawowej 

w Kiełczewicach Górnych, z inicjatywy ówczesnego dy-
rektora Stanisława Prusia, rozpoczęli naukę gry na instru-
mentach muzycznych. Były to pierwsze kroki w kierunku 
utworzenia orkiestry dętej, która z czasem zyskała miano 

Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Strzyżewice. W latach 1998-2012 opiekunem 
orkiestry była Kazimiera Cisińska (jako dyrektor szkoły, a następnie zastępca wójta). 
Determinacja i zaangażowanie pani Cisińskiej zaowocowały rozwojem zespołu, któ-
ry działa do dziś. Formacja ma na swoim koncie wiele nagród i wyróżnień festiwa-
lowych, szereg tras koncertowych i występów, również zagranicznych, m.in. w Austrii  
i na Ukrainie. Członkowie orkiestry doskonalili swoje umiejętności pod kierunkiem Sta-
nisława Rybaka, Mariana Pęzioła, Stanisława Szymaniaka, natomiast od września 
2012 r. kapelmistrzem orkiestry jest Marek Ziarkowski. 

27 lipca 1997 r. miało miejsce uroczyste otwarcie boiska sportowego 
 w Strzyżewicach. 

W następnym roku powołany został Ludowy Zespół Sportowy „Iskra Strzyżewice” 
z drużyną piłki nożnej, skupiającej piłkarzy amatorów ze Strzyżewic oraz Bystrzycy 
Nowej i Bystrzycy Starej. Do 2003 r., do chwili połączenia z ZLKS POM Piotrowice, 
drużyna „Iskry” brała udział w rozgrywkach klasy C i B, prowadzonej przez Lubelski 
Związek Piłki Nożnej.

W 2006 r. gmina realizowała projekt „Modernizacja boiska w Strzyżewicach” 
w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja 
sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” Działanie 2.3 „Odnowa 
wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”. Obecnie boisko służy jako 
baza treningowa dla drużyny juniorów klubu POM Iskra Piotrowice.

Występ orkiestry dętej podczas uroczystości otwarcia gazociągu, 1993 r.

Uroczystość jubileuszu Młodzieżowej Orkiestry Dętej, 2018 r.

Występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie, 2019 r.

Modernizacja boiska w Strzyżewicach.

Mecz rozegrany na otwarcie stadionu.

Mecz na nowo otwartym stadionie w Strzyżewicach.

Uroczyste otwarcie stadionu w Strzyżewicach, 1997 r.

Turniej piłkarski na stadionie w Strzyżewicach, 2008 r.

Koncert orkiestry dętej podczas otwarcia 
stadionu w Strzyżewicach, 1997 r.

Członkowie Młodzieżowej Orkiestry Dętej, 
2004 r.

Koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej, 
Austria 2007 r.

Występ orkiestry we Lwowie, 15.08.2013 r. 

Młodzieżowa Orkiestra podczas uroczy-
stości 100-lecia OSP w Strzyżewicach 
- Rechcie, 2016 r.

Występ Młodzieżowej Orkiestry podczas 
dożynek w Chodlu, 2019 r.
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11 października 1998 r. odbyły się trzecie 
wybory samorządowe, po raz pierwszy na pozio-
mie trzech szczebli samorządu terytorialnego.

Przewodniczącym Rady ponownie został Jan  
Andrzej Dąbrowski. Radni po raz trzeci wybrali na sta-
nowisko wójta Krzysztofa Chmielika.

Gminne wysypisko śmieci
29 grudnia 1998 r. przekazano do użytkowania bezpieczne dla środowiska 

gminne składowisko odpadów komunalnych w Iżycach. Pierwsze powstało tu już  
w 1987 r. Wspomniany wcześniej obiekt był użytkowany do 31 października 2007 r. 
W związku z całkowitym zapełnieniem niecki rozpoczęto proces jego rekultywacji, 
który zakończył się 22 kwietnia 2009 r. 

Gmina Strzyżewice aktywnie uczestniczy w prowadzeniu działań propagujących 
ograniczanie powstawania odpadów, selektywną zbiórkę i recykling, a także w wy-
szukiwaniu i usuwaniu dzikich wysypisk. Od 1994 r. systematycznie włącza się w naj-
większą polską akcję ekologiczną „Sprzątanie świata”.

Radni III kadencji 1998-2002:

         Tadeusz Betiuk

         Jan Andrzej Dąbrowski 

         Ignacy Depta

         Wojciech Flis

         Stanisław Herliczek

         Jan Kolibski 

         Andrzej Kuźnicki

         Andrzej Marzec

         Marian Piotrowski

         Krzysztof Poleszak

Krzysztof Chmielik 
Wójt Gminy

Jan Andrzej Dąbrowski 
Przewodniczący Rady Gminy

 II i III kadencji

Wojciech Flis  
Zastępca Wójta 

(1998-2000)

Tadeusz Betiuk
Zastępca Wójta 

(2001-2002)

Marian Rzucidło

Janusz Sagan 

Grażyna Skwarek

Marek Stępniak

Mieczysław

Stanisław Teter

Beata Tymczak

Janina Wiechnik

Roman Wojtyła

Mariusz Zdybel

Wysypisko śmieci w Iżycach. Akcja „Sprzątanie świata”.

Akcja „Sprzątanie świata” w PSP w Strzyżewicach - Rechcie, 2014 r.

Teren po dawnym składowisku odpadów 
w Iżycach.

Uczniowie szkoły w Kiełczewicach Górnych podczas „Sprzątania świata”.

Rada Gminy Strzyżewice III kadencji.

Radni podczas obrad.

Członkowie Zarządu Gminy
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Małgorzata  
Wzorek-Saran  
(2008-2019)

Marian  
Paszkiewicz  
(1999-2008)

Nagrody i wyróżnienia
15 grudnia 1999 r. gmina Strzyżewice jako pierw-

sza z terenu województwa lubelskiego otrzymała 
certyfikat i statuetkę „Gminy Przyjaznej Środowisku”  
w I edycji ogólnopolskiego konkursu „Przyjaźni Środo-
wisku”. Nagrodę wręczył wójtowi gminy Strzyżewice 
prezydent RP Aleksander Kwaśniewski podczas uro-
czystej gali w Sali Kolumnowej w Pałacu Prezydenc-
kim w Warszawie. 

Za działania na rzecz ekologii w 2004 r. 
gmina uzyskała przedłużenie znaku w kategorii 
„Gmina Przyjazna Środowisku” oraz nowy tytuł 
„Promotora Ekologii”. Uroczysta Gala Laureatów 
i Wyróżnionych odbyła się 18 stycznia 2005 r. 
Uczestniczył w niej wójt gminy Strzyżewice Jan 
Andrzej Dąbrowski.

3 lutego 2006 r. w VII Edycji Narodowego 
Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku” 
gmina Strzyżewice uzyskała prestiżowy tytuł „Me-
cenasa Polskiej Ekologii”, tytuł i certyfikat: „Gmina 
Fair Play 2010” oraz „Gmina Fair Play 2011”. Kon-
kurs Gmina Fair Play – Certyfikowana Lokaliza-
cja Inwestycji afiliowany był przy Krajowej Izbie 
Gospodarczej, a zorganizował go Instytut Badań 
nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym.

Urząd Gminy Strzyżewice otrzymał w 2010  
i 2011 r. EuroCertyfikat Dobrych Praktyk Obsługi 
i Usług.

W 2011 r. gmina Strzyżewice znalazła się  
w pierwszej piętnastce w ogólnopolskim rankingu 
prowadzonym przez Związek Powiatów Polskich.

W 2014 r. gmina Strzyżewice otrzymała nomi-
nację do konkursu „Lider Eurofunduszy” w konkur-
sie organizowanym przez magazyn „Panorama 
Lubelska”, promującym dokonania, które w trwały 
sposób zmieniają warunki życia mieszkańców  
i przyczyniają się do rozwoju gospodarczego 
naszego regionu.    

1 września 1999 r. na terenie gminy Strzyżewice powołano Publiczne 
Gimnazjum nr 1 w Bystrzycy Starej, które od tego momentu funkcjonowało jako 
odrębna jednostka oświatowa. Od 2003 r. uchwałą Rady Gminy placówka weszła 
w skład Zespołu Szkół Publicznych. 

W 2016 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało projekt ustawy likwi-
dującej gimnazja oraz przywracającej ośmioklasową szkołę podstawową. Ostatni 
gimnazjaliści zakończyli tu swoją edukację w czerwcu 2019 r.

Uczniowie szkoły mieli możliwość uczestnictwa w licznych projektach edukacyj-
nych, dających szansę na zdobywanie wiedzy i rozwijanie wszechstronnych umiejęt-
ności. Jednym z ważniejszych programów realizowanych przez szkołę był „Socrates 
– Comenius” oparty na aktywnej współpracy z zagranicą i wymianie międzynarodo-
wej uczniów.  

Dyrektorzy:

Uczestnicy projektu „Comenius” 2017 r.

Budynek Publicznego Gimnazjum w Bystrzycy Starej.
Ranking Samorządowca, 2011 r.

I Ogólnopolski Konkurs Przyjaźni Środowisku - Gmina otrzymała tytuł  
Gminy Przyjaznej Środowisku.

Konkurs „Gmina Fair Play”, 2010 r.

Projekt Comenius, 2014 r. Bal gimnazjalny w Bystrzycy Starej.

Uczestnicy projektu Comenius, 2014 r. Zabawa integracyjna uczestników projektu 
Comenius, 2014 r.

Wizyta na Zamku lubelskim uczestników 
projektu Comenius, 2014 r.

Projekt Comenius, 2014 r.
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Obiekty sakralne
30 lipca 2000 r. w czasie uroczystego nabożeń-

stwa celebrowanego przez ks. biskupa Mieczysława 
Cisło w ścianę budowanej kaplicy w Strzyżewicach 
wmurowano kamień węgielny. Msze święte zaczęto 
tu regularnie odprawiać od 2003 r. 

Na terenie gminy Strzyżewice znajdują się trzy ko-
ścioły parafialne obrządku rzymskokatolickiego: Trójcy Świętej i Nawiedzenia NMP 
w Kiełczewicach Maryjskich, Matki Boskiej Królowej Polski w Bystrzycy Starej oraz 
Matki Boskiej Częstochowskiej w Żabiej Woli. Mieszkańcy naszej gminy należą tak-
że do sąsiednich parafii: Bychawki, Bychawy, Krężnicy Jarej i Niedrzwicy Dużej.

W Strzyżewicach odbył się I Festyn Ekologiczny. Wpisał się on na stałe  
w kalendarz imprez gminy Strzyżewice. Głównym celem jest aktywizacja środowiska 
lokalnego poprzez wspólne działania na rzecz ochrony środowiska, uwrażliwienie na 
piękno przyrody, przekazanie w miłej festynowej atmosferze idei kompleksowej go-
spodarki odpadami, zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców, w szcze-
gólności poprzez promowanie zdrowego trybu życia.

Mosty na Bystrzycy
Gmina Strzyżewice usytuowana jest wzdłuż górnego biegu rzeki Bystrzycy, która 

stanowi niewątpliwy atut i walor przyrodniczy opisywanego obszaru. Jej malownicze 
brzegi łączą mosty, zarówno drewniane, jak i betonowe, które umożliwiają spraw-
ne przemieszczanie się. W 1991 r. wybudowano nowy most w miejscowości Bor-
kowizna, zaś w 1994 r. w Strzyżewicach. Od 2000 r. mieszkańcy mogą korzystać  
z nowego mostu w Bystrzycy Starej. Na bieżąco dokonywane są wszelkiego rodzaju 
remonty i naprawy tych obiektów, m.in. w Piotrowicach, Kiełczewicach Maryjskich  
i dwóch Borkowiźnie.  

Kościół parafialny p.w. Matki Boskiej Królowej Polski w Bystrzycy Starej.

Kościół Trójcy Świętej i Nawiedzenia NMP w Kiełczewicach Maryjskich.

Wmurowanie kamienia węgielnego w ścianę 
budowanej kaplicy.

Kościół p. w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Żabiej Woli

Budowa kaplicy w Strzyżewicach.

Kaplica w Strzyżewicach.Budowa kaplicy w Strzyżewicach.

Pokaz mody ekologicznej podczas Gminnego festynu, Piotrowice 2004 r.

Festyn Ekologiczny, 2019 r.

Most w miejscowości Borkowizna.

Festyn Ekologiczny, 2001 r.

Gminny festyn, 2008 r.

Most w Kiełczewicach Maryjskich. Most w Bystrzycy Starej.
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Zakończony został proces telefonizacji gminy
W październiku 1994 r. zrealizowano pierwszy 

odcinek linii telefonicznej dla 32 abonentów we wsi 
Franciszków. Do tego czasu w gminie funkcjonowały 
jedynie tzw. telefony sołeckie – po jednym na całą 
wieś, które zlokalizowane były u sołtysa wsi. W kolej-
nych latach liczba odbiorców stale powiększała się, 

dzięki czemu w 2001 r. zakończono proces telefonizacji gminy Strzyżewice. Automa-
tyczną łączność telefoniczną uzyskało ok. 1791 mieszkańców.
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27 października 2002 r. odbyły się czwarte 
wybory samorządowe, w których po raz pierw-
szy społeczeństwo miało możliwość zdecydować 
bezpośrednio o tym, kto będzie pełnił funkcję wójta.  
W drugiej turze głosowania 10 listopada wybrano 
Jana Andrzeja Dąbrowskiego.

Na przewodniczącego Rady Gminy tej kadencji 
wybrano Bolesława Barana. 

Od 2002 r. gmina przystąpiła do segregacji odpadów opakowanio-
wych. W różnych punktach na terenie gminy ustawiono pojemniki typu dzwon. 

W 2010 r. w ramach PROW 2007-2013 pojemniki do selektywnej zbiórki odpa-
dów trafiły do wszystkich mieszkańców gminy Strzyżewice. Raz w miesiącu, zarówno 
zmieszane, jak i segregowane odpady, są odbierane od właścicieli nieruchomości. 

Od 1 lipca 2013 r. gmina Strzyżewice, zgodnie z ustawą, przejęła obowiązki 
związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych z nieruchomości zamiesz-
kałych. W tym celu zakupiono 719 pojemników o poj. 120 l. oraz 86 o poj. 240 l. Na 
terenie oczyszczalni w Piotrowicach utworzono Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych, do którego dostarczać można m.in. odpady budowlane i rozbiórkowe, 
meble i inne odpady wielkogabarytowe.

Pracownie komputerowe
Przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Strzyżewicach im. Ewy Kołaczkowskiej roz-

poczęła swoją działalność kawiarenka internetowa. Z kolei 15 grudnia 2003 r. uru-
chomiono Gminne Centrum Informacji w Strzyżewicach. Mieszkańcy gminy w obu 
tych punktach mogli skorzystać z dostępu do zasobów internetowych oraz uzyskać 
pomoc przy obsłudze sprzętu komputerowego i biurowego.

Kolejnym ważnym wydarzeniem było uruchomienie od września 2008 r. w Urzę-
dzie Gminy Strzyżewice Centrum Kształce-
nia w ramach projektu „Wioska interneto-
wa – kształcenie na odległość na terenach 
wiejskich”, współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 

Dbając o wszechstronny rozwój dzieci 
i młodzieży, w 2005 r. oddano do użytku 
pracownię multimedialną do nauki języków 
obcych w Zespole Szkół Publicznych w By-
strzycy Starej.

Także funkcjonująca od 2017 r. w CKiP w Piotrowicach „Pracownia Orange” po-
wstała, by ułatwić mieszkańcom naszej gminy dostęp do informacji, wiedzy i techno-
logii. Jest otwarta dla wszystkich, nie tylko jako miejsce rozwijania kompetencji cyfro-
wych, ale także jako przestrzeń spotkań, integracji, kursów, warsztatów czy ciekawych 
wydarzeń.

W 2018 r. w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz 
kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie rozwijania technologii informacyjno-
-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” wszystkie szkoły z terenu 
naszej gminy otrzymały dotację, która została przeznaczona na zakup tablic interak-
tywnych, projektorów, interaktywnych monitorów dotykowych.

Radni IV kadencji 2002-2006:

Jan Andrzej Dąbrowski 
Wójt Gminy

Bolesław Baran 
Przewodniczący Rady Gminy

          Bolesław Baran

          Kazimierz Baran

          Krzysztof Baran

          Grzegorz Ciołek

          Jan Dojutrek

Rada Gminy Strzyżewice IV kadencji.

Sesja Rady Gminy.

Pojemniki do selektywnej segregacji odpadów.

Pracownia Orange w Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice w Piotrowicach.

Wioska Internetowa w Urzędzie Gminy.

Pracownia multimedialna w Zespole Szkół 
Publicznych w Bystrzycy Starej.

Pracownia komputerowa w PSP w Kiełczewi-
cach Górnych.

Pracownia językowa w Bystrzycy Starej.

          Kazimierz Duda

          Sławomir Kapica

          Krzysztof Kowalczyk

          Dariusz Malec

          Jacek Mikuła

          Roman Moryl

          Piotr Otrocki

          Grażyna Skwarek

          Janina Wiechnik

          Krzysztof Żarski

Kazimiera Cisińska - 
Zastępca Wójta 

(2003-2012)

Elżbieta Budzyńska 
Sekretarz Gminy 

(2002 - nadal)
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POM-Iskra Piotrowice
13 lipca 2003 r. odbyło się wspólne walne 

zebranie członków Zakładowo-Ludowego Klubu 
Sportowego POM Piotrowice oraz Ludowego 
Zespołu Sportowego ISKRA Strzyżewice, którego 
tematem było połączenie dwóch działających klu-
bów. 27 lipca 2003 r. podjęto wspólną uchwałę  

i powstał Gminno-Ludowy Klub Sportowy POM-ISKRA Piotrowice.  
Główne obszary działalności klubu to sekcja piłki nożnej oraz sekcja podnoszenia 

ciężarów. Odnoszone przez drużyny i zawodników sukcesy są dumą dla działaczy  
i kibiców, stanowią także doskonałą promocję gminy. Drużyna piłkarzy kilkakrotnie bra-

ła udział w rozgrywkach IV ligi, natomiast sztangiści, w tym kobiety, wielokrotnie stawali 
na podium w turniejach, a także w mistrzostwach o zasięgu krajowym. Zarząd klubu 
stanowią: Marek Zając, Paweł Bartoszewicz, Marian Cienkiera, członkowie: M.Sien-
kiewicz, P.Otrocki, A.Krusińska-Glegoła, G.Piwnicki, M.Wójcik, M.Zarzeczny.

W 2006 r. gmina zrealizowała dwa projekty, których efektem była odnowiona 
baza sportowa dla potrzeb klubu. Zrealizowano zadanie pn.: „Modernizacja zespo-
łu dworsko-parkowego w Piotrowicach” w ramach Sektorowego Programu Opera-

cyjnego „Restrukturyzacja i moderni-
zacja sektora żywnościowego oraz 
rozwój obszarów wiejskich” Działanie 
2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie 
i ochrona dziedzictwa kulturowego”. 
Natomiast drugie zadanie – „Remont 
boiska sportowego i budynku zaplecza 
w Piotrowicach” – było współfinanso-
wane ze środków Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej.

Zawodnicy klubu POM-Iskra podczas meczu.

Mecz na stadionie w Piotrowicach, 2019 r.

Przed jednym z meczy piłkarskich.

Drużyna POM-Iskra Piotrowice, 2020 r.

Działacze Klubu wraz z radnymi, 2005 r. Drużyna POM-Iskra, 2008 r. Marlena Polakowska i Antonii Kawałek podczas 
Mistrzostw Polski Zrzeszenia LZS  
w podnoszeniu ciężarów, 2015 r.

Centrum Kultury i Promocji w Piotrowicach w trakcie remontu.

Projekt „Studio Piosenki” realizowany w 
ramach PROW 2007-2013, LEADER.

Budynek CKiP w Piotrowicach  
po remoncie.

Powstało Centrum Kultury
9 lipca 2003 r. Rada Gminy Strzyżewice podjęła uchwałę w sprawie zmiany na-

zwy instytucji kultury. Dotychczasowy Gminno-Zakładowy Ośrodek Kultury otrzymał 
nazwę Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice z siedzibą w Piotrowicach. 

Oświetlenie uliczne w Żabiej Woli.

Oświetlenie przy drodze powiatowej w Strzyżewicach.Nowe oświetlenie drogowe.

Oświetlenie drogowe jest jednym z ważniejszych czynników wpływających na 
bezpieczeństwo ruchu i bezpieczeństwo publiczne. Gmina Strzyżewice rokrocznie 
modernizuje oświetlenie drogowe, zastępując przestarzałe, wyeksploatowane i ener-
gochłonne urządzenia nowoczesnymi, wyposażonymi w wysoko wydajne energe-
tycznie i trwałe źródła światła

Pierwsze oświetlenie drogowe pojawiło się już w roku 1993 w Strzyżewicach. 
W grudniu 2003 r. wykonano oświetlenie uliczne przy drodze wojewódzkiej oraz 

przy drogach powiatowych w Kajetanówce, Pawłowie, Strzyżewicach, Bystrzycy No-
wej, Osmolicach, Kiełczewicach Dolnych i Kiełczewicach Maryjskich oraz przy dro-
dze gminnej w Dębszczyźnie i w Piotrowicach. Była to jedna z największych realizacji 
w tym zakresie. 

W 2011 r. realizowano projekt „Kształtowanie centrum wsi Żabia Wola poprzez 
budowę oświetlenia drogowego alei Rohlandów oraz drogi gminnej i dróg powia-
towych w Żabiej Woli”. Projekt dofinansowany został w ramach działania „Odnowa  
i rozwój wsi” PROW na lata 2007-2013. Zamontowanych zostało 12 lamp parko-
wych w alei oraz 67 lamp oświetleniowych wzdłuż dróg. 

Rok 2014 przyniósł ze sobą realizację kolejnej inwestycji pn. „Kształtowanie cen-
trum wsi Piotrowice, Bystrzyca Stara, Bystrzyca Nowa, Strzyżewice poprzez budowę 
oświetlenia drogowego w ramach PROW 2007-2013”.

Na koniec 2019 r. 52 km dróg posiadało oświetlenie drogowe.

W 2010 r. budynek, stanowiący siedzibę CKiP, doczekał się ocieplenia i remontu 
pomieszczeń w ramach PROW 2007-2013. Wymieniono stolarkę okienną i drzwio-
wą, wykonano taras i elewację, wyremontowano pomieszczenia biurowe, socjalne 
oraz przeznaczone do prowadzenia zajęć. Dzięki temu zyskał on zupełnie nowy wy-
gląd, zaś dla użytkowników stał się bardziej funkcjonalny i zachęcający do częstszych 
odwiedzin.

Od 2012 r. w mieszkańcy gminy mogli skorzystać z pomieszczenia świetlicy wiej-
skiej, której wyposażenie zakupiono w ramach PROW 2007-2013, LEADER. 
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Zasłużeni dla Gminy Strzyżewice
W 2004 r. po raz pierwszy podczas tradycyjnego 

spotkania opłatkowo-noworocznego podsumowują-
cego działania wójta i Rady Gminy w minionym roku 
Jan Andrzej Dąbrowski wręczył honorowe dyplomy 
sponsorom, osobom wielkiego serca i tym, którzy 
wspomagali działalność gminy. W późniejszych  
latach były to też okolicznościowe statuetki.  

Wójt gminy Jan Andrzej Dąbrowski ustanowił też 
Medal Zasłużony dla Gminy Strzyżewice, który wrę-
czany był za szczególne osiągnięcia na rzecz rozsła-
wiania ziemi strzyżewickiej.

Zabytkowe parki
W 2004 r. gmina Strzyżewice realizowała projekt „Renowacja Starych 

Parków Lubelszczyzny”. W ramach tego projektu prowadzono prace po-
rządkowe w parku w Piotrowicach, który wpisany jest do rejestru zabytków 
województwa lubelskiego. Celem projektu była odnowa zabytkowych 
parków, a w jego realizację zaangażowano specjalistów posiadających 
uprawnienia do prowadzenia prac na terenach zabytkowych. Rewalory-
zacja parku w Piotrowicach przeprowadzana była również w kolejnych 
latach, m.in. przy współfinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Lublinie.

Na terenie gminy Strzyżewice znajduje się wiele miejsc z zabytko-
wym drzewostanem. Są to zespoły pałacowo-parkowe w Pszczelej Woli, 
Osmolicach, Tuszowie, Piotrowicach, otoczenie dworku w Strzyżewicach, 
park podworski w Kolonii Kiełczewice Dolne.

Nagroda Wójta Gminy dla p. Edwarda Bąka. 

Nagroda Wójta Gminy dla ks. kanonika A. 
Jurczyszyna.

Park i pałac w Osmolicach.

Zabytkowa Aleja Rohlandów w Pszczelej Woli.

Rewaloryzacja parku w Piotrowicach.

Park w Tuszowie. Park w Pszczelej Woli.

Park w Kiełczewicach.
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Uroczystość Złotych Godów
Urząd Stanu Cywilnego w Strzyżewicach od 

2000 r. zajmuje się organizacją jubileuszy z okazji 
pięćdziesiątej rocznicy ślubu. Pary świętujące „złote 
gody” nagradzane są medalem Prezydenta RP za 
długoletnie pożycie małżeńskie. Jedna z większych 

uroczystości dla 52 par 
odbyła się 31 sierpnia 
2005 r. w budynku Szkoły 
Podstawowej w Rechcie. 
Od 2011 r. uroczystości  
te odbywały się w Piotro-
wicach w odremontowa-
nym dworku – historycznej 
siedzibie Koźmianów.

Jubileusz pięćdziesiątej rocznicy ślubu - 31.08.2015 r.

Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego, 2016 r.

Uroczystość jubileuszu pożycia małżeńskiego, 2005 r.
Jubileusz pięćdziesiątej rocznicy ślubu, 2007 r. Pary odznaczone za długoletnie pożycie małżeńskie, 2012 r.

Złote Gody, 2015 r. Złote Gody, 2019 r.



5150

W 2005 r. zrealizowano pierwszy film 
promocyjny o gminie Strzyżewice. 

Kolejna produkcja powstała w 2016 r. w ramach 
projektu „Wydanie publikacji oraz zbioru multime-
dialnego w ramach promocji Gminy Strzyżewice”. 
Zadanie sfinansowano ze środków otrzymanych  
w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci 
Obszarów Wiejskich dla województwa lubelskie-
go na lata 2016-2017. Projekt obejmował ponadto 
wydanie publikacji „Gmina Strzyżewice wczoraj  
i dziś 2010-2016”, wirtualny spacer oraz galerię 
panoramicznych fotografii przedstawiających ob-
szar gminy Strzyżewice.

630-lecie Strzyżewic i Kiełczewic
12 czerwca 2005 r. mieszkańcy gminy uroczyście 

świętowali jubileusz 630-lecia Strzyżewic oraz Kiełcze-
wic. Z tej okazji odbył się jubileuszowy festyn, który zgro-
madził liczną publiczność. Na pamiątkę tego wydarzenia 
przed budynkiem urzędu umieszczono kamień z okolicz-
nościowym wpisem.
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Gmina Strzyżewice posiada bogate tradycje pszczelarskie, liczne gospodarstwa 
pasieczne. Tradycją było tu sadzenie alei z drzew miododajnych – lipowych, aka-
cjowych, kasztanowcowych, z których część stanowi dzisiaj pomniki przyrody. Rok-
rocznie wzdłuż dróg gminny prowadzone są nowe nasadzenia tych gatunków drzew,  
a tradycyjne potrawy na bazie miodu wyróżniają nas w regionie.

Piąte wybory samorządowe odbyły się  
10 listopada 2006 r. 

Na stanowisko wójta w wyborach bezpośred-
nich mieszkańcy ponownie wybrali Jana Andrzeja  
Dąbrowskiego.

Stanowisko przewodniczącego Rady Gminy tej ka-
dencji radni powierzyli Eugeniuszowi Markiewiczowi. 

Muzeum Gminy Strzyżewice

Stowarzyszenie Miłośników Gminy Strzy-
żewice realizowało projekt „Ferie w starym 
muzeum”, efektem którego było m.in. uporząd-
kowanie zbiorów Muzeum Gminy Strzyżewi-
ce, usytuowanego przy kościele parafialnym 
w Bystrzycy Starej. Inicjatorem i twórcą mu-
zeum był ks. kanonik Andrzej Jurczyszyn. Dzię-
ki hojności mieszkańców znajdują się tam licz-
ne eksponaty z końca XIX i początku XX wieku, 
niektóre z nich posiadają ogromną wartość ze 
względu na unikatowy charakter.

Kolejnym realizowanym przedsięwzięciem 
był projekt pn. „Zakup mebli ekspozycyjnych 
oraz remont Muzeum – Izby Regionalnej  
w Bystrzycy Starej” w 2013 r. ze środków Lo-
kalnej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina” 
w ramach PROW 2007-2013, LEADER.

Lubelskie Miodobranie
Uchwałą Rady Gminy Strzyżewice rok 2006 ustanowiony został „Rokiem Mio-

du”. Od 9 do 11 czerwca 2006 r. w Pszczelej Woli odbyła się impreza obrzędowa  
„I Lubelskie Miodobranie” organizowana w ramach „VI Europejskich Spotkań Pszcze-
larzy”. Na całość uroczystości złożyły się liczne elementy: prezentacje obrzędów 
pszczelarskich, festiwal potraw z miodem, konkurs nalewek miodowych, kiermasze 
i wystawy pszczelarskie oraz występy artystyczne.

Radni V kadencji 2006-2010

          Krzysztof Baran

          Tadeusz Betiuk

          Jan Dojutrek

          Wiesław Jarosz

          Sławomir Kapica

          Piotr Kępa

          Halina Krawczyk 

          Eugeniusz Markiewicz 

Jan Andrzej Dąbrowski 
Wójt Gminy.

Eugeniusz Markiewicz  
Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Mikuła 

Roman Moryl 

Piotr Otrocki 

Janusz Sagan 

Grażyna Skwarek  

Janina Wiechnik  

Krzysztof Żarski

Rada Gminy Strzyżewice V kadencji.

Eksponaty muzealne.

Poświęcenie Muzeum Regionalnego  
przez ks. kanonika Andrzeja Jurczyszyna.

Uroczyste otwarcie Muzeum  
Regionalnego w Bystrzycy Starej.

Lubelskie Miodobranie, 2006 r. Przemówienie wójta - J.A. Dąbrowskiego podczas Lubelskiego Miodobrania, 2010 r.

Przedstawiciele  
władz samorządowych.

Publiczność  
zgromadzona  
na V Lubelskie  
Miodobraniu.
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Lubelskie Miodobranie.

I Lubelskie Miodobranie, 2006 r. Potrawy z miodem prezentowane podczas festynu. Występ przedszkolaków podczas I Lubelskiego Miodobrania.
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Ochotnicze Straże Pożarne
W 1990 r. gmina przejęła nadzór nad dziewięcioma jednostkami Ochotniczych 

Straży Pożarnych: w Bystrzycy Starej, Dębszczyźnie, Franciszkowie, Kiełczewicach 
Górnych,  Kiełczewicach Maryjskich, Pawłowie, Strzyżewicach, Piotrowicach, Osmo-
licach.

W 2006 r. została utworzona dziesiąta w gminie Strzyżewice jednostka: OSP  
w Żabiej Woli. Obecnie dwie jednostki: OSP Piotrowice i OSP Żabia Wola działają 
w ramach Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego.

W 2010 r. nasza gmina uczestniczyła w projekcie „Zakup sprzętu dla OSP Piotro-
wice, OSP Mętów i OSP Garbów należących do Krajowego Systemu Ratowniczo-
-Gaśniczego w ramach RPO WL 2007-2013. W 2012 roku dokonano „Adaptacji 

budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Pawłowie” w ramach PROW 2007-2013, 
LEADER. W 2017 r. w ramach projektu „Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciw-
powodziowe województwa lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowniczo-
-pożarniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych” w ramach RPO WL 2014-2020, 
OSP Żabia Wola otrzymała nowy samochód ratowniczo-gaśniczy. 

8 maja 2016 r. najstarsza jednostka OSP w Strzyżewicach-Rechcie obchodziła 
jubileusz 100-lecia istnienia. Sztandar Jednostki Strzyżewickiej odznaczony został 
Złotym Znakiem Związku OSP RP za 100-letnią działalność.

Długoletnim (1995-2016) Komendantem Gminnym Straży Pożarnych był Krzysztof 
Poleszak, a od 2016 r. jest nim Roman Moryl. Funkcję Prezesa Zarządu Gminnego OSP 
pełnili: Franciszek Siennicki, Jan Andrzej Dąbrowski, a od 2011 r. Antoni Skrabucha. 

Delegacje OSP na obchodach 100-lecia. 

100-lecie OSP Strzyżewice. Uroczyste obchody 100 rocznicy odzyskania niepodległości.

Poświęcenie wozu strażackiego dla OSP Piotrowice.

Jubileusz setnej rocznicy powstania jednostki OSP Strzyżewice.

OSP Kiełczewice Górne. Drużyna OSP Kiełczewice Górne na zawodach strażackich. Druhowie z jednostki OSP Dębszczyzna.
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Poczty sztandarowe podczas nabożeństwa w kościele parafialnym w Kiełczewicach Maryjskich.

OSP Kiełczewice Maryjskie podczas dożynek gminnych. Druhowie OSP Piotrowice. OSP Pawłów podczas zawodów strażackich, 2015 r.

OSP Żabia Wola X-lecie działalności.

Druhowie OSP w Osmolicach Pierwszych podczas
Gminnych obchodów Dnia Strażaka 2012 r.

Gminne zawody strażackie 2017 r., reprezentacja 
OSP Bystrzyca Stara.

Gminne zawody strażackie 2016 r., Druhowie OSP Żabia Wola.
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Rozpoczęły działalność Kluby przed-
szkolaka. W marcu 2007 r. w ramach projektu 
„Kluby Przedszkolaka na Wsi”, współfinanso-
wanego z EFS i realizowanego przez Fundację 
Wspomagania Wsi w Warszawie, na terenie 
naszej gminy rozpoczęły działalność 3 Kluby 
Przedszkolaka w miejscowości Kiełczewice Gór-

ne, Żabia Wola i Osmolice. Zajęcia prowadzone były nieodpłatnie i trwały 15 go-
dzin tygodniowo. Stałą pomoc w ich prowadzeniu zapewniali rodzice, których udział  
i zaangażowanie stanowiły bardzo ważny element projektu.

31 lipca 2008 r. gmina Strzyżewice podpisała z Samorządem Województwa 
Lubelskiego umowę o dofinansowanie projektu: „Kluby Przedszkolaka w Gminie 
Strzyżewice jako alternatywna forma edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku 3-5 
lat pochodzących z terenów wiejskich” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  
W ramach projektu wsparte zostały działające już od 2007 r. Kluby Przedszkolaka  
w Kiełczewicach Górnych, Żabiej Woli, Osmolicach Pierwszych oraz utworzony zo-
stał nowy Klub Przedszkolaka w Strzyżewicach – Rechcie. Ta alternatywna forma edu-
kacji wspierającej indywidualny rozwój dziecka prowadzona była do 2011 r.

Wykonano nowe wiaty autobusowe w Bystrzycy Starej, w Bystrzycy No-
wej, w Piotrowicach, w Osmolicach Pierwszych, w Żabiej Woli, w Kiełczewicach  
Pierwszych. 

W 2005 r. odnowiono 17 przystanków 
autobusowych przy drodze wojewódz-
kiej i drogach powiatowych. Zyskały one 
charakterystyczną kolorystykę barw gminy 
Strzyżewice. Z kolei w 2019 r. w miejsco-
wości Pawłów ustawione zostały dwie 
nowe wiaty przystankowe, przy drodze 
wojewódzkiej nr 834 w kierunku do By-
chawy oraz przy drodze gminnej 107133L. 

Klub Przedszkolaka w Osmolicach Pierwszych.

Klub Przedszkolaka w Żabiej Woli.

Klub Przedszkolaka w Kiełczewicach Górnych.

Klub Przedszkolaka w Kiełczewicach 
Górnych.

Klub Przedszkolaka w Żabiej Woli.

Wiaty przystankowe w barwach gminnych.

Wiaty przystankowe w barwach gminnych.

Przystanek autobusowy w Strzyżewicach (zajezdnia autobusowa) - 2014 r.

Wiata przystankowa w Piotrowicach.
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Zrealizowano projekt pn.: „Rozbudowa 
oczyszczalni ścieków w miejscowości Piotrowi-
ce” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyj-
nego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Priorytetu 
3 – Rozwój Lokalny, Działanie 3.1 – Obszary wiej-
skie, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego. Działanie oczyszczalni jest 
całkowicie zautomatyzowane poprzez zastosowanie 

sterowania z możliwością zdalnej kontroli pracy poprzez łącze telefoniczne. Realiza-
cja zadania umożliwiła rozbudowę 
sieci kanalizacyjnej na terenie aglo-
meracji Piotrowice, w skład której 
wchodzą miejscowości: Piotrowice, 
Bystrzyca Stara i Bystrzyca Nowa.

Oczyszczalnia w Piotrowicach 
była wielokrotnie nagradzana. 
Najważniejszym wyróżnieniem 
było zajęcie I miejsca w Konkursie 
Budowa Roku 2008 „Złota Kielnia” 
w województwie lubelskim oraz 
III miejsce w konkursie „Przyjazna 
Wieś” na najlepszy projekt w za-
kresie infrastruktury zrealizowany 
na terenach wiejskich wojewódz-
twa lubelskiego przy wsparciu 
środków unijnych. 

Samorządowcy w trakcie przeglądu oczyszczalni.

Nowoczesna oczyszczalnia ścieków w Piotrowicach.

Unijnie środki na rozwój edukacji
Korzystanie z funduszy europejskich pozwoliło gminie Strzyżewice na realizację 

wielu przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym. 
W jednostkach oświatowych były to następujące projekty:
- „Szkoła dla Ciebie – dotacje dla szkół powiatu lubelskiego” współfinansowane-

go z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Ope-
racyjnego –Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, Priorytet 2 Rozwój społeczeń-
stwa opartego na wiedzy, Działanie 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja 
kształcenia przez całe życie; 

- Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych gmi-
ny Strzyżewice „Daj mi szansę” w ramach RPO WL 2007-2013, realizowany w latach 
2011-2012;

 - „Program rozwoju kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podsta-
wowych” w ramach RPO WL 2014-2020, realizowany w latach 2018-2019;

- Projekt grantowy pn. Zdalna Szkoła w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priory-
tetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1: „Wyelimino-
wanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu  
o wysokich przepustowościach”.

Sprzęt z projektu grantowego Zdalna Szkoła.

Realizacja projektu „Szkoła dla Ciebie.
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Współpraca z gminą Zimna Woda
Gmina Strzyżewice podpisała porozumienie  

o współpracy transgranicznej z gminą Zimna Woda 
z Ukrainy. W umowie znalazły się kwestie dotyczą-
ce wspólnego działania w sferze kultury, edukacji  
i oświaty. Zapisy wiązały się także z ochroną środowi-
ska, ochroną zdrowia, kulturą fizyczną, sportem i tury-
styką. Jednym z ważniejszych elementów współpracy 

pomiędzy gminami stała się wymiana młodzieży szkolnej, która miała na celu wzajem-
ne poznanie siebie, języka i kultury kraju sąsiada. 

Delegacja z Gminy Strzyżewice podczas wizyty na Ukrainie, 2012 r.. Wręczenie nagród w konkursie ekologicznym dzieciom z Gminy Zimna Woda (Ukraina), 2012 r.

Podpisywanie porozumienia o współpracy transgranicznej między Gminą Strzyżewice i 
Zimna Woda.

Wójtowie podczas Lubelskiego Miodobrania, 2010 r.

Wręczenie nagród w ramach Olimpiady Ekologicznej dzieciom z Gminy Zimna Woda 
(Ukraina), 2012 r.

Wizyta na Ukrainie, 2013 r.
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Szóste wybory samorządowe odbyły się  
21 listopada 2010 r.

Na stanowisko wójta w wyborach bezpośrednich 
mieszkańcy ponownie wybrali Jana Andrzeja Dą-
browskiego.

Przewodniczącym Rady Gminy tej kadencji był An-
toni Skrabucha. 

Remont dworku Koźmiana
Zakończono realizację projektu „Remont budynku dworku w Piotrowicach na 

potrzeby Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice”, współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej, którego przedmiotem była kompleksowa renowacja za-
bytkowego obiektu. Z kolejnego dofinansowania otrzymanego w ramach działania 
„Odnowa i rozwój wsi” zakupiono wyposażenie do dworku. Odnowiony obiekt po-
zwala realizować zadania kulturalne, edukacyjne i wychowawcze Centrum Kultury  
i Promocji Gminy Strzyżewice.

Inwestycja otrzymała „Złotą Kielnię” w dziewiątej edycji konkursu na Najlepszą 
Budowę Roku w kategorii obiekty zabytkowe. 

W III Edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Przyjazna Wieś” projekt zdobył I miejsce 
w kategorii infrastruktura społeczna.

Radni VI kadencji 2010-2014

          Krzysztof Baran

          Jan Dojutrek

          Sławomir Kapica

          Piotr Kępa

          Józefa Lidia Kowalczyk

          Dariusz Malec

          Eugeniusz Markiewicz

          Stanisław Matacz 

Jan Andrzej Dąbrowski 
Wójt Gminy

Antoni Skrabucha  
Przewodniczący Rady Gminy

          Roman Moryl

          Grzegorz Oleszko

          Piotr Otrocki

          Krzysztof Rozwałka

          Janusz Sagan

          Magdalena Samborska 

          Antoni Skrabucha

          Janina Wiechnik

          Mirosław Worobik

Radni i sołtysi Gminy Strzyżewice, 2014 r.

Uroczyste otwarcie Dworku w Piotrowicach.

Promocja gminy
W ramach działań promocyjnych i dokumentacyjnych gmina wydała szereg publi-

kacji książkowych, folderów i albumów.
W ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego 

PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów powstała publikacja „Gmina 
Strzyżewice wczoraj i dziś” oraz trasa przyrodniczo-historyczna. Ustawionych zostało 
28 tablic z opisem najważniejszych miejsc w gminie Strzyżewice, charakteryzujących 
się walorami przyrodniczymi i historycznymi. Ponadto w oparciu o stworzoną trasę 
wydany został w nakładzie 1000 egzemplarzy folder pn.: „Gmina Strzyżewice – 
Najpiękniejsze zakątki doliny Bystrzycy”.

Rozbudowa infrastruktury drogowej
W 1990 r. gmina Strzyżewice posiadała 72,5 km dróg gminnych, w tym asfalto-

wych tylko 2,8 km. Jednym z najważniejszych wyzwań młodego samorządu była po-
prawa stanu dróg. W kolejnych latach, poprzez kosztowne inwestycje, zwiększała się 
długość utwardzonych dróg. W latach 1990-2002 oddano do użytku 10,1 km dróg 
gminnych, w latach 2003-2009 wybudowanych zostało 22,7 km dróg, a w ostatniej 
dekadzie, do 2020 roku – 29,1 km.

Na koniec 2019 r. na łączną liczbę 112 km dróg gminnych 64,7 km to drogi utwar-
dzone bitumicznie, pozostałe to drogi gruntowe lub utwardzone materiałem kamien-
nym. 

Przez teren gminy na odcinku 7,8 km przebiega droga wojewódzka oraz na 
długości 46,7 km drogi powiatowe. Przebudowy tych dróg, które były realizowane  
w ostatnich 30 latach, współfinansowane były również z budżetu gminy Strzyżewice.

Oddanie do użytku drogi w Osmolicach, 2005 r.

Budowa drogi w miejscowości Żabia Wola.

Nowa nawierzchnia bitumiczna w miejscowości Dębina.

Otwarcie drogi Strzyżewice - Zakrzówek, 05.11.2010 r.

Droga w Pawłówku. Piotrowice, 2018 r.



6968

Place zabaw
W latach 2010-2014 przy wsparciu unijnych dotacji  (w ramach PROW 2007-

2013, LEADER) powstało pięć placów zabaw w miejscowościach Strzyżewice, Pio-
trowice, Osmolice Pierwsze, Borkowizna oraz przy szkole w Strzyżewicach-Rechcie, 
zmieniając centra wsi oraz dając radość i zabawę dzieciom. 

Otwarcie placu zabaw przy PSP w Strzyżewicach-Rechcie.

Otwarcie placu zabaw w Borkowiźnie.

 „Remont budynku dworku w Piotrowicach na potrzeby  
Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice” 

Otwarcie placu zabaw w Borkowiźnie.

Plac zabaw przy PSP w Osmolicach.

Plac zabaw w Piotrowicach.

Dzieci na nowo powstałym placu zabaw w Borkowiźnie.
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20 maja 2011 r. odbyło się uroczyste nadanie imienia Rodziny Rohlan-
dów Publicznej Szkole Podstawowej w Żabiej Woli. Placówka stale prowadzi 
działania i wzbogaca ofertę szkoły, dostosowując ją do potrzeb środowiska lokalne-
go, oczekiwań rodziców i uczniów, a także tworzy właściwy klimat dydaktyczny, opie-
kuńczy i wychowawczy. W ostatnich latach dokonano znacznych zmian w wyglądzie 
i otoczeniu placówki. Budynek zyskał nowe okna, elewację i dach. W 2013 r. zrealizo-
wano projekt „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Żabia Wola 
w ramach PROW 2007-2013, LEADER”, dzięki któremu otoczenie szkoły wypiękniało. 

Dyrektorzy:

Budowa kanalizacji 
W latach 2010-2011 w ramach projektu „Rozbu-

dowa sieci kanalizacyjnej wraz z częściową prze-
budową sieci wodociągowej na terenie aglomeracji 
Piotrowice”, współfinansowanego ze środków RPO 
WL 2007-2013, wybudowano 14,91 km sieci kanali-
zacyjnej w Piotrowicach i Bystrzycy Starej. Następnie 

w 2018 r. przy wsparciu środków unijnych została wybudowana sieć kanalizacyjna 
w Bystrzyc Starej, Bystrzycy Nowej i Strzyżewicach.  Łączna długość sieci kanali-
zacyjnych w gminie w 2019 r. wynosiła 27,6 km, z których korzysta 19% budynków 
mieszkalnych z ogółu budynków w gminie.

Grażyna Sprawka  
(1999 – nadal)

Romualda Duda  
(1989 - 1999)

Polonez w wykonaniu uczniów PSP w Żabiej Woli.

Budynek szkoły po termomodernizacji.

Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strzyżewice.

Uczniowie PSP w Żabiej Woli przed głównym wejściem do szkoły.

Dzień babci i dziadka w szkole. Budynek szkoły w Żabiej Woli przed remontem. Nowy sztandar szkoły.
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Nowa siedziba OPS
Od sierpnia 2011 r. Ośrodek Pomocy Społecz-

nej mieści się w nowo powstałej części budynku 
Urzędu Gminy w Strzyżewicach.  Jednym z głów-
nych zadań pomocy społecznej, a co za tym idzie 
ośrodka, jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach 
zmierzających do zaspokojenia niezbędnych 
potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach od-
powiadających godności człowieka poprzez po-
dejmowanie szeregu działań zmierzających do 
życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz 
integracji ze środowiskiem. 

OPS w latach 2008-2014 w ramach projektu 
systemowego „Nowe kwalifikacje twoją szansą na 
pracę”, współfinansowanego przez Unię Europej-
ską ze środków Europejskiego Funduszu Społecz-
nego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upo-
wszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki po-
mocy społecznej, gmina Strzyżewice objęła wspar-
ciem 69 osób, które ukończyły kursy i szkolenia.

W latach 2016-2017 Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Strzyżewicach zrealizował w partner-
stwie z Fundacją EOS (Ekorozwój Odpowie-
dzialność Społeczeństwo) oraz z Lubelską Szkołą 
Biznesu Sp. z o. o. projekt „Inkubator kwalifikacji”, 
który przeznaczony był dla osób bezrobotnych, biernych zawodowo w wieku 30+. 

W latach 2017- 2018 OPS w Strzyżewicach brał udział w projekcie „Partnerstwo 
dla młodzieży”, przeznaczonym dla osób bezrobotnych, niepracujących, biernych  
w wieku 15-29 lat. 

Na przełomie 2017/2019 r. jednostka realizowała program „Zintegrowany Sys-
tem Wsparcia Rodziny” w partnerstwie z 7 gminami powiatu lubelskiego. Liderem była 
Fundacja Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich (FRIO). 

Kierownicy:

Urszula Sawecka 
(2009 - nadal)

Lucyna Tudruj  
(1990-2005)

Nina Siejko 
(2005 - 2007)

Spotkanie świąteczne.

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 2020 r.

Kajakiem po Bystrzycy
„Promocja markowego produktu turystycznego Lubelszczyzny Kajakiem po  

Bystrzycy i Wieprzu”, który realizowany był przez powiat lubelski, gminę Strzyżewice, 
miasto Lublin, powiaty: rycki i lubartowski, a  współfinansowany był ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Wo-
jewództwa Lubelskiego na lata 2007-2013.  W ramach projektu na rzece Bystrzycy 
powstały pomosty pływające, służące do sprowadzania kajaków w Strzyżewicach, 
Piotrowicach, Pszczelej Woli i Prawiednikach, jak również 5 obejść, sztucznych pro-
gów piętrzących, na które składa się 6 trapów i pochylni dla kajaków.

Syn Ziemi Strzyżewickiej
18.08.2011 r. w budynku Urzędu Gminy Strzyżewice nastąpiło uroczyste odsło-

nięcie tablicy poświęconej pamięci Zdzisława Pidka – architekta, artysty rzeźbia-

rza i profesora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Z tej okazji Gminna Biblioteka  
Publiczna im. Ewy Kołaczkowskiej w Strzyżewicach wydała publikację pt.: „Syn Ziemi 
Strzyżewickiej”, opisującą dorobek artystyczny Zdzisława Pidka. 
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Dożynki gminne
Od 1990 r. Gminne Święto Plonów odbywa  

się co roku, a w jego organizację włącza się cała spo-
łeczność lokalna. Sołectwa, stowarzyszenia, jednostki 
ochotniczych straży pożarnych, placówki oświatowe, 
pracownicy urzędu, jak i sami mieszkańcy angażu-
ją się oraz łączą w działaniu. W 2018 r. w jubileusz 

100-lecia odzyskania niepodległości ważnym elementem tej uroczystości było posa-
dzenie Dębu Pamięci.

W 2012 r. w ramach PROW 2007-2013, LEADER odbył się Festiwal potraw chłop-
skich, zaś w 2014 Regionalne Spotkania z Kulturą Ludową w Strzyżewicach. 

Dożynki gminne, Strzyżewice 2019 r.

Dożynki gminne, Kiełczewice Górne 1998 r.

Dożynki gminne, Kiełczewice Górne 1998 r.

Gminne Święto Plonów, Strzyżewice 2019 r.

Dożynki w Strzyżewicach, 1990 r. Gminne Święto Plonów, Strzyżewice 1999 r.

Występ KGW Kiełczewice Górne podczas dożynek gminnych, 2006 r.
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Gminne Święto Plonów, Żabia Wola 1995 r. 

Delegacja Gminy Strzyżewice na dożynkach wojewódzkich. „Festiwal potraw chłopskich” realizowany w ramach PROW 
2007-2013, LEADER.

Gminne Święto Plonów, Strzyżewice 2018 r.

Dzielenie chlebem podczas dożynek w Strzyżewicach, 2019 r.Gminne Święto Plonów, Pszczela Wola 2005 r.

Dożynki gminne, Strzyżewice 2016 r.
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Toaleta publiczna w centrum Strzyżewic
W 2013 r. rozpoczęto budowę szaletu publiczne-

go w Strzyżewicach o powierzchni użytkowej 26,1 m2 
wraz z przyłączami: elektrycznym, wodociągowym  
i kanalizacyjnym ze zbiornikami bezodpływowymi.

Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice od lat prowadzi działalność 
kulturalną, której celem jest pobudzenie aktywności społeczności lokalnej, zaspokaja-
nie i rozbudzanie indywidualnych potrzeb kulturalnych dzieci, młodzieży i dorosłych; 
a także szeroko rozumianą promocję gminy. Do wydarzeń, które wpisały się w ka-
lendarz kulturalny gminy należą mi.in.: Gminny Festiwal Kolędniczy, koncert na żywo 
„Szafa Gra”, Przegląd Teatralny, Piotrowicka Noc Świętojańska, Festyn Ekologiczny, 
Gminne Święto Plonów, Gminne Spotkanie Wigilijne. W placówce odbywają się sta-
łe zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci i młodzieży, m.in.: zajęcia plastyczne, 
wokalne, emisja głosu, zajęcia ceramiczne, fotograficzne, teatralne, zajęcia sztuk wal-
ki, kuglarskie, tkacko-plastyczne, zajęcia gitarowe, zajęcia animacji poklatkowej czy 
językowe. Przy CKiP działa również Pracownia Orange.

W 2013 r. instytucja realizowała projekt Zakup strojów ludowych oraz przepro-
wadzenie warsztatów wokalno-śpiewaczych dla młodzieżowego zespołu ludowego  
w ramach PROW 2007-2013, LEADER. 

Dyrektorzy:

Tomasz Hanaj  
(2015 - nadal)

Tadeusz Otrocki 
(1987-1998)

Joanna Kawałek 
(1999-2015)

Szalet publiczny  
w Strzyżewicach.

Zakup strojów ludowych oraz przeprowadzenie warsztatów wokalno-śpiewaczych dla 
młodzieżowego zespołu ludowego w ramach PROW 2007-2013, LEADER.

Pokaz karate podczas piotrowickiej Nocy Świętojańskiej. Noc Świętojańska.

Projekt „Lato w teatrze” 2019 r. Warsztaty florystyczne w ramach „Inicjatyw Lokalnych”, 2017 r.

Koncert pt. „Gem Wolności”, 2018 r. Projekt „Lato w teatrze”, 2017 r.Występ finałowy w ramach projektu „Lato 
w teatrze”, 2020 r.

Spektakl „Igraszki z diabłem” w wykonaniu 
teatru „Rozkapryszeni”, 2019 r.
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Siódme wybory samorządowe odbyły się  
16 listopada 2014 r.

Jan Andrzej Dąbrowski ponownie został wybrany 
w wyborach bezpośrednich na stanowisko wójta gmi-
ny Strzyżewice. 

Przewodniczącym Rady Gminy tej kadencji był Mi-
rosław Worobik. 

 

Radni VII kadencji 2014 – 2018

          Sylwester Adamczyk

          Krzysztof Baran

          Monika Bednarz

          Sławomir Kapica

          Antoni Kawałek

          Paweł Kijek

          Józefa Kowalczyk

          Grzegorz Kuras

Jan Andrzej Dąbrowski  
Wójt Gminy 

Mirosław Worobik  
Przewodniczący Rady 

Gminy

Andrzej Kuźnicki

Eugeniusz Markiewicz

Krzysztof Piechnik.

Krzysztof Rozwałka

Krzysztof Rymarz

Janusz sagan

Mirosław Worobik

Regina Wróbel 

Rada Gminy Strzyżewice VII kadencji.

Nowoczesne technologie wsparciem dla administracji
Pozyskane fundusze europejskie i współpraca z innymi samorządami umożliwiła 

realizację projektów, dzięki którym Urząd Gminy Strzyżewice i jednostki organizacyj-
ne wdrożyły w swojej pracy nowoczesne technologie.

•„Wrota Lubelszczyzny” – informatyzacja administracji w ramach RPO WL 2007-
2013 oraz Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim 
– III edycja w ramach RPO WL 2007-2013. Okres realizacji: 2013-2015.

•W 2011 r. „Budowa zintegrowanej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego  
w powiecie lubelskim w ramach RPO WL 2007-2013”. 

•„E-administracja w powiecie lubelskim w ramach RPO WL 20014-2020”. Okres 
realizacji: 2014-2015.

•W 2018 r. nastąpiła realizacja internetu szerokopasmowego dla Urzędu Gminy  
i pozostałych jednostek organizacyjnych oraz Projekt „E-gminy w Lubelskim  
Obszarze Funkcjonalnym” w ramach ZIT.

Edukacja przedszkolna
W 2014 r. gmina Strzyżewice zrealizowała projekt „Modernizacja oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych”, współfinansowany ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL Priorytet IX Rozwój wykształcenia 
i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu 
upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Projekt obejmował wsparcie oddziałów 

Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

przedszkolnych, które działają w Publicznych Szkołach Podstawowych: w Żabiej 
Woli, Osmolicach, Kiełczewicach Górnych, Strzyżewicach – Rechcie oraz w ZSP  
w Bystrzycy Starej. Otrzymane pieniądze przeznaczone zostały m.in. na organizację 
placów zabaw, dostosowanie pomieszczeń oraz zakup wyposażenia, w tym: meble, 
sprzęt ICT, pomoce dydaktyczne, zabawki, doposażenie kuchni oraz sprzęt do utrzy-
mania czystości w pomieszczeniach.
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Zakończono budowę kompleksu boisk spor-
towych z budynkiem zaplecza sanitarno-szatniowe-
go przy Zespole Szkół Publicznych w Bystrzycy Starej. 
W ramach inwestycji wykonano dwa boiska sportowe: 
boisko piłkarskie z nawierzchnią z trawy syntetycznej, 
boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej, 
budynek zaplecza sanitarno-szatniowego z przyłą-

czami i instalacjami wewnętrznymi. Teren całego obiektu jest ogrodzony, wyposażony 
w chodniki i tereny zielone. Kompleks służy uczniom szkoły, udostępniany jest również 
klubom piłkarskim do treningów oraz społeczności gminnej w celach rekreacji.

W 2016 r. gmina Strzyżewice i Jan Andrzej Dąbrowski – wójt gminy otrzymali 
wyróżnienie INWESTOR NA MEDAL za inwestycję „Budowa kompleksu boisk spor-
towych wraz z zapleczem szatniowym przy Zespole Szkół Publicznych w Bystrzycy 
Starej. Wyróżnienie przyznawane jest przez Klub Sportowa Polska.

Otwarcie kompleksu boisk w Bystrzycy Starej.

Letnia Akademia Sportu, 2018 r.

Spotkanie Pokoleń - 40-lecie Uczniowskiego Klubu Sportowego 
TROPS w Bystrzycy Starej, 2019 r. 

UKS „TROPS”
Przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bystrzycy Starej działa Uczniowski Klub 

Sportowy „TROPS”, który założony został w 1978 r. z inicjatywy nauczyciela wycho-
wania fizycznego Ireneusza Rapy. Klub poszczycić się może wieloma działaniami 
na rzecz rozwoju sportu szkolnego i rekreacji. 26 października 2018 r. odbyła się 
uroczystość jubileuszowa 40-lecia istnienia „TROPS-u”, która zgromadziła wielu ab-
solwentów – sportowców oraz nauczycieli. „Spotkanie pokoleń” stało się okazją do 
podsumowań i podziękowań za wyniki i osiągnięcia oraz stworzenie klimatu dla roz-
woju sportu.
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100-lecie szkoły w Osmolicach Pierwszych
12 czerwca 2016 r. odbyła się uroczystość na-

dania Publicznej Szkole Podstawowej w Osmolicach 
Pierwszych im. Zofii i Juliusza Stadnickich, połączo-
na z jubileuszem stulecia placówki. Szkoła powstała  
z inicjatywy mieszkańców i do dziś im służy. Jest otwar-
ta na środowisko, a swoim uczniom oprócz edukacji 

daje możliwość rozwijania pasji i zainteresowań. Systematycznie prowadzone są re-
monty, modernizacja sal lekcyjnych, łazienek i korytarzy. W 2016 r. dokonano termo-
modernizacji budynku przy współudziale środków WFOŚiGW w Lublinie. Placówka 
bierze udział w licznych projektach współfinansowanych ze środków unijnych, które 
wzbogacają jej bazę oraz poszerzają ofertę edukacyjną (np. w 2007 r. Projekt „Spo-
łeczność w szkole, szkoła w społeczności” realizowany był w ramach Sektorowego 
Programu Operacyjnego – Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006).

Dyrektorzy:

Uroczyste obchody Święta Niepodległości, 2018 r.

Ślubowanie uczniów klasy pierwszej.

Nadanie im. Zofii i Juliusza Stadnickich PSP w Osmolicach Pierwszych.

Laura Żydek  
(2003 – nadal)

Marianna Kazuła  
(1990 – 2003)

Usuwanie szkodliwego azbestu
W 2016 r. gmina Strzyżewice zakończyła realizację projektu Urzędu Marszał-

kowskiego pn.: „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na 
terenie województwa lubelskiego 
wzmocniony sprawnym monitorin-
giem ilości oraz kontroli usuwania i 
unieszkodliwiania”. Zadanie reali-
zowane było przez 4 lata, jednak 
w dalszym ciągu prowadzone są 
działania mające na celu pozy-
skanie funduszy z WFOŚiGW w 
Lublinie na usuwanie wyrobów 
zawierających azbest. 

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Żabiej Woli  działa od 26 kwietnia 
2005 r. Celem organizacji jest integrowanie mieszkańców, podejmowanie działań 
na rzecz środowiska lokalnego czy organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych 
i rekreacyjnych. Stowarzyszenie może się pochwalić wieloma działaniami na rzecz 
rodzin, a w szczególności dzieci. Stowarzyszenie wielokrotnie zrealizowało półkolo-
nie dla dzieci, będące atrakcyjną formą wypoczynku letniego dla wszystkich uczest-
ników. Zarząd stowarzyszenia stanowią: Józefa Kowalczyk, Agnieszka Paszkiewicz, 
Wioleta Mazurek, Elżbieta Kępowicz, Elżbieta Flis.

Półkolonie dla dzieci organizowane przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich z Żabiej Woli.

Usuwanie azbestu na terenie Gminy Strzyżewice.

Projekt - Społeczność w szkole, szkoła w 
społeczności.

Półkolonie dla dzieci organizowane przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich z Żabiej Woli

PSP w Osmolicach przed remontem.



86

Przedszkole „Parkowe Skrzaty”
6 czerwca  2017 r. Samorządowe Przedszkole 

Publiczne w Piotrowicach obchodziło jubileusz 45-le-
cia istnienia. Był to jeden z powodów świętowania, 
drugim zaś była uroczystość nadania placówce imie-
nia „Parkowe Skrzaty”. Głównym celem instytucji od 
początku istnienia jest zapewnienie dzieciom bezpie-

czeństwa, opieki oraz umożliwienie wszechstronnego rozwoju. Odpowiednie wypo-
sażenie, zarówno gospodarcze, jak i dydaktyczne, daje dzieciom dogodne warunki 
do zabawy i wypoczynku. 

Dyrektorzy:

Jubileusz szkoły w Bystrzycy Starej
24 listopada 2017 r. odbył się jubileusz 100-lecia istnienia Publicznej Szkoły 

Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bystrzycy Starej, podczas którego doko-
nano symbolicznego pożegnania starego sztandaru oraz poświęcono nowy  
i przekazano go uczniom. Na przestrzeni lat budynek przeszedł wiele remontów  
i modernizacji. Powstał również kompleks boisk sportowych z zapleczem socjalnym. 

Szkoła posiada bogate zaplecze sprzyjające podnoszeniu wiedzy i umie-
jętności. Dopełnieniem oferty dydaktycznej szkoły są liczne programy i projekty,  
w których uczestniczą wszyscy uczniowie. Urozmaiceniem procesu dydaktyczno-
-wychowawczego są także organizowane wycieczki i wyjazdy. 

W 2014 r. gmina realizowała projekt „ Zagospodarowanie przestrzeni publicz-
nej w miejscowości Bystrzyca Stara” w ramach PROW 2007-2013, LEADER.

Dyrektorzy:

Violetta Pietraszek 
(2012 – nadal)

Joanna Kapica 
(2004 -2012)

Małgorzata 
Wzorek – Saran 
(2008 – nadal)

Marian Paszkiewicz 
(1994-1999 

i 2003 – 2008)

Barbara Milanowska 
(1990 – 1994)

Elżbieta 
Sztejman – Dec 
(1999 – 2003)

Jubileusz 45-lecia Samorządowego Przedszkola „Parkowe Skrzaty” w Piotrowicach.

A. Matuszewska i K. Włodarczyk 
z grupą przedszkolną.

Jasełka w wykonaniu przedszkolaków.

Przedszkolaki podczas zabaw z animatorem.

Otwarte Strefy Aktywności (OSA) to ogólnodostępne plenerowe miejsca 
sportu, rekreacji i odpoczynku dla całych rodzin. W ich skład wchodzą: urządze-
nia siłowni zewnętrznej, sprawnościowy plac zabaw dla dzieci, strefa relaksu i gier, 
zagospodarowanie zieleni. Mają one sprzyjać integracji społecznej i są skierowa-
ne do różnych grup wiekowych. W 2010 r. w ramach projektu Zagospodarowanie 
przestrzeni publicznej w Strzyżewicach powstała m.in. pierwsza siłownia zewnętrzna 
wyposażona w urządzenia fitness do ćwiczeń na świeżym powietrzu. W kolejnych la-
tach wykonano również Otwarte Strefy Aktywności w Osmolicach Pierwszych, Żabiej 
Woli, Piotrowicach i Borkowiźnie. 

Długoletni nauczyciele podczas spotkania pokoleń 2018 r. Otwarta Strefa Aktywności Osmolice.

Dzień otwarty w PSP w Bystrzycy Starej. Obchody Święta Niepodległości, 2018 r.

Spotkanie „Królowa mleka”. Ślubowanie klasy pierwszej. 2019 r.

Otwarta Strefa Aktywności Borkowizna. Otwarta Strefa Aktywności Piotrowice.

Pożegnanie starego sztandaru szkoły. Pasowanie pierwszoklasistów, 2008 r. 

Posadzenie Dębu na 100- lecie Odzyskania Niepodległości, maj 2018 r.

Anna Matuszewska 
(1971-2004)
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Nadanie imienia szkole w Kiełczewicach Górnych
16 listopada 2018 r. odbyło się uroczyste nadanie imienia „Orła Białego” Publicz-

nej Szkole Podstawowej w Kiełczewicach Górnych. Placówka pełni niezwykle ważną 
rolę dydaktyczną w swoim środowisku. Jest miejscem spotkań międzypokoleniowych, 
integracyjnych, pełniąc przy okazji rolę lokalnego ośrodka kultury. Szkoła jest miej-
scem, gdzie organizowane są uroczystości, festyny, warsztaty rękodzieła oraz spo-
tkania wiejskie dla lokalnej społeczności. Tutaj również na cotygodniowych próbach 
spotykają się członkowie Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Strzyżewice. Zaple-
cze dydaktyczno-wychowawcze szkoły znacznie wzbogaca się dzięki udziałowi  
w wielu projektach realizowanych z udziałem środków zewnętrznych. Uczestnictwo 
w różnych programach pozwoliło na powstanie klasopracowni doskonale wyposa-
żonych w atrakcyjne pomoce dydaktyczne do nauki czytania i pisania, nowoczesny 
sprzęt multimedialny oraz ergonomiczne meble. Zmieniło się również otoczenie samej 
placówki. Powstał nowy parking, teren przylegający do budynku został ogrodzony, 
zamontowano bramy wjazdowe. Przy szkole zainstalowano plac zabaw, dokonano 
modernizacji drogi dojazdowej.

Dyrektorzy:

Radni VIII kadencji 2018-2023
          Paweł Adamczyk

          Sylwester Adamczyk

          Patrycja Boryca

          Jan Andrzej Dąbrowski 

          Antoni Kawałek

          Paweł Kijek

          Łukasz Kowalski

          Eugeniusz Markiewicz

Barbara Zdybel 
Wójt Gminy 

(2018 – nadal)

Janusz Sagan 
Przewodniczący 

Rady Gminy 
(2018 – nadal)

Agnieszka Rozwałka  
(2017 – nadal)

Zofia Biały  
(2003 – 2007)

Anna Skałba  
(2008 – 2017)

Teresa Sawecka  
(p.o. 2003)

Stanisław Pruś  
(1982 – 1998)

Kazimiera Cisińska  
(1998 – 2002)

Radni Gminy Strzyżewice VIII kadencji.

Justyna Pasierkiewicz  
Skarbnik Gminy 
(2018 – nadal)

Nadanie imienia Orła Białego PSP w Kiełczewicach Górnych.

Występ dzieci z PSP w Kiełczewicach Górnych podczas Gminnego święta plonów.

Nadanie imienia Orła Białego PSP w Kiełczewicach Górnych.

Nadanie imienia Orła Białego PSP 
w Kiełczewicach Górnych.

„Drużyna Wielkiej Orkiestry  
Świątecznej Pomocy” 

Akcja czytelnicza 
„Jak nie czytam i jak czytam”

Warsztaty artystyczne 

Ósme wybory samorządowe odbyły się  
21 października 2018 r.

Barbara Zdybel została wybrana w wyborach bez-
pośrednich na stanowisko wójta gminy Strzyżewice. 

W dniu 20 listopada, na pierwszej sesji Rady Gmi-
ny tej kadencji,  Janusz Sagan  został wybrany na 
przewodniczącego.

Agnieszka Marzec

Zbigniew Niedźwiadek

Ewa Pałyska

Agata Przech

Krzysztof Rymarz

Janusz Sagan

Agata Stelmach

Regina Wróbel



9190

Dzień Kobiet.

Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Gminy Strzyżewice „Ale Babki”.

Wystawa prac.Warsztaty „Ceramika dla Seniora”.

„Ale Babki”. Działające od 2017 r. Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet Gminy 
Strzyżewice „Ale Babki” jest jednym z wielu prężnie działających formacji na terenie 
gminy. Członkinie stowarzyszenia spotykają się regularnie w progach piotrowickiego 
Centrum Kultury, wypełniając ten czas kreatywnymi i aktywnymi działaniami. Panie, 

Świetlica wiejska w Osmolicach Drugich.

Uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej w Osmolicach Drugich.

Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet w Osmolicach w 2018 roku prowadziło 
inwestycję budowy świetlicy wiejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020. W wyniku tego działania powstał piękny obiekt, który jest 
miejscem aktywności, warsztatów i spotkań dla całej społeczności lokalnej. Stowarzy-
szenie Aktywnych Kobiet w Osmolicach działa od 2008, a zarząd organizacji stano-
wią Regina Wróbel, Anna Chojnacka, Katarzyna Wojtyła, Maria Polewiak, Helena 
Jaszczewska i Grażyna Skwarek.

Zrealizowany został  projekt: „Montaż kolektorów słonecznych na tere-
nie gminy Strzyżewice”, przy pomocy środków z Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

W ramach przedsięwzięcia zamontowano 462 zestawy płaskich kolektorów sło-
necznych wraz z niezbędną instalacją na posesjach mieszkańców gminy. 

Stypendia i nagrody dla uzdolnionej młodzieży
2 lipca 2018 r. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie przyznawania stypen-

diów w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania kultury i sztuki.  
14 grudnia 2005 r. po raz pierwszy wręczono Stypendia Wójta Gminy Strzyżewice 
za osiągnięcia w nauce i pracę na rzecz szkoły. Od 2020 r. przyznawane jest także 
stypendium za wysokie wyniki sportowe.

Stypendyści Wójta Gminy Strzyżewice, 2017 r.

Najlepsi uczniowie z poszczególnych szkół, 2014 r.

N. Cięszczyk 2007 r.

Stypendyści, 2016 r.

Kolektory słoneczne na jednej z posesji na terenie Gminy Strzyżewice.

Stypendyści, 2005 r.

Stypendyści, 2019 r.

Ceramika dla Seniora.

oprócz warsztatów o różnorodnej tematyce, organizują wspólne wyjazdy, uczestni-
czą w licznych wydarzeniach nie tylko o zasięgu gminnym. W 2018 r. członkowie 
stowarzyszenia brali udział w projekcie „Ceramika dla seniorów” realizowanym  
w ramach grantu w programie Lokalnej Grupy Działania. Liderkami  stowarzyszeniem 
są Barbara Dubielis, Anna Otrocka, Anna Pastucha i Alicja Słowińska.
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Dzienny Dom Seniora
Gmina Strzyżewice, jako pierwsza w powiecie lu-

belskim, uruchomiła i prowadzi Dzienny Dom Seniora 
w Piotrowicach w ramach Rządowego Programu Wie-
loletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Jest to miej-
sce spotkań osób w wieku 60+. Placówka zapewnia 
osobom starszym ich aktywizację. Cała działalność 
obejmuje usługi opiekuńcze, zajęcia ruchowe oraz 
edukacyjne. 

Od 2019 r. Dom Pomocy Społecznej w Kiełczewicach Maryjskich prowa-
dzi zajęcie integracyjne dla seniorów. W ramach tego projektu seniorzy mogą 
uczestniczyć w zajęciach warsztatowych, ogólnorozwojowych i rehabilitacyjnych 
oraz wypożyczyć sprzęt rehabilitacyjny.

Uroczyste otwarcie Dziennego Domu 
Seniora w Piotrowicach.

Otwarcie Centrum Rehabilitacji przy DPS.

Podopieczni Dziennego Domu Senior + w Piotrowicach podczas uroczystości otwarcia. 

Występ seniorów przy DPS.

Centrum rehabilitacji 
Domu Pomocy Społecznej.

Dzienny Dom Seniora w Piotrowicach.

Zajęcia informatyczne dla seniorów.

Członkinie kiełczewickiego Klubu Seniora.

Klub Seniora na dożynkach Wojewódzkich w Radawcu.

„Piórnia” w wykonaniu członków Klubu Seniora.Jubileusz 10-lecia Kiełczewickiego Klubu Seniora.

23 listopada 2019 r. Kiełczewicki Klub Seniora świętował jubileusz 
dziesięciolecia istnienia.  Z inicjatywą rozpoczęcia spotkań w szkole w Kiełcze-
wicach Górnych wyszła ówczesna pani dyrektor – Anna Skałba, a pomysł został 
entuzjastycznie przyjęty przez grupę kobiet. Cotygodniowe spotkania gromadziły 
chętne członkinie, które w kreatywny i miły sposób spędzały czas. Od samego po-
czątku prowadzona jest kronika dokumentująca wszelkie podejmowane inicjatywy 
oraz działania kiełczewickiego klubu. Wspólne spotkania nie ograniczają się wyłącz-
nie do rękodzieła, panie mają na swoim koncie wiele działań, m.in. trzy widowiska: 
„Kopciuszek”, „Piórnia”, „Żart o pszczołach”. Obecnie miejscem spotkań stał się Dom 
Pomocy Społecznej w Kiełczewicach Maryjskich. Liderkami Klubu są Czesława Kot, 
Walentyna Budarz i Teresa Kapica.
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Dzień Sołtysa
5 marca 2019 r. w dworku w Piotrowicach odbyło się pierwsze uroczyste święto-

wanie Dnia Sołtysa jako wyraz podziękowania za ich społeczną pracę. W gminie 
Strzyżewice znajduje się 22 miejscowości, z których utworzono 21 sołectw. 30 lat 
samorządu gminnego to lata pracy i zaangażowania sołtysów. To oni wspierali spo-
łeczne komitety budowy wodociągów, dróg, gazociągów i kanalizacji. Organizowali 

prace przy rozbudowie remiz i świetlic oraz przy tłuczniowaniu dróg. Turniej sołectw, 
spotkania integracyjne, współorganizowanie dożynek i przygotowanie wieńców do-
żynkowych oraz wiele innych działań nie byłoby możliwe bez ich aktywności. Sołtysi 
są łącznikiem we współpracy władz gminy z mieszkańcami, a od 2019 r. koordynują 
również działania związane z realizacją funduszu sołeckiego.

Dzień Sołtysa, 2019 r.

Sołtysi Gminy Strzyżewice, wrzesień 2020 r. 

Sesja sołtysów.

Mieszkańcy Borkowizny.
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„Od ziarenka do bochenka” - Inicjatywy Lokalne. Sołectwo Kajetanówka z wieńcem dożynkowym.

„Od ziarenka do bochenka” - Inicjatywy Lokalne.

„Turniej Sołectw”, 2005 r. 

„Turniej sołectw” 2012 r.

Majówka patriotyczna w Rechcie, 2019 r. „Turniej Sołectw”, 2013 r.
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Zakończyła się realizacja projektu „Rewi-
talizacja dworku w Strzyżewicach” w ramach 
projektu „Poprawa spójności przestrzennej, społecz-
nej i kulturowej Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 
poprzez rewitalizację”. Przeprowadzono komplekso-
wy remont dworku Kołaczkowskich wraz z zakupem 

wyposażenia oraz zagospodarowaniem terenu wokół. Budynek będzie pełnił funkcję 
kulturalną, ponadto zorganizowano w nim miejsce na usługi medyczne.

Rewitalizacja dworku w Strzyżewicach

Dworek rodziny Kołaczkowskich w Strzyżewicach w trakcie remontu.

Dworek rodziny Kołaczkowskich w Strzyżewicach przed remontem.
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W wrześniu rozpoczęła pracę nowa oczyszczalnia ścieków w Pszczelej 
Woli. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pszczelej Woli w ramach Działania 6.4 
Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Lubelskiego na lata 2014-2020. Zakres inwestycji obejmował rozbudowę istnie-
jącej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Pszczelej Woli. Powstanie 
obiektu umożliwi budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Polanówka, Żabia 
Wola i Osmolice.

Powstała świetlica wiejska w  Osmolicach Pierwszych 
Od października rozpoczęła funkcjonowanie świetlica, której powstanie możliwe 

było dzięki projektowi „Adaptacja budynku  na potrzeby świetlicy wiejskiej w Osmo-
licach Pierwszych” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obsza-
rach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020.

Przy wsparciu unijnych środków dokonano adaptacji budynku remizy OSP wraz ze 
zmianą sposobu jego użytkowania do funkcji świetlicy wiejskiej, zakupiono ponadto 
wyposażenie niezbędne do korzystania ze świetlicy oraz prowadzenia działań spo-
łeczno-kulturalnych.

Epidemia koronawirusa
Pandemia zakaźnej choroby COVID-19 spowodowała globalne zakłócenia 

społeczne i gospodarcze, doprowadziła do utrudnień w funkcjonowaniu instytucji  
i odwołania wielu wydarzeń. Ogólna sytuacja odbiła się również na funkcjonowaniu 
mieszkańców gminy Strzyżewice. Wiosną 2020 r. placówki oświatowe prowadziły 
nauczanie zdalne, urząd pracował w ograniczonej dostępności, a instytucje kultu-
ry zawiesiły prowadzenie bieżących działań. Nie odbyły się cykliczne imprezy jak  
Festyn Ekologiczny i Gminne Święto Plonów. 

Oczyszczalnia ścieków w Pszczelej Woli.

Świetlica wiejska w Osmolicach  Pierwszych po remoncie.

Świetlica wiejska w Osmolicach  Pierwszych przed remontem.

Przekazanie maseczek dla mieszkańców 
Gminy Strzyżewice przez firmę Cefetra.

Zakończenie roku szkolnego w PSP im. Zofii 
i Juliusza Stadnickich w Osmolicach.

Zagraj nam muzyczko
Latem w  ramach programu EtnoPolska 2020 Centrum Kultury i Promocji w Piotro-

wicach realizowało projekt „Zagraj nam  muzyczko”. Przedsięwzięcie dało uczestni-
kom możliwość udziału  w warsztatach muzyczno-wokalnych oraz fascynującej przy-
godzie śpiewaczej i poznania tradycji regionu. Efektem projektu była reaktywacja 
wielopokoleniowego zespołu ludowego, który zaprezentował się podczas finałowej 
potańcówki. 

Finał projektu „Zagraj nam muzyczko”.
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Urząd Gminy i jego pracownicy
Budynek Urzędu Gminy Strzyżewice wznoszony był w kilku etapach od początku 

lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku. Począwszy od 2003 r. sukcesyw-
nie go unowocześniano i rozbudowywano. Zmienił zupełnie swoje oblicze po wy-
mianie konstrukcji i pokrycia dachowego oraz po przeprowadzeniu termoizolacji. W 
2010 r. rozbudowano obiekt w części północnej. W następnych latach zagospodaro-
wano teren położony w pobliżu budynku. Dokonano nasadzeń drzew i krzewów, za-
montowano siłownię zewnętrzną, ławki i kosze na śmieci. Wykonano nowe ogrodze-
nie oraz utwardzono miejsca parkingowe. Było to możliwe dzięki środkom unijnym.  
W 2010 r.  zrealizowano zadanie „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni pu-
blicznej w centrum wsi Strzyżewice w ramach PROW 2007-2013”. Z kolei w 2014 r. 
wykonano „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Strzyżewice 
w ramach PROW 2007-2013, LEADER”. Te inwestycje w widoczny sposób podniosły 
rangę obiektu. Organy gminy zyskały siedzibę na miarę XXI wieku.

Urząd wykonuje określone prawem usługi i zadania, działa na rzecz społeczności 
lokalnej, będąc aparatem pomocniczym wójta. Przez ostatnie trzy dekady w tym pro-
cesie uczestniczyło ponad 100 osób.

Pracownicy Urzędu Gminy Strzyżewice – wrzesień 2020

Wójt gminy – Barbara Zdybel
Sekretarz gminy – Elżbieta Budzyńska
Skarbnik gminy – Justyna Pasierkiewicz
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Joanna Samborska
Kierownik Referatu Rozwoju, Inwestycji i Infrastruktury – Justyna Pruś

Inspektorzy:
Sylwia Banaszek, Magdalena Baran, Małgorzata Baran, Krystyna Cieśla, 
Jadwiga Dębowska, Piotr Dziekanowski, Anna Janiszewska, Teresa Kaźmirska, 
Jarosław Kołodziejczyk, Roman Konopnicki, Natalia Moryl, Wioletta Mucha, 
Dominika Pidek, Anna Siatkowska, Krystyna Szalak, Agnieszka Szostak, 
Barbara Szymula, Agnieszka Woźniak, Grzegorz Wrona, Stanisława Wrona

Podinspektorzy:
Edyta Jaworska, Agata Krzyżanek, Marta Niezgoda, Dorota Pietraś

Pracownicy obsługi:
Krzysztof Bartoszcze, Krystyna Kot, Adam Stachyra, Dariusz Zdybel, 
Ryszard Zieliński

Rozbudowa Urzędu Gminy Strzyżewice.Budynek Urzędu Gminy w Strzyżewicach 
przed rozbudową i remontem.

Budynek Urzędu Gminy  - widok z lotu ptaka.

Pracownicy Urzędu Gminy Strzyżewice, wrzesień 2020 r.

Pracownicy Urzędu na wycieczce we Lwowie. Pracownicy Urzędu Gminy w „Łazienkach Królewskich”, 2017 r.



Urząd Gminy Strzyżewice 
Strzyżewice 109, 23-107 Strzyżewice, tel./fax 81 566-60-25 

www.strzyzewice.lubelskie.pl, e-mail: gmina@strzyzewice.lubelskie.pl 

Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice z siedzibą w Piotrowicach

Gminna Biblioteka Publiczna im. Ewy Kołaczkowskiej w Strzyżewicach 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Strzyżewicach - Rechcie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”  
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”
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