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Dożynki to uroczystość o wieloletniej 
tradycji będącej symbolem szacunku 
dla ciężkiej pracy rolnika oraz wyrazem 
wdzięczności za dary ziemi. Ze względu 
na zagrożenie związane z pandemią, te-
goroczne obchody Święta Plonów zostały 
ograniczone tylko do Mszy Świętej.

 W dniu 23 sierpnia 2020 roku rolnicy 
z gminy Strzyżewice wspólnie z Wójtem Gminy 
Barbarą Zdybel oraz zaproszonymi gośćmi 
świętowali w Żabiej Woli. W tamtejszym 
kościele parafialnym pw. M. B. Częstochow-
skiej w Żabiej Woli została odprawiona przez 
księdza proboszcza Krzysztofa Piskorskiego 
dziękczynna msza święta. Wśród zaproszo-
nych gości byli między innymi: Wicemarszałek 
Województwa Lubelskiego – Sebastian Trojak, 
Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Lublinie - Paweł Gilowski oraz Zastępca 
Prezesa – dr hab. Grzegorz Grzywaczewski, 
Wicestarosta Lubelski – Andrzej Chrząstowski, 
Przewodniczący Rady Powiatu w Lublinie – 
Krzysztof Chmielik, radni, sołtysi, dyrektorzy 
szkół i mieszkańcy gminy Strzyżewice. 

Przed uroczystym rozpoczęciem Mszy 
Św. do świątyni przybyły delegacje z sołectw 
wraz z tegorocznymi wieńcami dożynkowymi. 

“Jest Jeszcze nadzieJa dla teJ krainy”

Ksiądz proboszcz powitał zgromadzonych 
gości oraz parafian przybyłych na uroczy-
stość. Podczas homilii ksiądz Krzysztof prze-
konywał nas, że „jest jeszcze nadzieja dla tej 
krainy” gdyż mówił o ważnych dla polskiej 
wsi wartościach: pracy, poszanowaniu wiary 
i tradycji, umiłowaniu przyrody. Następnie 
prowadzący uroczystość radni Ewa Pałyska 
i Łukasz Kowalski zaprezentowali sołectwa, 
które przygotowały wieńce. Chcąc okazać 
wdzięczność Bogu za tegoroczne zbiory 
mieszkańcy Żabiej Woli przynieśli do ołtarza 
następujące dary:

 ■ Kwiaty – Katarzyna Hawryluk 
i Karol Bartoszcze;

 ■ Chleb – Karolina i Łukasz Kowalik;
 ■ Wieniec – Anna i Tomasz Kozłowscy;
 ■ Miód - Helena i Wiktor Kowalscy;
 ■ Nabiał - Aneta i Daniel Gąsior;
 ■ Owoce i warzywa – Justyna 

i Piotr Wojtaszko;

Dary Ołtarza - nabiał przynoszą Aneta i Daniel Gąsior

Proboszcz K. Piskorski przyjmuje chleb od Starostów
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 ■ Kapa do Nabożeństw Liturgicznych 
– Roman Moryl i Grzegorz Oleszko 
z OSP Żabia Wola;

 ■ Wino i woda – Zosia Chmiel 
i Adrian Tomasik;.

 ■ Chleb Eucharystyczny – Gabriela 
Podsiadły i Mateusz Pałyska.

Na zakończenie uroczystości głos zabra-
ła pani Wójt Gminy Strzyżewice Barbara 
Zdybel, dziękując rolnikom za trud jaki wkła-
dają w codzienną pracę na roli, przybliżyła 
nam jak w pięknej i typowo rolniczej gminie 
mieszkamy. Uroczystość dziękczynną, tak 
bardzo potrzebną w tym trudnym czasie oraz 
wspólną modlitwę uświetniała nam Młodzie-
żowa Orkiestra Dęta Gminy Strzyżewice, 
schola oraz chór męski z parafii w Żabiej Woli.

Starostami tegorocznych dożynek byli 
państwo Karolina i Łukasz Kowalik z Żabiej 
Woli. Pan Łukasz od 12 lat prowadzi gospo-
darstwo rolne, a od 11 pomaga mu w tym 
żona, pani Karolina. Obecnie powierzchnia 
gospodarstwa liczy 150 ha. Gospodarstwo 
ukierunkowane jest na produkcję roślinną, 
w tym uprawę zbóż, buraków, rzepaku. 
Rodzina państwa Kowalików stale rozwi-
ja swoje gospodarstwo, wysokie plony to 
zasługa wieloletniego doświadczenia oraz 
modernizacji parku maszynowego. Pani Ka-
rolina pracę w gospodarstwie rolnym dzieli 
z obowiązkami gospodyni domowej, wraz 
z mężem wychowują syna Mateusza.

Pomimo deszczowej pogody, atmosfera 
dożynek była bardzo radosna, serdeczne 
podziękowania należą się księdzu probosz-
czowi Krzysztofowi Piskorskiemu za to że 
gościł nas w progach świątyni, mieszkańcom 
Żabiej Woli, pani sołtys, radnym z Żabiej Woli 
i Polanówki za przygotowanie uroczystości, 
a wszystkim obecnym za wspólną modlitwę 
i dziękczynienie za tegoroczne plony.

Ewa Pałyska

Społeczność gminy.

Młodzieżowa Orkiestra Dęta

Starostowie dożynek - Karolina i Łukasz Kowalikowie
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Przyznano nagrody za wieńce dożynkowe
Dożynki to najważniejsze i najpiękniejsze święto polskiej wsi ponieważ są ukoro-

nowaniem całorocznego trudu i pracy rolników. W tym roku w naszej Gminie miały 
one nieco inną niż zwykle formę. 23 sierpnia br. w kościele parafialnym w Żabiej 
Woli odbyła się uroczysta msza dożynkowa w której wzięły udział między innymi 
delegacje wieńcowe. Mimo panującej sytuacji epidemicznej aż 11 wieńców stanęło do 
Konkursu na „ Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy”. Do oceny wieńców została powo-
łana komisja w skład której weszło po jednym reprezentancie z sołectwa biorącego 
udział w konkursie. Przy czym nie mógł on oddawać głosu na wieniec prezentowany 
przez lokalną społeczność sołectwa, które reprezentuje. Oceny dokonano w dwóch 
kategoriach: wieńców tradycyjnych i współczesnych.

W kategorii wieńców tradycyjnych komisja 
przyznała

 ■ I miejsce dla sołectwa Piotrowice
 ■ II miejsce dla sołectwa Kajetanówka
 ■ III miejsce Klubu Seniora z Kiełczewic

W kategorii wieńców współczesnych przy-
znano

 ■ I miejsce dla Bystrzycy Nowej
 ■ II miejsce dla Osmolic Drugich
 ■ III miejsce dla Bystrzycy Starej
Wyróżniono natomiast sołectwa Iżyce, 

Osmolice Pierwsze, Pawłów, Żabia Wola, 
Kiełczewice Górne.

Podczas sesji Rady Gminy Strzyżewice 
Pani wójt Barbara Zdybel wręczyła wszystkim 
uczestnikom konkursu pamiątkowe dyplomy 
i nagrody pieniężne.

Wieńce wykonane przez sołectwa Pio-
trowice i Bystrzyca Nowa reprezentowały 
Gminę Strzyżewice podczas Powiatowego 
Konkursu Wieńców Dożynkowych.

Gratulujemy sołtysom, grupom wieńco-
wym i wszystkim zaangażowanym osobom, 
które przygotowały prace za pomysłowość 
i kreatywność. Niektóre z nich to prawdziwe 
dzieła. Misternie wykonane a przy tym bardzo 
pracochłonne. Niezmiernie cieszy fakt, że 
mieszkańcy naszej Gminy potrafią działać, 
że nie zważają na zagrożenie i niezależne 
od nich przyczyny, i włączają się czynnie 
w kultywowanie tradycji i rozwój naszej 
Małej Ojczyzny.

B. Gąbka
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Paweł Adamczyk, mąż i ojciec dwójki 
dzieci, mieszkał i prowadził warsztat sa-
mochodowy w Osmolicach Pierwszych. Od 
lat zaangażowany był w działania na rzecz 
społeczności lokalnej, pracował w Radzie 
Parafialnej przy kościele w Żabiej Woli oraz 
w Radzie Rodziców w Szkole Podstawowej 
w Osmolicach Pierwszych. Do Rady Gminy 
wszedł w 2018 r. z list komitetu Razem dla 
Gminy Strzyżewice, reprezentując okręg nr 4. 
Pracował w Komisji Gospodarki Komunalnej, 
Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa 
jako jej przewodniczący oraz był członkiem 
Komisji Rewizyjnej. W pracach samorządu 
szczególnie zabiegał o poprawę bezpieczeń-
stwa dzieci, podczas drogi do szkoły, a także 
o rozwój sportu na terenie gminy, w tym 
budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego 
przy szkole w Osmolicach.

Paweł, będąc radnym, zawsze posiadał 
swoje głęboko przemyślane zdanie, którego 
potrafił bronić, będąc jednocześnie otwarty 
na argumenty innych i zdolny do kompromisu, 
nie szukający w żadnej sprawie swojego inte-
resu i korzyści. Życiowy optymizm i pogoda 
ducha były dla nas dobrym przykładem za-
chowań w sytuacjach trudnych. Jego uśmiech 
i poczucie humoru, niejednokrotnie pozwalały 
znaleźć dobre wyjście z problemów samo-
rządowych, przywracając właściwe proporcje 
i podejście w różnych sprawach.

Odszedł nagle, w wieku 39 lat…

Janusz Sagan

Odszedłeś, lecz pozostałeś w naszych sercach

W celu przeprowadzenia wyborów 
uzupełniających Komisarz Wyborczy 
w Lublinie I Postanowieniem z dnia 17 
sierpnia 2020r. powołał Gminną  Komisję 
Wyborczą. Pracowała ona w następują-
cym składzie: przewodniczący - Piotr 
Zarębski, zastępca przewodniczącego - 
Sylwia Bielak oraz członkowie: Katarzyna 
Bieniek, Piotr Dziekanowski, Zbigniew 
Tomasz Gąsior, Kamila Kostruba, Krzysz-
tof Mazurek, Michał Witold Mączka, Mał-
gorzata Grażyna Skrzypczak.

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 
WSPÓLNE DOBRO zarejestrował swojego 
kandydata, tj.: KOWALCZYK Józefa Lidia, lat 
57, zam. Osmolice Pierwsze oraz KOMITET 
WYBORCZY WYBORCÓW PATRYCJI BORYCA 
zarejestrował swojego kandydata, tj. BORYCA  
Patrycja, lat. 31, zam. Osmolice Pierwsze.

Głosowanie w dniu 27 września 2020 r. 
przeprowadziła Obwodowa Komisja Wybor-
cza nr 2 w Publicznej Szkole Podstawowej, 
Osmolice Pierwsze 160.

WybOry uzuPełniające 
do rady Gminy Strzyżewice

Wojewoda Lubelski 17 lipca 2020 r.  zarządził wybory uzupełniające do Rady Gminy Strzyżewice w okręgu wyborczym 
nr 4.  Dotyczyły one miejscowości Osmolice Pierwsze.

Uprawnionych do głosowania było 588 
wyborców. Wydano 136 kart do głosowa-
nia. Frekwencja wynosiła 23%. Dwa głosy 
były nieważne.

BORYCA Patrycja otrzymała 70 głosów, 
natomiast  KOWALCZYK Józefa Lidia otrzy-
mała 64 głosy.

 Elżbieta Budzyńska

2 lipca br. w kościele parafialnym w Żabiej Woli pożegnaliśmy śp.Pawła Adam-
czyka radnego VIII kadencji Rady Gminy Strzyżewice.
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Od początku września do 30 listopada 
br. trwa w całej Polsce Powszechny Spis 
Rolny - najważniejsze badanie statystyczne 
w tym roku. Spisy rolne odbywają się co 
10 lat i obejmują wszystkie gospodarstwa 
rolne w Polsce. Łącznie spisowi podlega 
ok. 1,5 mln gospodarstw rolnych, z tego 
w województwie lubelskim ponad 190 tys.

Dane zebrane w spisie służą m. in. do opra-
cowania programów rozwojowych polskiego 
rolnictwa i obszarów wiejskich i dostarczają 
szczegółowych informacji o sytuacji społecz-
nej, demograficznej i ekonomicznej rolników 
oraz o prowadzonej przez nich produkcji 
rolnej. Rolnicy zobowiązani są do udziela-
nia dokładnych, wyczerpujących i zgodnych 
z prawdą odpowiedzi.

Spisu można dokonać samodzielnie na 
dwa sposoby:

 ■ poprzez formularz internetowy, do-
stępny wraz z instrukcją do logowa-
nia na stronie internetowej GUS pod 
adresem https://spisrolny.gov.pl

 ■ telefonicznie - w przypadku braku 
dostępu do Internetu – kontaktując 
się z infolinią spisową na numer  
22 279 99 99 wew. 1 i wybrać opcję 
„Spisz się przez telefon”.

Zachęcamy do samodzielnego 
wzięcia udziału w spisie za 
pomocą metody samospisu 
internetowego, który od-
bywa się za pośrednictwem 
interaktywnej i bezpiecznej 
aplikacji, dostępnej na stronie 
internetowej: 
https://spisrolny.gov.pl/. 

Samospis internetowy jest najwygod-
niejszą formą wypełnienia obowiązku spi-
sowego. Pozwala na dostęp do formularza 
spisowego w dowolnie wybranym momencie, 
tj. o dowolnej godzinie, zarówno rano jak 
i wieczorem, a w przypadku niedokończenia 
wypełniania ankiety można się wylogować 
i w ciągu kilku dni zalogować ponownie by 
zakończyć jej wypełnianie. Poza tym każdy 
może przekazać informacje o swoim gospo-
darstwie wykorzystując w tym celu dowolne 
urządzenie, czyli smartfon, tablet, laptop lub 

też komputer stacjonarny. Każdy urząd gminy 
i urząd statystyczny w województwie jest 
zobowiązany do udostępnienia miejsca do 
samospisu dla rolników. Takie stanowisko 
jest również w Urzędzie Gminy Strzyżewice. 
Przed wizytą proponujemy skontaktować 
się telefonicznie w celu umówienia wizyty 
(tel. 81 566 60 25). Przez Internet można się 
spisać od 1 września do 30 listopada 2020 r. 

Rolnicy, którzy nie poosiadają dostępu do 
Internetu lub mają trudności z wypełnieniem 
formularza mogą skorzystać również z me-
tody samospisu przez telefon, dzwoniąc na 
infolinię spisową (tel. 22 279 99 99).

Z użytkownikami gospodarstw rolnych, 
którzy nie spiszą się samodzielnie skontak-
tują się telefonicznie rachmistrzowie spisowi 
w celu przeprowadzenia spisu w wywia-
dzie telefonicznym.

Do użytkowników gospodarstw rolnych 
został wysłany list od Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego, który zawiera naj-
ważniejsze informacje i instrukcje związane 
z organizacją spisu, w tym numer gospo-
darstwa niezbędny podczas logowania do 
aplikacji spisowej.

Powszechny spis rolny 2020

W spisie znajdą się pytania o dane według 
stanu na dzień 1 czerwca br., lub za okres 12 
miesięcy liczony od 2 czerwca 2019 r. do 1 
czerwca 2020 r. włącznie. Formularz spisowy 
zawiera 11 działów. Jednak nie wszystkie 
pytania, czy nawet całe działy będą dotyczyć 
konkretnego gospodarstwa rolnego. Pytania 
dotyczą użytkowania gruntów, powierzchni 
zasiewów, zwierząt gospodarskich, nawoże-
nia, ochrony roślin, budynków gospodarskich, 
ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych, 
działalności gospodarczej, struktury docho-
dów gospodarstwa domowego z użytkow-
nikiem gospodarstwa indywidualnego (nie 
będziemy pytali o wielkość dochodów tylko 
o strukturę), aktywności ekonomicznej oraz 
chowu i hodowli ryb.

Dane zbierane w spisie są bezpieczne. 
Osoby wykonujące prace spisowe są obo-
wiązane do przestrzegania tajemnicy staty-
stycznej. Przed przystąpieniem do pracy są 
pouczani o istocie tajemnicy statystycznej 
i sankcjach za jej niedotrzymanie.

Więcej na stronie: spisrolny.gov.pl.
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Frekwencja na terenie Gminy wyniosła 
61,55% i była ona niższa od średnich: po-
wiatowej – 65,74%, wojewódzkiej – 62,32% 
i krajowej – 64,51%. Frekwencja ta była wyż-
sza niż w pierwszej turze wyborów prezy-
denckich pięć lat temu, kiedy to wynosiła 
ona tylko 46,05%.

Najwyższą frekwencję odnotowały: Obwo-
dowa Komisja Wyborcza (OKW) w wyodręb-
nionym lokalu wyborczym w Domu Pomocy 
Społecznej w Kiełczewicach Maryjskich – 
97,06% oraz OKW w Żabiej Woli -  66,88%. 
Niższą frekwencję odnotowały następujące 
OKW: w Strzyżewicach-Rechcie – 64,33%, 
Bystrzycy Starej – 61,85%, Kiełczewicach 
Górnych – 61,46%, Piotrowicach – 59,26%, 
Strzyżewicach – 58,49%, a najniższą OKW 
w Osmolicach Pierwszych – 58,13%. 

Imię i nazwisko kandydata Liczba głosów Procent głosów

DUDA Andrzej Sebastian 2 286 59,45%

TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz 503 13,08%

BOSAK Krzysztof 382 9,93%

HOŁOWNIA Szymon Franciszek 368 9,57%

KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin 203 5,28%

BIEDROŃ Robert 59 1,53%

TANAJNO Paweł Jan 12 0,31%

ŻÓŁTEK Stanisław Józef 11 0,29%

JAKUBIAK Marek 11 0,29%

PIOTROWSKI Mirosław Mariusz 8 0,21%

WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz 2 0,05%

Imię i nazwisko kandydata Liczba głosów Procent głosów

DUDA Andrzej Sebastian 2 953 71,59%

TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz 1 172 28,41%

W II turze wyborów uprawnionych do 
głosowania było 6251 osoby, a uczestni-
czyło w nich  4154 osób. 

Najwyższą frekwencję odnotowały: Ob-
wodowa Komisja Wyborcza (OKW) w Kieł-
czewicach Maryjskich, tj. 96,97% oraz OKW 
w Żabiej Woli – 71,39%.  Niższą frekwencję 
odnotowały następujące OKW: w Kiełcze-
wicach Górnych – 69,54%, Bystrzycy Starej 
– 66,79%,  Strzyżewicach - Rechcie – 64,23%, 
Piotrowicach – 63,88%, Strzyżewicach – 

We wszystkich obwodach głosowania na terenie Gminy Strzyżewice zwyciężył Andrzej Duda. 
Najwyższe poparcie dla tego kandydata odnotowała OKW w Kiełczewicach Maryjskich, tj. 100 %. W siedzibach pozostałych OKW uzy-

skał on kolejno: w Kiełczewicach Górnych – 83,84 %, Strzyżewicach-Rechcie – 75,33 %, Żabiej Woli – 72,08 %, Bystrzycy Starej – 71,56 %, 
Osmolicach Pierwszych – 68,25 %, Strzyżewicach – 67,85 %, Piotrowicach – 66,67 % głosów. 

Szczegółowe wyniki wyborów dostępne są dla wszystkich zainteresowanych  na stronie internetowej: 
https://wybory.gov.pl/prezydent20200628

Elżbieta Budzyńska

Wybory 
prezydenta 
rzeczypospolitej 
Polskiej 
na terenie Gminy 
Strzyżewice

28 czerwca 2020r. na terenie Gminy 
Strzyżewice głosowanie przeprowadziło 
osiem Obwodowych Komisji Wyborczych. 
Spośród 6268  uprawnionych do głosowa-
nia w wyborach uczestniczyło 3858 osób.

Ponowne głosowanie 12 lipca 2020 r. 
63,76%, a najniższą OKW w Osmolicach 
Pierwszych – 63,24%.

Frekwencja na terenie Gminy wynosiła 
66,45% i była ona niższa od: powiatowej – 
69,19%, wojewódzkiej – 66,06% i krajowej 
– 68,18%. 

Frekwencja ta była wyższa niż w drugiej 
turze wyborów prezydenckich pięć lat temu, 
kiedy to wynosiła tylko 51,76%.

Wyniki głosowania na poszczególnych 
kandydatów w drugiej turze na terenie gminy 
Strzyżewice przedstawiają się następująco:

Wyniki głosowania na poszczególnych kandydatów na terenie gminy Strzyżewice przed-
stawiają się następująco:
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W dniu 28 sierpnia 2020 r. podczas XX Sesji Rady Gminy Strzyżewice odbyło się 
wręczenie nagród laureatom konkursu „Piękna Wieś” na najpiękniejszą posesję w Gminie 
Strzyżewice w 2020 roku. Współzawodnictwo konkursowe prowadzone było w kategorii 
„Posesja”. Cele konkursu to: popularyzacja postaw przyjaznych środowisku i wyróżnienie 
mieszkańców, którzy włożyli ogromny wkład pracy w piękny wygląd swoich posesji.

 W 2020 roku komisja konkursowa dokonała oceny 8 zgłoszonych do konkursu posesji. 
Przy ocenie brane były pod uwagę m.in.: powiązanie wyglądu obiektów z tradycją regionu, 
stan techniczny i estetyka budynków, nasadzenia ozdobne, właściwe gromadzenie ście-
ków bytowych, segregacja odpadów, odnawialne źródła energii. Po dokonanej weryfikacji 
i ocenie wszystkich nieruchomości nagrodami uhonorowano trzech laureatów, których 
posesje zachwycają estetyką, różnorodnością i pięknem. I miejsce przyznano posesji Pań-
stwa Barbary i Sławomira Dudów z Żabiej Woli, II miejsce otrzymała posesja Pani Joanny 
Szacoń z Pawłowa, natomiast III miejsce przyznano posesji Pani Danuty Woźnica z Żabiej 
Woli. Zwycięzcy otrzymali nagrody pieniężne oraz dyplomy. 

konkurs „Piękna Wieś”

I miejsce posesja Barbary i Sławomira Dudów z Żabiej Woli

II miejsce posesja Joanny Szacoń z Pawłowa

III miejsce posesja Danuty Woźnica z Żabiej Woli

Zwycięzcom i uczestnikom konkursu ser-
decznie gratulujemy pięknie urządzonych 
i zadbanych ogrodów, a wszystkich zaintere-
sowanych zapraszamy do rywalizacji za rok. 

A. Janiszewska
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W dniu 21.06.2020  r. strażacy z Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Piotrowicach 
przeprowadzili szkolenie z zakresu ochro-
ny przeciwpożarowej dla ponad 40 żoł-
nierzy z 21. batalionu lekkiej piechoty 
WOT w Lublinie.

10-cio godzinne szkolenie obejmowało za-
gadnienia teoretyczne oraz co najważniejsze 
praktyczne. Wśród poruszanych tematów 
wyróżnić można:

 ■ rodzaje pożarów
 ■ zapoznanie z zasadniczym sprzętem 

jednostki OSP
 ■ wykorzystanie sprzętu strażackiego 

przy gaszeniu pożarów wielkoobsza-
rowych

 ■ sposoby i metody ograniczenia roz-
przestrzeniania się pożarów wielko-
obszarowych

 ■ wykorzystanie zasobów ludzkich przy 
gaszeniu pożarów

 ■ działanie w rocie strażackiej

OSP Piotrowice szkoli żołnierzy WOT

Jesteśmy niezmiernie dumni z wyboru na-
szej jednostki do przeprowadzenia szkolenia! 
Jednocześnie mamy nadzieję na zawiązanie 
ścisłej współpracy i wspólnego działania 
w przyszłości, gdyż żołnierze WOT w swoim 
założeniu mają wspierać służby ratunkowe, 

gdy zachodzi taka potrzeba. Dlatego szkolenia 
takie są ważne dla obydwu stron. 21. Batalion 
lekkiej piechoty poznał zasady funkcjonowa-
nia jednostki OSP wpisanej do Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, zaś nasi 
druhowie wiedzą w jakim zakresie mogą liczyć 

na pomoc WOT oraz mają pewność, że gdy 
spotkają się podczas wspólnej akcji będą mo-
gli sprawnie i bezpiecznie ją przeprowadzić.

OSP Piotrowice
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TYgODNIOWY ROZKŁAD cZASU PRAcY LEKARZY 
W OśRODKU ZDROWIA W STRZYŻEWIcAcH:

Dzień tygodnia godziny pracy Lekarz

Poniedziałek 8.00 – 14.00 dr nauk med. Maria Kondrat-Wróbel

Wtorek
8.00 – 12.00 lek. med. specjalista I stopnia pediatrii 

Grażyna Kolanowska-Wróblewska

13.00 – 18.00 lek. med. specjalista chorób wewnętrznych 
Agnieszka Kasperek-Żądło

Środa 8.00 - 12.00 lek. med. specjalista I stopnia pediatrii 
Grażyna Kolanowska-Wróblewska

Czwartek 8.00 - 12.00 lek. med. specjalista I stopnia pediatrii 
Grażyna Kolanowska-Wróblewska

Piątek 8.00 - 11.00 lek. med. specjalista chorób wewnętrznych 
Magdalena Zakrzewska

Rejestracja pacjentów odbywa się pod numerami 
telefonów: 
81 566 66 08; 603 129 697.

Żyjemy w trudnych czasach pandemii COVID, to sprawia że  obecnie 
mamy wiele ograniczeń w zakresie kontaktów interpersonalnych. 
Mając na uwadze własne zdrowie i zdrowie pracowników Twojego 
Ośrodka Zdrowia,  ograniczaj bezpośrednie kontakty. Pamiętaj 
jedną z metod pracy Podstawowej Opieki Zdrowotnej  w obecnym 
trudnym czasie są  teleporady. Korzystaj z kontaktu telefonicznego 
z pracownikami Ośrodka. Jeżeli lekarz oceni, że taki kontakt nie 
wystarcza umówi się z Tobą na wizytę. Możesz także telefonicznie 
przekazać informacje o potrzebie przedłużenia leków, przygotowaniu 
zaświadczeń czy skierowań. Możesz także zostawić spisane na kartce 
swoje potrzeby i zostawić w holu Ośrodka w oznaczonym  na ten 
cel miejscu. Zapraszamy w dobie pandemii najpierw do kontaktu 
telefonicznego. Chrońmy siebie i innych przed zakażeniem.

Ośrodek zdrowia w Kiełczewicach przeniesiony 
do odremontowanego dworku w Strzyżewicach

Pięknie zrewitalizowany Dworek w Strzy-
żewicach, zlokalizowany w ,,sercu’’ Gminy to 
wspaniałe miejsce realizacji potrzeb zdro-
wotnych Mieszkańców naszej społeczności.

Z myślą o  podniesieniu poziomu świadczo-
nych usług w zakresie Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej, zmieniona została lokalizacja 
Ośrodka. Nowoczesne wyposażenie Ośrodka 
zgodne z obowiązującymi standardami oraz 
wprowadzenie nowych  rozwiązań przestrzen-
nych pozwolą na lepszą komunikację, a ocze-
kiwanie na wizytę u lekarza będzie odbywało 
się w bardziej komfortowych warunkach.

W ramach świadczeń opieki zdrowotnej 
udzielanych w poradni POZ w ofercie jest: 
opieka lekarza pierwszego kontaktu, pielę-
gniarki środowiskowej i położnej.

Ośrodek w Strzyżewicach jest Filią Gmin-
nego Ośrodka Zdrowia w Piotrowicach.

Wejście do Ośrodka Zdrowia znajduje się 
od południowej strony budynku.

Dnia  1 września 2020 roku w obecności władz powiatu, władz Gminy Strzyżewice oraz zaproszonych gości został uroczyście 
otworzony Ośrodek Zdrowia w Strzyżewicach.
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W małej lokalnej społeczności Domu 
Pomocy Społecznej w Kiełczewicach Ma-
ryjskich złożyła wizytę Pani Prezydento-
wa. Agata Kornhauser-Duda w dniu 17 
września 2020 r. spotkała się z miesz-
kankami, pracownikami, seniorami oraz 
zaproszonymi gośćmi. Tego jeszcze nie 
było w historii Domu Pomocy Społecznej, 
ale także  Gminy Strzyżewice!!!

Panią Prezydentową w imieniu całej spo-
łeczności Domu Pomocy Społecznej w Kieł-
czewicach oraz zaproszonych gości powitała 
Dorota Frąk – dyrektor DPS-u. Ze względu 
na pandemie ceremonia powitania odbywała 
się na zewnątrz. Przed budynkiem Centrum 
Rehabilitacji zgromadziły się mieszkanki, 
pracownicy, seniorzy uczestnicy projektu 
„Nowe usługi DPS Kiełczewice”, Sługi Jezusa 
oraz goście: Barbara Latocha – Przełożona 
Zgromadzenia Sług Jezusa, Zdzisław Antoń 
– Starosta Lubelski, Andrzej Chrząstowski – 
Vice-Starosta Lubelski, Barbara Zdybel – Wójt 
Gminy Strzyżewice oraz Elżbieta Budzyńska 
– Sekretarz Gminy Strzyżewice. Pani Pre-
zydentowa ciepło i serdecznie pozdrowiła 
wszystkich zebranych. 

Następnie Pani Agata Kornhauser-Duda 
zwiedziła budynki Domu Pomocy Społecz-
nej spotykając się w poszczególnych jego 
pomieszczeniach z mieszkankami i pracow-
nikami. żywo interesowała się sprawowaną 
opieką, prowadzoną terapią i rehabilitacją 
osób niepełnosprawnych. Nawiązywała szyb-
ko relacje z mieszkankami, dowiadując się 
o ich zainteresowaniach, sposobach spędzania 
wolnego czasu, pasjach i możliwościach włą-
czania się w prowadzone zajęcia.     

niecodzienny Gość w Domu Pomocy 
Społecznej w Kiełczewicach

Zasadnicza część spotkania odbywała 
się w … stodole, ale w czasach pandemii 
należy szukać niekonwencjonalnych roz-
wiązań, aby pomieścić dużą liczbę osób. 
Takim miejscem okazała się multimedialna 
stodoła adaptowana kilka lat wcześniej na 
imprezy plenerowe. Sprawdziła się w tym 
dniu wyśmienicie. Seniorki oraz mieszkanki 
przygotowały fragment „Balladyny” Juliusza 
Słowackiego. W czytanie włączyła się również 
Pani Prezydentowa. Nasze narodowe czytanie 
bardzo spodobało się Pani Prezydentowej, 
bowiem przyznała, ze bardzo je promuje. 
Z zadowoleniem również odniosła się do pro-
wadzonej przez pracowników Domu Pomocy 
Społecznej w Kiełczewicach formy integracji 
osób starszych i niepełnosprawnych, róż-
nych sposobów aktywności i organizowania 
zajęć dla różnych grup z terenów wiejskich. 

Podzieliła się z zebranymi doświadczeniem 
z pobytu w różnych wiejskich ośrodkach 
edukacyjnych i wychowawczych. Pytana 
o organizację życia podczas prezydentury 
męża ciekawie opowiedziała o zajęciach, 
wyjazdach, spotkaniach z różnymi ludźmi 
oraz o codziennym życiu.  

Na zakończenie spotkania mieszkanki 
i seniorki wręczyły Pani Prezydentowej kosz 
z przetworami z roślin z domowego  ogrodu. 

Ostatnia część spotkania miała miejsce 
w Domu Zakonnym Sług Jezusa. W kaplicy 
Pani Prezydentowej towarzyszyli tylko zapro-
szeni goście. Modlitwę poprowadził ks. prof. 
Augustyn Eckmann, kapelan Domu. Powierzył 
w niej Bogu posługę Pary Prezydenckiej, nie 
zapominając o córce Kindze. Na koniec Ksiądz 
Profesor udzielił zebranym błogosławieństwa. 

Dorota Frąk
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nowy odcinek dróg gminnych w Osmolicach Drugich z FDS
W ramach otrzymanej dotacji z Funduszu 

Dróg Samorządowych, Gmina Strzyżewice 
przebudowała drogi gminne: nr 107146L na 
odcinku 355 m oraz nr 112522L na odcinku 
640 m w Osmolicach Drugich, które tworzą 
spójny ciąg drogowy o długości 995 m. Wspo-
mniany odcinek drogi po jej przebudowie 
posiada następujące parametry techniczne: 
szerokość jezdni: 5m; szerokość poboczy: 
0,75 m.
Koszt robót: 731 481,00 zł. 
Kwota dofinansowania: 512 036,00 zł.

 
Wioletta Mucha

Przebudowa drogi gminnej nr 107139L 
w borkowiźnie i Kolonii Kiełczewice Dolne

W lipcu bieżącego roku zakończona zo-
stała przebudowa drogi gminnej nr 107139L 
na odcinku 915,76 m w Borkowiźnie i Kolonii 
Kiełczewice Dolne. Wybudowany odcinek 
drogi posiada następujące parametry tech-
niczne: dopuszczalne obciążenie: 80 kN/oś, 
szerokość jeżdni: 5 m z miejscowym posze-
rzeniem; szerokość poboczy: 0,75 m.

Inwestycja wykonana została w ramach 
dofinansowania ze środków Funduszu 
Dróg Samorządowych.
Wartość zadania: 719 995,10 zł. 
Kwota dofinansowania: 503 996,00 zł.

 
Wioletta Mucha

Dofinansowania 
z Funduszu dróg samorządowych

Przebudowa drogi gminnej nr 112486L w Żabiej Woli
W ramach otrzymanego dofinansowania 
z Funduszu Dróg Samorządowych przebu-
dowano na odcinku 950 m drogę gminną nr 
112486L w Żabiej Woli. Obecnie odcinek ten 
posiada następujące parametry techniczne 
szerokość jezdni: 5 m z miejscowym posze-
rzeniem; szerokość poboczy: 0,75 m.
Wartość zadania: 822 618,37 zł. Kwota do-
finansowania: 575 832,00 zł.
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Modernizacja drogi dojazdowej 
do gruntów rolnych w iżycach

zakończona budowa oczyszczalni ścieków w Pszczelej Woli

Mamy nową świetlicę wiejską

We wrześniu zakończona została przebu-
dowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów 
rolnych w Iżycach na odcinku 700 m. Inwe-
stycja współfinansowana została z dotacji 
celowej na budowę/modernizację drogi do-
jazdowej do gruntów rolnych w wysokości 
140 000,00 zł. 
całkowita wartość zadania: 289 955,99 zł.

 
Wioletta Mucha

Od listopada 2019 r. prowadzona była rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pszczelej Woli, 
która zakończona została we wrześniu 2020 r. Zakres inwestycji obejmował rozbudowę 
istniejącej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków, pracującej w układzie przepływu 
cyklicznego na mechaniczno - biologiczną oczyszczalnię ścieków działającą w oparciu o ni-
tryfikująco - denitryfikujący osad czynny z tlenową stabilizacją osadu, w układzie przypływu 
ciągłego, o wydajności: 235 m3/d. Ścieki komunalne będą kierowane do przebudowywanej 
oczyszczalni ścieków istniejącą siecią kanalizacji sanitarnej oraz dostarczane wozami ase-
nizacyjnymi do punktu zlewnego. Rozbudowa objęła również układ technologiczny gospo-
darki osadowej w celu osiągnięcia odpadu nadającego się do przyrodniczego lub rolniczego 
wykorzystania. Ponadto utworzony zostanie serwis internetowy do obsługi klienta.

Całe przedsięwzięcie mogło zostać zrealizowane dzięki dofinansowaniu uzyskanemu 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.4 Gospodarka 
wodno - ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 
lata 2014–2020. 
całkowita wartość inwestycji: 5 719 025,61 zł. 
Kwota dofinansowania: 3 035 635,36 zł.

Wioletta Mucha

Jak już wcześniej Państwa informowa-
liśmy, w maju 2019 r. Pani Barbara Zdybel 
– Wójt Gminy Strzyżewice podpisała umowę 
o przyznaniu pomocy na realizację operacji 
typu „Inwestycje w obiekty pełniące funk-
cje kulturalne” pn. „Adaptacja budynku na 
potrzeby świetlicy wiejskiej w Osmolicach 
Pierwszych” w ramach działania „Podstawo-
we usługi i odnowa wsi na obszarach wiej-
skich” objętego PROW na lata 2014–2020. 
Od sierpnia 2019 r. do lipca 2020 r. trwały 
roboty budowlane związane z adaptacją 
budynku OSP na potrzeby świetlicy wiejskiej. 
W okresie od lipca do września bieżącego 
roku prowadzone były działania związane 
z zakupem wyposażenia niezbędnego do 
działania świetlicy.
Koszt całkowity inwestycji: 887 996,26 zł. 
Kwota dofinansowania: 499 999,00 zł.

Wioletta Mucha

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
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Miło jest nam poinformować, iż dnia 29.07.2020 r. Gmina Strzyżewice podpisała umowę 
z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego na dofinansowanie Projektu „Zielona 
energia w Gminie Strzyżewice- część 2” - montaż instalacji OZE współfinansowanego ze 
środków EFPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 
na lata 2014-2020 – Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE. 

 Gmina Strzyżewice w 2019 r. złożyła dwa projekty do dofinansowania na wsparcie 
wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020. Dofinansowanie uzyskał jeden z projek-
tów, w ramach którego planowane jest zamontowanie 96 instalacji kolektorów słonecznych, 
18 pomp aerotermalnych i 10 instalacji fotowoltaicznych. Całkowita wartość projektu wynosi 
1 367 457,00 zł, w tym: całkowite wydatki kwalifikowane 1 262 900,00 zł, dofinansowanie 
w formie płatności ze środków europejskich (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego) w kwocie 947 175,00 zł. Niebawem pracownicy Urzędu Gminy będą kontaktować się 
z osobami, które w 2019 roku złożyły deklarację udziału w projekcie, celem potwierdzenia 
uczestnictwa i dalszych form realizacji projektu.

zielona energia w Gminie Strzyżewice

Gmina Strzyżewice w okresie od 28.05.2020 r. do 10.09.2020 r. 
realizowała zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”, 
którego zakres robót obejmował:

 ■ demontaż pokryć dachowych wykonanych z wyrobów zawie-
rających azbest wraz z pakowaniem, załadunkiem, transportem 
i unieszkodliwieniem na składowisku, w ilości: 1185,00 m2, tj. 
15,405 Mg,

 ■ odbiór odpadów zawierających azbest zmagazynowanych na pose-
sjach mieszkańców wraz z pakowaniem, załadunkiem, transportem 
i unieszkodliwieniem na składowisku, w ilości: 5 000,00 m2, tj. 
65,035 Mg.

W ramach zadania usunięto wyroby zawierające azbest z 27 po-
sesji z miejscowości: Borkowizna, Bystrzyca Stara, Bystrzyca Nowa, 
Dębszczyzna, Franciszków, Iżyce, Kiełczewice Górne, Kiełczewice 
Maryjskie, Kiełczewice Pierwsze, Osmolice Pierwsze, Osmolice 
Drugie, Pawłów, Polanówka, Strzyżewice, Żabia Wola. Łączna ilość 
usuniętych odpadów: 80,440 Mg. 
Koszt zadania wyniósł 29 186,78 zł. 
Źródła finansowania: WFOśigW w Lublinie: 14 593,39 zł oraz 
NFOśigW: 14 593,39 zł.

A. Janiszewska

zakończono realizację 
zadania pn. „usuwanie 
wyrobów zawierających 
azbest”

Wraz z początkiem okresu grzewczego apelujemy o ostroż-
ność i rozwagę podczas eksploatacji urządzeń grzewczych oraz 
zadbanie o sprawność i drożność przewodów kominowych. 

Niesprawny piec, czy też rozszczelniony komin mogą być 
przyczyną nie tylko pożaru, ale również zatrucia tlenkiem 
węgla mieszkańców budynku. Sam pożar sadzy w kominie już 
jest bardzo niebezpieczny, gdyż w każdej chwili ogień może 
przedostać się na dach i objąć cały budynek. 

Jak ustrzec się zatrucia tlenkiem węgla?
Tlenek węgla ze względu na swoje właściwości jest dużym za-

grożeniem dla zdrowia i życia. Aby uniknąć zatrucia tlenkiem węgla:
 ■ nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych i otworów nawiewowych,
 ■ co najmniej raz w roku zleć firmie kominiarskiej kontrolę 

przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wen-
tylacyjnych,

 ■ dla własnego bezpieczeństwa zamontuj czujnik wykrywa-
jący tlenek węgla

 ■ w pomieszczeniu, w których masz urządzenia grzewcze 
(nie dotyczy urządzeń grzewczych elektrycznych),

 ■ nie dokonuj podłączenia urządzeń grzewczych do przewo-
dów kominowych bez wymaganej opinii kominiarskiej,

 ■ kontroluj stan techniczny urządzeń grzewczych,
 ■ dokonuj okresowego czyszczenia przewodów komino-

wych, a także usuwaj sadze z pieców węglowych zgroma-
dzoną w osadniku.

PamiętaJ! tlenek węgla Jest bezwonny!
Jeżeli poczujesz się źle (nudności, zawroty głowy), przebywając 

w pomieszczeniach, w których są zamontowane piece węglowe 
lub piecyki gazowe, natychmiast opuść to pomieszczenie i dokonaj 
jego wietrzenia! Skontaktuj się w tej sprawie z kominiarzem!  

W razie potrzeby skorzystaj z pomocy medycznej!

OSP Piotrowice

aPeL STraŻaKóW 
w związku z rozpoczęciem sezonu 

grzewczego
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usuwanie odpadów z folii rolniczych, 
siatki i sznurka do owijania balotów, 

opakowań po nawozach i typu big bag

W związku z rozpoczynającym się sezo-
nem grzewczym przypominamy mieszkańcom 
Gminy Strzyżewice o bezwzględnym zakazie 
spalania odpadów w piecach domowych

W Polsce obowiązuje ustawowy zakaz 
spalania odpadów w urządzeniach nie przy-
stosowanych do tego celu. Spalanie odpadów 
poza instalacjami do tego przeznaczonymi tj. 
spalarniami lub współspalarniami odpadów jest 
zabronione. Podstawowym aktem prawnym 
regulującym problemy gospodarki odpadami 
jest ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpa-
dach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797). Przepisy 
prawne nie wystarczą, aby chronić nas przed 
konsekwencjami złych nawyków, to my sami 
musimy mieć świadomość, na co narażamy 
siebie i sąsiadów paląc śmieci w domowym 
piecu. Każdy, kto spala odpady w palenisku 
domowego pieca albo na otwartym terenie 
nie tylko popełnia wykroczenie przeciw prawu, 
ale przede wszystkim stwarza zagrożenie dla 
siebie oraz otoczenia. Wielu ludzi postrzega 
spalanie śmieci w domowych piecach za tanią, 
łatwo osiągalną, niekłopotliwą metodę po-
zbywania się odpadów. Niestety oszczędność 

jest jedynie pozorna, ponieważ może okazać 
się, że zaoszczędzone pieniądze przeznaczą 
wkrótce na kosztowne leczenie. Paląc śmieci 
w domu trujemy siebie i swoich najbliższych! 
Częstym zjawiskiem jest spalanie w piecach 
domowych śmieci w postaci: plastikowych 
butelek, odpadów z tworzyw sztucznych, la-
kierowanych papierów, podkładów kolejowych, 
lakierowanych elementów mebli, opon. Zdarza 
się również spalanie w piecach opakowań po 
środkach ochrony roślin, olejach silnikowych 
a nawet pampersów z zawartością. Domowy 
piec nie jest śmietnikiem i nie wolno pozbywać 
się w ten sposób odpadów. Posegregowane 
śmieci należy oddać firmie odbierającej odpady, 
która przekaże je do recyklingu. Proceder spala-
nia odpadów dziwi tym bardziej, że każdy z nas 
ponosi opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, choćby odpadów nie oddawał 
w ogóle. Opłata uzależniona jest bowiem od 
liczby osób zamieszkujących gospodarstwo 
domowe, a nie od ilości oddawanych odpadów 
i nikt nie może być z niej zwolniony. Śmieci 
spalane w piecu uwalniają szkodliwe związki, 
które nie tylko stanowią zagrożenie dla zdro-

wia, ale równie skutecznie uszkadzają piec 
powodując jego korozję oraz zapychają sadzą 
komin, a to może doprowadzić do pożaru. 
Często bywa i tak, że trujących związków nie-
stety nie czuć i nie widać. Dlatego tak ciężko 
jest się przed nimi uchronić. Wdychane truci-
zny gromadzące się latami w organizmie, dają 
znać o sobie w postaci chorób układu krążenia, 
układu oddechowego lub raka. Warto zmienić 
stare nawyki, aby uniknąć uciążliwych kontroli 
i ewentualnych kar. Zachęcamy również do 
korzystania z rządowego programu „Czyste 
powietrze”. Program oferuje dofinansowanie 
wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła 
na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła 
spełniające najwyższe normy, są to: węzeł ciepl-
ny, pompa ciepła, kocioł gazowy kondensacyjny, 
kocioł olejowy kondensacyjny, ogrzewanie 
elektryczne, kocioł na paliwo stałe (węgiel, 
biomasa), jak i przeprowadzenie niezbędnych 
prac termomodernizacyjnych budynku. Szcze-
gółowe informacje o programie można uzyskać 
na stronie WFOŚiGW w Lublinie pod adresem: 
www.wfos.lublin.pl/czyste-powietrze.html.

A. Janiszewska

Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej a Gminą Strzyżewice. W ramach 
przedsięwzięcia 40 rolników z terenu gminy 
Strzyżewice we własnym zakresie dostarczy-
ło folię i inne odpady z produkcji rolniczej 
do wyznaczonego miejsca, zlokalizowanego 
w miejscowości Strzyżewice. Odbiór odpadów 
rolniczych odbył się w dniu 15.07.2020 r. 
wyłącznie od rolników, którzy w ubiegłym 
roku złożyli wnioski do Urzędu Gminy, zgod-
nie z zadeklarowanymi ilościami. W ramach 
zadania firma P.P.H.U. KORNEX Kornelia 
Mróz odebrała łącznie 16,100 Mg odpadów 
rolniczych, w tym: folia rolnicza – 8,510 Mg, 
siatka do owijania balotów – 2,066 Mg, sznurek 
do owijania balotów – 0,145 Mg, opakowania 
po nawozach – 0,679 Mg oraz opakowania 
typu Big Bag – 4,700 Mg. Odpady te w ilości 
12,14 Mg zostały przekazane do recyklingu, 
pozostała ilość, tj. 3,960 Mg z powodu nie 
spełniania norm jakościowych wymaganych 
przez recyklerów, została przekazana do 
unieszkodliwienia. Wartość zadania wyniosła 
7 998,48 zł brutto.

Dzięki temu przedsięwzięciu umożliwione 
zostało rolnikom prawidłowe zagospoda-
rowanie odpadów z tworzyw sztucznych 
powstających w wyniku działalności rolniczej.

A. Janiszewska

aPeL DO MieSzKańcóW

Gmina Strzyżewice w okresie od 
07.07.2020 r. do 29.07.2020 r. realizowała 
zadanie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolni-
czych, siatki i sznurka do owijania balotów, 
opakowań po nawozach i typu Big Bag”. Za-
danie realizowane było w ramach umowy 
dotacji Nr 791/2020/03/OZ-UP-go/D zawartej 
w dniu 30.04.2020 r. pomiędzy Narodowym 
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Projektowe innowacje 
w Osmolicach

Klasa pierwsza ruszyła z kopyta wraz z pierwszym dzwon-
kiem. Z ogromną radością przyjęliśmy informacje o zakwali-
fikowaniu naszej szkoły do projektów edukacyjnych zarówno 
tych ogólnopolskich jak i międzynarodowych.

W roku szkolnym 2020/2021 realizowany będzie Międzynarodo-
wy Projekt Edukacyjny pt. „Piękna Nasza Polska Cała”, celem tego 
projektu jest kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, 
uwrażliwienie ich na piękno, folklor i tradycje Polski oraz kształtowanie 
tożsamości narodowej dzieci i młodzieży. Honorowy patronat nad Pro-
jektem objęło m.in. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Następnym Międzynarodowym Projektem Edukacyjnym jest ak-
cja rozwijająca czytelnictwo wśród uczniów klas I – III pt. „Czytam 
z klasą – lekturki spod chmurki”. Celem tej akcji jest: rozbudzanie 
u uczniów ciekawości literackiej, rozwijanie aktywności czytelniczej, 
doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania, 
zachęcanie rodziców do czytania dzieciom, integracja zespołu kla-
sowego, współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju 
i zagranicznych szkół polonijnych, wzmacnianie więzi ze środowiskiem 
przyrodniczym - rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności za 
bliższe i dalsze otoczenie.

Kolejnym fantastycznym dziełem okazał się projekt pt.: „Z kulturą 
mi do twarzy” powstał on w oparciu o aktualną podstawę programową 
oraz piąty kierunek polityki oświatowej na rok szkolny 2020/2021: 
wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm 

Data 15 września br. na długo pozostanie w pamięci wszystkich uczniów. Oddział 
przedszkolny oraz uczniowie klasy II i III Publicznej Szkoły Podstawowej im. Zofii i Juliusza 
Stadnickich w Osmolicach Pierwszych wzięli udział w międzynarodowych obchodach 
Dnia Kropki (The Dot Day), które jest wydarzeniem promującym kreatywność, wiarę 
we własne możliwości, odwagę do podejmowania nowych wyzwań, przyjaźń i zabawę.

społecznych. Ma on za zadanie wprowadzić uczniów w świat wartości, 
w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu 
i szacunku dla tradycji, wskazywać wzorce postępowania i budować 
relacje społeczne, sprzyjające bezpiecznemu rozwojowi ucznia (ro-
dzina, przyjaciele); wzmacniać poczucie tożsamości indywidualnej, 
kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej; formować u uczniów 
poczucie godności własnej osoby i szacunku dla godności innych 
osób; ukierunkowywać ucznia ku wartościom. Honorowy Patronat 
nad tym projektem objęło m.in. Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Ciekawe scenariusze zajęć, liczne pomoce dydaktyczne oraz bardzo 
dobra linia kontaktu z innymi szkołami realizującymi zadania, znacznie 
uatrakcyjnia prowadzenie zajęć oraz bardzo pozytywnie wpływa na 
przyswajanie wiedzy i doskonalenie umiejętności młodych ludzi.

Zadania, które będą realizowanie w ramach tych projektów do-
skonale wpisują się w program wychowawczo – profilaktyczny na 
poziomie edukacji wczesnoszkolnej a tym samym są bardzo dobrą 
drogą do wprowadzenia młodego pokolenia w świat wartości, kultury 
i troski o drugiego człowieka.

MB

W tym szczególnym dniu uczniowie 
w swoich klasach pod kierunkiem nauczycieli 
p. Kasi Żydek, p. Uli Budarz, p. Marty Małek 
– Dudzik, p. Krysi Paczkowskiej oraz p. Joli 
Szysz uczestniczyli w niezwykle inspirujących 
i ciekawych zabawach. Dzięki temu dzieci 
mogły poznawać swoje mocne strony, pobu-
dzać wyobraźnię i kształtować kreatywność. 
Doskonałym tego przykładem w klasie III oka-
zała się umiejętność kodowania. Dzieci miały 
ułożyć hasło Dot Day na macie do kodowania 
za pomocą kolorowych kubeczków. Klasa II 
miała przyjemność pobawić się w „Znikające 
kropki”, wyklejała litery alfabetu za pomocą 
kropek z plasteliny. Natomiast przedszkolaki 
tworzyły „Magiczną mozaikę” z szerokiej 
gamy kolorowych drażetek.

Dzień Kropki to doskonała okazja, aby 
pobudzać małych artystów do aktywności. 
Należy podkreślić fakt, że każde dziecko 
ma w sobie coś oryginalnego, jakiś talent. 
Dzień Kropki jest dobrym pretekstem do 

Międzynarodowy Dzień Kropki

pokazania go światu! Następna tego typu 
przygoda z kropką dopiero za rok! Będziemy 
czekać, bo warto! 

Krystyna Paczkowska
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Dnia 5 września uczniowie naszej szko-
ły mieli okazję uczestniczyć w dziewiątej 
odsłonie Narodowego Czytania – akcji pod 
patronatem Pary Prezydenckiej. Lekturą wy-
braną na rok 2020 została „Balladyna” Juliusza 
Słowackiego. Na chwilę przenieśliśmy się nad 
jezioro Gopło, gdzie boginka Goplana obudziła 
się z zimowego snu oraz do chaty wdowy, 
w której książę Kirkor spotkał pięknej urody 
panny: Alinę i Balladynę. W postaci dramatu 
Słowackiego wcielili się: Balladyna – Oktawia 
Chwaszczewska ( III LO), Alina – dyr. Mag-
dalena Pielecka – Szafruga, Alicja Ścibura (IV 
TP), Kirkor – Weronika Czorapińska (III LO), 
Wdowa – p. Regina Pastucha, Goplana – p. 
Izabela Kępa, Skierka – Alicja Ścibura (IV 
TP), Chochlik – Wiktoria Szymaniak (II LO), 
Grabiec – dyr. Marcin Kępowicz, Fon Kostryn 
– Yegor Labinov (IV TP), Filon, Gralon – Zofia 
Sobiecka (II LO), Kanclerz – Aleksandra Ko-
marova (III TP), Goniec – Kamil Myszkowski 
(II TP), Żołnierz – Rafał Kostańczuk (II TP), 

23 sierpnia 2020 roku w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego 
w Pszczelej Woli odbył się program „Lato z TVP 3 Lublin”, w którym uczestniczyło około 
150 osób z województwa lubelskiego. Jego organizatorami byli: Powiat Lubelski oraz 
Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli. Patronat 
honorowy sprawowali: Wojewoda Lubelski - Lech Sprawka, Marszałek Województwa 
Lubelskiego - Jarosław Stawiarski.

 „Lato z TVP3 Lublin” 
w Pszczelej Woli

Podczas kolejnych odsłon programu wi-
dzowie oraz odwiedzający Pszczelą Wolę 
mogli dowiedzieć się wielu ciekawostek na 
temat życia pszczół. Nie zabrakło informacji 
o produktach pszczelich oraz praktycznym 
ich zastosowaniu w codziennym życiu. Goście 
mogli skosztować wielu smakowitych potraw 
z dodatkiem miodu.

Podczas programu Paweł Gilowski, prezes 
WFOŚiGW w Lublinie, wręczał kilkunastu 
instytucjom z województwa lubelskiego ule, 
wspierając akcję: „Lubelskie – wspólnie dla 
pszczół”. Obdarowani to m.in.: Technikum 
Pszczelarskie w Pszczelej Woli i Inkuba-

tor Przetwórstwa Produktów Pszczelich 
w Pszczelej Woli. Wyróżnione instytucje 
otrzymały w sumie ok. 70 uli różnych typów.

Pomimo deszczowej aury goście nie zawie-
dli. Z zainteresowaniem krążyli wśród stoisk 
związanych z branżą pszczelarską, gdzie 
można było kupić: miody, produkty pszczele, 
fachową literaturę, prasę pszczelarską, nasio-
na roślin miododajnych oraz sprzęt, narzędzia 
i najnowsze urządzenia pszczelarskie.

Dzięki zaangażowaniu całej społecz-
ności szkolnej ten dzień wpisał się jako 
bardzo interesujący w cykl programu „Lato 
z TVP 3 Lublin”.

Ewa Wachowska

narodowe 
czytanie 2020 
w Pszczelej 
Woli

Sługa – Szymon Zięba (I LO), Adaptacja tekstu 
i scenariusz – p. Monika Szabat.

„Balladyna” Juliusza Słowackiego to wy-
bitne dzieło polskiego romantyzmu. Utwór 
powstał w Genewie w 1834 roku, jego pierw-
sze wydanie miało miejsce pięć lat później 
w Paryżu. Dramat opowiada o ludzkiej natu-
rze, mechanizmach władzy, konflikcie sumie-
nia. Jego bohaterkami są dwie siostry: żądna 
władzy i bogactwa – Balladyna oraz będąca 
uosobieniem miłości i łagodności – Alina. 

Cieszy nas ogromnie postawa czytelnicza 
naszych uczniów. Dziękujemy, że byliście 
tego dnia z nami. Wiecie, że w ponad 3000 
miejsc na całym świecie czytano w tę sobotę 
„Balladynę”? Czytasz? Pamiętaj, że książki 
są jakby bramą, przez którą wychodzisz na 
świat. Dzięki nim mądrzejesz, podróżujesz, 
przeżywasz, marzysz, wyobrażasz sobie, 
poznajesz nowe miejsca… 

Izabela Kępa, Monika Szabat
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Z wielkim zapałem przystąpiliśmy do organizacji nowego roku szkolnego. Już w sierpniu, jak większość szkół,  przygotowaliśmy 
obiekt do pracy w reżimie sanitarnym. Wszechobecne maseczki, przyłbice, rękawiczki czy zapach(?) płynu do dezynfekcji rąk towa-
rzyszyły nam nieustannie, ale nie było to w stanie zepsuć nam radości ze spotkania z modzieżą, którą się już znaliśmy, ale także 
z niecierpliwością czekaliśmy na uczennice i uczniów naszego Zespołu Szkół, którzy w bieżącym roku szkolnym rozpoczęli naukę 
w klasach pierwszych (utworzyliśmy trzy klasy) Technikum: technik hotelarstwa, technik pojazdów samochodowych i technik 
mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Ponadto kształcimy młodzież w zawodzie technik architektury krajobrazu oraz w Branżowej 
Szkole I Stopnia w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych i mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych. W sumie, 
w bieżącym roku szkolnym w ZSTR uczy się ponad trzystu uczniów. Kolejny rok  „w szwach pęka” przyszkolny internat do którego 
we wrześniu przyjęto sto osób, a kilku chętnych nadal czeka na miejsce! 

Spotkania po wakacjach to czas nawiązywa-
nia nowych relacji. Integracja klas pierwszych 
to spływ kajakowy po Bystrzycy, pokonywanie 
przeszkód w bałtowskim Parku Linowym, 
kolorowa zabawa paintballowa, pieczenie 
kiełbasek czy ziemniaków w ognisku, rekreacja 
w Krasnobrodzie, następnie seanse kinowe, 
integracyjne grillowanie na zielonej trawce 
przed internatem czy piruety na lodowisku…

Oprócz wyjazdów integracyjnych odbyły 
się te o charakterze dydaktycznym, np.  zajęcia 
edukacyjne podczas Dni Otwartych Drzwi w lu-
belskim oddziale Narodowego Banku Polskiego. 
Poznanie specyfiki zawodu technika architektu-
ry krajobrazu odbywało się chociażby poprzez 
lekcje terenowe  w szkółce roślin ozdobnych czy 
na rynku kwiatowym w Elizówce, zaś  zgłębianie 
tajników pracy technika hotelarstwa odbyło 
się podczas Międzynarodowych Targów Wy-
posażenia Hoteli i Gastronomii HORECA oraz 
Targów i Artykułów Spożywczych i Napojów 
dla Gastronomii GASTROFOOD w Krakowie 
oraz w lubelskich hotelach Victoria, Vanilla, 
Hampton by Hilton czy Piano. Jesienią, jak co 
roku, maturzyści pielgrzymowali na Jasną Górę 
w ramach XXXV Pielgrzymki Maturzystów 
Archidiecezji Lubelskiej.

Jedni uczniowie rozwijali swoje zdolności 
uczestnicząc w zdobniczych zajęciach warszta-
towych dotyczących ”etnodizajnu” w Muzeum 
Wsi Lubelskiej, inni brali udział w lubelskich 
warsztatach integracyjnych z rówieśnika-
mi z Izraela udowadniając, że mają podobne 

Oczywiście zgodnie ze szkolnymi trady-
cjami obchodzimy ważne święta, wydarze-
nia, uroczystości wynikające z kalendarza, 
np. Narodowe Czytanie, Ogólnopolski Dzień 
Głośnego Czytania, Sprzątanie Świata, Dzień 
Papieski, rocznicę Odzyskania Niepodległości, 
Dyskotekę Andrzejkową, Mikołajki, spotkania 
świąteczne wraz z Jasełkami, Studniówkę.

Wiele z tych uroczystości staramy się 
obchodzić w nietuzinkowy sposób, np. Ślubo-
wanie klas pierwszych, które po zakończonej 
podniosłej części spotkania świętujemy przy 
kawie i torcie w pięknej oprawie kawiarnianych 
stołów i kwiatowych dekoracji przygotowa-
nych przez przyszłych techników hotelarstwa 
oraz architektury krajobrazu. Również Dzień 
Edukacji Narodowej obchodziliśmy odwrotnie 
niż dotychczas, gdyż tym razem grupa nauczy-
cieli przygotowała dla całej społeczności szkol-
nej przedstawienie „Witajcie w naszej bajce”.

Satysfakcję  daje nam dawanie rado-
ści młodszym, np. poprzez coroczną akcję 
Olimpiada Przedszkolaka czy pomoc po-
trzebującym Góra Grosza, Pomóż Dzieciom 
Przetrwać Zimę. Na bieżąco reagujemy na 
trudne sytuacje w jakich znaleźli się nasi 
uczniowie (zbiórki, kiermasze na pomoc w sfi-
nansowaniu operacji Kamilowi) czy sąsiedzi 
(Mikołajki dla Szymona).

Rozpoczęliśmy przygodę z wolontariatem 
na rzecz Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. 
Małego Księcia, gdzie jeszcze niepełnoletni 
uczniowie zostali zaangażowani do pracy biu-

Wreszcie nastał wrzesień

pasje, zainteresowania są otwarci i świetnie 
komunikują się w języku angielskim, a muzyka 
i taniec dopełnia wzajemną integrację.

Wszyscy uczniowie mają możliwość udzia-
łu w różnorodnych kursach organizowanych 
na terenie szkoły np. w kursie obsługi kasy 
fiskalnej czy w środowisku lokalnym -  np. 
warsztaty z carvingu (rzeźbienie w warzy-
wach i owocach) w Dworku Kajetana Koź-
miana w Piotrowicach zorganizowane przez  
GBP w  Strzyżewicach. 

Również współpracując z gminną biblio-
teką, uczniowie naszej szkoły brali udział 
w przygotowaniu i obsłudze „Święta Pieczo-
nego Ziemniaka”, dla uczniów klas drugich 
szkół podstawowych z terenu Gminy Strzy-
żewice. Odpowiedni klimat, nastrój przy or-
ganizacji różnych imprez zawsze wprowadza 
prężnie działający szkolny zespół muzyczny. 
Uczniowie naszej szkoły brali udział w wielu 
konkursach szkolnych i międzyszkolnych, 
np. w plastycznym konkursie dotyczącym 
języka angielskiego „Nie taki idiom straszny 
jak go malują!”, w Recytatorskim Konkursie 
Poezji Patriotycznej w bychawskim „Hubalu” 
, konkursie „Moja szopka bożonarodzeniowe” 
i „Najpiękniejsza szopka bożonarodzeniowa”.

Niejednokrotnie nasi podopieczni osiągali 
sukcesy sportowe np. I miejsce w Powiecie 
dla dziewcząt w halowej piłce nożnej, złoto 
i srebro w Powiatowej Licealiadzie dziewcząt 
czy wicemistrzostwo powiatu w halowej piłce 
nożnej chłopców.
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rowej - ich zadaniem było przygotowanie pocz-
ty z materiałami informacyjnymi dla instytucji, 
kontrahentów i przyjaciół Hospicjum. Przy 
okazji wizyty w Hospicjum oddaliśmy kolejną 
partię plastikowych zakrętek. Od dłuższego 
czasu zbieramy je w szkole i internacie w ra-
mach „Zakręconej akcji”. Ważne dla nas jest 
to, że uczestnicy wyjazdu wyrazili chęć stałej 
pomocy Hospicjum w ramach wolontariatu. 

Zainteresowani odwiedzili cmentarz wojen-
ny z okresu I wojny światowej w Piotrowicach 
niedaleko lasu i poznali szczegóły przebiegu 
działań wojennych w latach 1914 -1915, które 
rozgrywały się na tutejszych ziemiach. Ucznio-
wie uporządkowali cmentarz Nieznanego Żoł-
nierza, zapalili znicze na miejscu spoczynku 
żołnierzy austro– węgierskich i rosyjskich oraz 
minutą ciszy uczcili pamięć cichych bohate-
rów. Z dużym zainteresowaniem młodzież 
wzięła udział w spotkaniu z misjonarką s. 
Bożeną Noga, która przez 30 lat pracowała 
na trudnych misjach w Ameryce Południowej: 
Brazylii i Amazonii. Systematycznie, w ciągu 
roku szkolnego, odbywają się też wyjazdy do 
Regionalnej Stacji Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa w Lublinie, gdzie zdrowi uczniowie 
oddają ten cenny dar jakim jest krew. 

W chwili obecnej jesteśmy w trakcie reali-
zacji projektu Erasmus+ „Zawodowcy w Eu-
ropie”. Pod koniec maja bieżącego roku, dwie 
dwudziestoosobowe grupy wyjadą na dwuty-
godniowe staże zagraniczne, jedna tradycyjnie 
do Włoch (Spoleto), druga otworzy nowy 

kierunek i wyruszy do Hiszpanii (Granada). 
W 2021 roku będziemy kontynuować projekt, 
którego budżet wynosi 150 000,00 EUR - tak 
samo liczne i w tym samym wymiarze reali-
zowane będą staże we Włoszech i Hiszpanii. 

Przygotowujemy się również do zapla-
nowanej na luty Powiatowej Konferencji 
Szkół Branżowych w Niemcach, marcowych: 
Targów Edukacyjnych w Lublinie i Konfe-
rencji Dyrektorów Szkół Podstawowych 
Powiatu Lubelskiego organizowanej w na-
szym Zespole. 

Wkrótce rozpocznie się także realizacja 
projektu „Poprawa efektywności energetycznej 
budynku internatu przy Zespole Szkół Techniki 
Rolniczej w Piotrowicach”, polegającego na 
wykonaniu robót termomodernizacyjnych 
budynku internatu. Zakres robót budowlanych 
dofinansowanych kwotą 602 078,12 zł obej-
mować będzie m.in. ocieplenie stropu ostatniej 
kondygnacji pod poddaszem nieogrzewanym 
i stropodachu, wymianę zewnętrznej stolarki 
okiennej, modernizację systemu oświetlenia 
na energooszczędne oświetlenie LED, montaż 
kompletnej instalacji fotowoltaicznej i mo-
dernizację instalacji centralnego ogrzewa-
nia. Realizacja projektu ma na celu poprawę 
efektywności energetycznej budynku oraz 
zwiększenie wykorzystania OZE w budynkach 
użyteczności publicznej Powiatu Lubelskiego, 
a także przyczyni się to do ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych, a w konsekwencji wpły-
nie na poprawę jakości powietrza.

We wrześniu Publiczna Szkoła Podstawowa im. Rodziny 
Rohlandów w Żabiej Woli jak co roku otworzyła drzwi i przyjęła 
w swe progi stęsknionych uczniów. Niby jak co roku, a jednak 
inaczej, bo w cieniu… koronawirusa. Przez epidemię zostaliśmy 
zmuszeni do przestrzegania wielu procedur, a mimo to cały czas 
emanujemy dobrą energią, nie tracimy dobrego humoru i opty-
mizmu, bo najważniejsze, że znowu jesteśmy razem, na żywo 
a nie przed ekranem komputera. W pracy szkoły bezpośredni 
kontakt uczeń – nauczyciel – rodzic jest bezcenny, dlatego 
wspólnie doceniamy każdą chwilę, wspieramy się nawzajem 
i cieszymy, że pracujemy w miarę normalnie. 

Wszędzie dobrze, 
ale w szkole najlepiej!

Na osłodę, jeszcze w wakacje, pani dyrek-
tor przygotowała dla nas kilka niespodzianek. 
Wraz z nowym rokiem szkolnym czekały na 
nas nowo przydzielone klasy, nowi nauczy-
ciele i pięknie odnowiona sala gimnastyczna 
pomalowana na delikatny zielony kolor. Nie 
od dziś wiadomo, że zieleń uspokaja i relak-
suje, dlatego też podczas ćwiczeń, zabaw 
i gier czujemy się jak żabki w raju.

Za nami pierwsze ważne spotkania – in-
auguracja roku szkolnego oraz ślubowanie 
uczniów klasy I. Spotkania te, choć bardzo 
kameralne, zorganizowane w innej formie 
i warunkach niż dotychczas były uroczyste, 

pełne radości, uśmiechów i ciepłych słów. 
Nie zabrakło wzruszeń, gdyż niektórzy z nas 
zobaczyli się po prawie pięciomiesięcznej 
przerwie. Szczególnie mocno dzień ten prze-
żyli uczniowie klasy I, którzy w obecności pani 
dyrektor Grażyny Sprawki, wychowawczyni 
Urszuli Kozieł i swoich rodziców złożyli ślu-
bowanie i zostali pasowani na prawdziwych 
uczniów. Gratulujemy i życzymy sukcesów!

Mamy ogromną nadzieję, że cały rok szkol-
ny 2020/21 spędzimy w szkole, w swoich 
klasach, wśród nauczycieli i rówieśników. 
Nauka zdalna nauczyła nas bowiem jednego 
-pozwoliła docenić to, co do tej pory wyda-

wało się naturalne i zwyczajne – codzienną 
naukę w murach szkoły oraz życzliwość 
i wsparcie, którego w naszej szkole nigdy 
nie brakowało. Życzymy sobie i pozostałym 
placówkom oświatowym z terenu gminy 
dużo siły i wytrwałości, a przede wszyst-
kim tego, byśmy bezpiecznie, zdrowo i bez 
jakiejkolwiek izolacji dotrwali do czerwca, by 
na zakończenie roku szkolnego z satysfakcją 
i poczuciem dobrze spełnionego obowiązku 
wręczyć uczniom wspaniałe świadectwa. 

 
Eliza Borys

Małgorzata Pruchnicka
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Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii 
Konopnickiej w Bystrzycy Starej z ogromną 
satysfakcją pragnie podzielić się z czytel-
nikami „Kompresu” swoimi dokonaniami 
jakie towarzyszyły nam w ciągu ostatnich 
miesięcy, kiedy to wszyscy musieliśmy się 
zmierzyć z panującą na świecie pandemią 
COVID-19, ucząc się nowych metod i form 
pracy zdalnej.

Z ogromną determinacją, konsekwencją 
i zaangażowaniem wszyscy zarówno rodzice, 
nauczyciele ale przede wszystkim uczniowie 
pracowaliśmy wytrwale pokonując wspólnie 
napotykane przeciwności.

Szkoła jest miejscem, w którym wspólnie 
spędzony czas, jednoczy wszystkich uczniów, 
szkoła to również tradycje , obrzędowości 
i poczucie wspólnoty. Jedną z najważniejszych 
uroczystości jakie obchodzimy w PSP w By-
strzycy Starej są obchody Dnia Patrona. Co 
roku uczniowie przygotowują się do tego dnia 
bardzo szczególnie – odbywają się różnego 
rodzaju uroczystości.

Tegoroczne święto, ze względu na oko-
liczności związane z koronawirusem obcho-
dziliśmy w nieco inny ale równie uroczysty 
sposób, umieszczając na stronie szkoły krótki 
rys historyczny dotyczący życiorysu i twór-
czości poetki. Skupiając się przede wszystkim 
na pokazaniu jak dumni jesteśmy z tego, że 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Bystrzycy 
Starej obrała Marię Konopnicką.

Nauka w zamknięciu w domu wcale nie 
musi być nudna! Można ten czas wykorzystać 
na zrobienie czegoś niezwykłego i twórczego. 
W czasie nauki zdalnej uczestniczyliśmy re-

prezentując naszą szkołę w rożnych akcjach 
i konkursach odnosząc sukcesy.

 Pierwszym przedsięwzięciem w jakim 
PSP w Bystrzycy Starej brała udział był kon-
kurs pt. „Zarażaj Twórczością” organizowany 
przez CKiP w Piotrowicach. Naszą szkołę 
reprezentowali najmłodsi uczniowie klasy 
„0b”, tworząc zdalnie film pt. ”KOSMOS” 
pokazujący jak fajnie można spędzić wolny 
czas w domu.
Nasze dwie uczennice wymalowały dla szkoły 
biorąc udział w „X Ogólnopolskim Konkursie 
Plastycznym” dla dzieci organizowanym przez 
KRUS pt. „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz 
gdy zwierzęta znasz i szanujesz”:

 ■ I miejsce, uczennica klasy „3b” - Karo-
linka Teter , wychowawca Pani Urszu-
la Krawczyk,

 ■ Wyróżnienie, uczennica klasy „0b”- 
Wiktoria Chodór – wychowawca Pani 
Justyna Teter.

Miło nam także poinformować o osią-
gnięciach matematycznych naszych pod-
opiecznych. W konkursie matematycznym 
„Kangurek” nasi wychowankowie „wyliczyli” 
dla szkoły:

„My się w domu dziś uczymy ”

Dzień Pustej Klasy w bystrzycy Starej
W piątek 25 września przedszkolaki i uczniowie klas I-III z Publicznej Szkoły Pod-

stawowej im. Marii Konopnickiej w Bystrzycy Starej świętowali Dzień Pustej Klasy. 
To międzynarodowe święto edukacji na świeżym powietrzu zainaugurowali londyńscy 
nauczyciele w 2012 roku. Ich celem było zachęcenie nauczycieli, aby choć jedną lekcję 
spędzili ze swoimi uczniami poza budynkiem szkoły. Wszystko po to, aby promować 
bardzo wartościową edukację terenową. 

Pogoda dopisała, więc bez żadnych problemów mogliśmy przyłączyć się do tej ciekawej 
i wyjątkowej akcji. Uczniowie klasy I a siedząc na trawie, czytali bajki i wiersze, szukali kształtu 
liter w otoczeniu oraz mrówek w trawie. Nie obyło się również bez prób wchodzenia na drze-
wo. Klasa I b wybrała się na spacer w poszukiwaniu oznak jesieni. Po drodze dzieci zbierały 
materiały przyrodnicze, które posłużyły im do wykonania bukietów. Klasa II a, spacerując 
po okolicznej łące, poznała wiele nazw roślin. Pracując w grupach, dzieci stworzyły piękną 
łąkę z naturalnych okazów przyrodniczych. Drugoklasiści, bawiąc się w zabawę „Zając i lis” 
dowiedzieli się, jak trudno jest drapieżnikom zakraść się do ofiary, by nie być usłyszanym. 
Uświadomiły sobie też, jak ważne jest zachowanie ciszy w lesie. Uczniowie klasy II b na 
moment zamienili się w malarzy plenerowych i malując na folii, wykonali własne arcydzieła. 
Bawiąc się w zabawę „Nietoperz i ćma”, poznały pojęcie echolokacji. Wielką frajdę przyniosło 
im też szukanie wcześniej ukrytych w ogródku szkolnym karteczek z nazwami ginących 
gatunków zwierząt. Trzecioklasiści, wykorzystując zebrany wcześniej materiał przyrodniczy, 
stworzyli mandale oraz mapę wymyślonego świata oraz okolicy. Wykorzystując jesienne 
skarby, zagrali w kółko i krzyżyk na trawie. Nasi najmłodsi koledzy- przedszkolaki radośnie 
bawiąc się na świeżym powietrzu, ozdobiły chodnik przepięknymi kredowymi rysunkami.

Lekcje spędzone pod gołym niebem były dla dzieci okazją do bliskiego kontaktu z przyrodą, 
do jej uważnej, czułej obserwacji i beztroskiego celebrowania jej piękna. Udowodniliśmy, że 
w naturze też można się uczyć i w dodatku jest to zdrowsze i przyjemniejsze. Pamiętajmy, 
że natura uczy, dotlenia, aktywizuje, pobudza wyobraźnię, wzrusza i zadziwia. Ten dzień 
z pewnością powtórzymy za rok.

U. Tomusiak
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 ■ I miejsce – Jakub Tomczyk, uczeń klasy 
„2a”, wychowawca Pani Małgorzata Ma-
ziarczyk,

 ■ Wyróżnienie – Agatka Nawłatyna, 
uczennica klasy „3a”, wychowawca 
Pani Agnieszka Gryta.

Wszystkim naszym podopiecznym ser-
decznie gratulujemy :)

Jako szkoła braliśmy udział w róż-
nych akcjach:

 ■ Serce dla Medyka. Akcja ta polegała 
na narysowaniu, namalowaniu kartki 
z życzeniami i podziękowaniami dla 
Służby Medycznej za ich trudną pracę.

 ■ Obchodach Dnia Osób z Zespołem 
Downa. Dzieci w dowód solidarności 
ubrały skarpetki nie do pary.

 ■ Certyfikowanym Międzynarodowym 
Projekcie Czytelniczym „Magiczna Moc 
Bajek”- dzięki któremu dzieci mogły 
uczyć się rozpoznawania, przekazy-
wania i nazywania najważniejszych 
wartości w życiu człowieka.

Obchodziliśmy również – Dzień Dziecka. 
Zaistniała sytuacja nie pozwoliła nam spotkać 
się z dziećmi i rodzinami na szkolnym pikniku, 
ale nie zaprzepaściła okazji do świętowania 
najweselszego dnia w roku! Z tej właśnie 
okazji wszystkim dzieciom, tym małym i tym 
dużym, dyrekcja szkoły wraz z całym gronem 
pedagogicznym złożyła w postaci filmiku- naj-
serdeczniejsze życzenia! Radości, wspaniałych 
przyjaciół, dobrej zabawy każdego dnia!

Pamiętaliśmy także o wielu rocznicach 
historycznych. Sejm RP ogłosił rok 2020 
m.in. - Rokiem Św. Jana Pawła II oraz Bi-
twy Warszawskiej.

Św. Jan Paweł II jest uważany za najwybit-
niejszego Polaka w historii naszego narodu. 
18 maja obchodziliśmy 100. rocznicę urodzin 
Jana Pawła II. W tym dniu nie było uroczystej 
akademii, a darem serca, pamięci stały się 
różnego rodzaju przedsięwzięcia. Na stronie 

szkoły umieściliśmy informacje o życiu i pon-
tyfikacie Jana Pawła II. Poleciliśmy strony 
internetowe na których znajdowały się filmy 
dokumentalne, homilie, zdjęcia, teksty publi-
cystyczne, relacje ze spotkań oraz materiały 
filmowe ze wszystkich pielgrzymek. Zachę-
caliśmy do udziału w ciekawych inicjatywach 
ogólnoświatowych tj. #ThankYouJohnPaul2 
Dziękuję Ci Janie Pawle II”, czy też do ogólno-
polskiego wirtualnego biegu dobroczynności.

W tym roku obchodziliśmy 15. rocznicę 
śmierci tego Wielkiego Polaka. Za pomocą 
mediów społecznościowych modliliśmy się 
o wyproszenie łask przez wstawiennictwo 
Jana Pawła II. O godzinie 21: 37 w godzinę 
śmierci w naszych domach zapaliliśmy świa-
tło pamięci.

Wspominaliśmy także 100.rocznicę Bitwy 
Warszawskiej, której obchody przypadają na 
sierpień 2020 roku. W dniach 13-15 sierpnia 
1920 roku, na przedpolach Warszawy roze-
grała się decydująca bitwa wojny polsko-bol-
szewickiej, która zmieniła losy Polski i świata.

Święty Jan Paweł II w 1999 roku tak mó-
wił o bitwie warszawskiej -” Było to wielkie 
zwycięstwo wojsk polskich, tak wielkie, że 
nie dało się go wytłumaczyć w sposób czysto 
naturalny i dlatego zostało nazwane Cudem 
nad Wisłą. To zwycięstwo było poprzedzone 
żarliwą modlitwą narodową. Myśl nasza kie-
ruje się dzisiaj ku tym wszystkim, którzy pod 
Radzyminem i w wielu innych miejscach tej 
historycznej bitwy oddali swoje życie, broniąc 
Ojczyzny i jej zagrożonej wolności. „Angażo-
waliśmy się także w projekty ogólnopolskie 
np. akcję społeczno-edukacyjną „Żonkile”, 
która miała na celu propagowanie wiedzy 
na temat powstania w getcie warszawskim. 
Żonkil to symbol związany z postacią Marka 
Edelmana, ostatniego przywódcy Żydowskiej 
Organizacji Bojowej, który w rocznicę po-
wstania składał bukiet żółtych kwiatów pod 

Pomnikiem Bohaterów Getta. W tych trud-
nych chwilach wspominaliśmy tych, którzy 
ginęli bez żadnej nadziei, sami pielęgnując 
wzajemny szacunek, troskę o dobro wspólne. 
Akcji przyświecało hasło „ Łączy nas pamięć”. 
Choć nie mogliśmy się spotkać, tego dnia to 
połączyła nas pamięć. W wirtualne uroczy-
stości włączyli się uczniowie klas szóstych 
i ósmych.

Nasza szkoła za upamiętnienie 77 rocznicy 
wybuchu powstania w getcie warszawskim 
została wyróżniona pamiątkowym dyplomem.

Czas nieco stanął w miejscu, ale jesteśmy 
przekonani,że nasze działania zapiszą się 
w historii naszej szkoły. Jesteśmy dumni 
z tego w jaki sposób cała społeczność szkolna 
pracowała dla dobra wspólnego. 

Mamy nadzieję, że pomimo sytuacji i tak 
odległego czasu, od września w końcu wró-
cimy w pełni sił i uśmiechów do naszych 
kolorowych klas. Nie możemy się doczekać!

Justyna Teter, Agnieszka Paszkiewicz
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egzamin ósmoklasisty  - wyniki
Po raz pierwszy egzamin ósmoklasisty został 

przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019. 
Jest to egzamin obowiązkowy, co oznacza, że 

każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukoń-
czyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, 
jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu 
ósmoklasisty nie można nie zdać.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany 
w formie pisemnej.

Każdy ósmoklasista przystępuje do egzaminu 
z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

 ■ Języka polskiego
 ■ Matematyki
 ■ Języka obcego nowożytnego. Ósmoklasista przy-

stępuje do egzaminu z jednego z następujących 
języków obcych nowożytnych: angielskiego, 
francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, ro-
syjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może 
wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole 
w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

W roku szkolnym 2019/2020 egzamin został za-
planowany w terminie 21 - 23 kwietnia 2020 r. Jednak 
ze względu na ogłoszenie w kraju stanu zagrożenia 
epidemicznego, został przesunięty i odbył się dopiero 
w dniach 16 - 18 czerwca. Uczniowie, którzy z przyczyn 
losowych nie przystąpili do egzaminu w powyższym 
terminie , napisali egzamin w terminie dodatkowym, 
tj. 7,8 i 9 lipca bieżącego roku.

W województwie lubelskim do egzaminu ósmo-
klasisty w terminie czerwcowym przystąpiło 19 122 
uczniów. Uczniowie z autyzmem, w tym z zespołem 
ASPERGERA, niewidzący i słabo widzący, niesłyszący 
i słabo słyszący z niepełnosprawnością intelektualną 
w stopniu lekkim oraz niepełnosprawnością ruchową 
spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym 
rozwiązywali zadania w arkuszach w wersji dostosowa-
nej, zaś pozostali w arkuszach w wersji standardowej.

Poniżej tabela prezentująca średnie wyniki w pro-
centach – Gmina Strzyżewice i gminy sąsiadujące.

Średni %
 uzyskanych punktów J. polski Matematyka J. angielski

POLSKA 59 46 54

POLSKA – wieś 58 44 48

Woj. lubelskie 60 46 52

Powiat lubelski 62 48 51

Gmina Strzyżewice 62 45 48

Gmina Bychawa 62 45 47

Gmina Głusk 64 56 61

Gmina Jabłonna 57 45 45

Gmina Niedrzwica Duża 61 47 51

Gmina Wilkołaz 67 50 64

Gmina Zakrzówek 66 45 49
Żródło: www.cke.pl, www.oke.krakow.pl

Średni % 
uzyskanych punktów J. polski Matematyka J. angielski J. niemiecki

Gmina Strzyżewice 62 45 48 54

Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Bystrzycy Starej 61 42 47 37

Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Kiełczewicach Górnych 62 59 45 49

Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Osmolicach Pierwszych 59 39 41 28

Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Strzyżewicach - Rechcie 62 42 47 -

Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Żabiej Woli 64 48 51 100

Żródło: www.cke.pl, www.oke.krakow.pl

Na terenie gminy Strzyżewice znajduje się pięć szkół podstawowych, z których 
łącznie do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło 92 uczniów. Poniżej tabela prezen-
tująca średnie wyniki w procentach – szkoły podstawowe z terenu naszej gminy.

europejski projekt  
w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w bystrzycy Starej

Z nieukrywaną satysfakcją odebraliśmy wiadomość o otrzymaniu dofinansowania w wysokości 32 403 euro na nowy projekt 
edukacyjny z programu Erasmus+. Narodowa Agencja Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie wysoko oceniła inno-
wacyjny projekt współpracy na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk przyznając 89,5 pkt na 100 możliwych. Projekt o tytule 
„Europejska podróż-festiwal filmowy” będzie realizowany w naszej placówce w latach 2020-2022. Młodzież z naszej szkoły będzie 
współpracować ze szkołami Thomas Moore Scuola z Sycylii (Włochy), Scoala Gimnazjala „Sfanti Vineri” z Ploeszti ( Rumunia) oraz 
32 SU s izuchavane na chuzdhi ezici „Sv.Kliment Ohridski” z Sofii (Bułgaria). Nasi uczniowie podczas trwania projektu odwiedzą 
3 kraje partnerskie oraz przygotują wizytę w naszej szkole. Przedsięwzięcie jest projektem interdyscyplinarnym zajmującym się 
rozwijaniem umiejętności językowych, biologicznych, historycznych a przede wszystkim technologii cyfrowych. Szkoła podstawowa 
w Bystrzycy Starej jest koordynatorem głównym odpowiedzialnym za całość projektu wartego w sumie 109 902 euro.

Koordynator Tomasz Suchański

B. Szymula
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a jeszcze tak niedawno, 
bieda w chatach piszczała! 

Obserwując dzisiejszą rzeczywistość 
- zainteresowania ludzi, trendy modowe, 
kulinarne, wystroju wnętrz-  można by rzec, 
iż moda na „ludowiznę” powraca. Lokal-
nie świadczy o tym również reaktywacja 
(i to z przytupem!) zespołu ludowego przy 
realizacji projektu w CKiP “Zagraj nam mu-
zyczko”. Wiem, że są też tacy ludzie, którzy 
umiłowanie polskiej wsi mają po prostu 
w sercu, ale i tacy, którzy traktują to jako 
kolejny nurt, w spolszczeniu  zwany etno-
dizajnem.  I tu kolejna, wczesnowiosen-
na obserwacja: żywność, a właściwie jej 
marnowanie, widoczne dla mnie zwłaszcza 
w telewizyjnych obrazkach podczas począt-
ków epidemii w naszym kraju. Rozmowy ze 
znajomymi potwierdziły moje spostrzeżenia. 
Sklepowe koszyki wyładowane po brzegi, 
ciężkie siatki przynoszone do domu -takie 
miewamy luksusy! A potem? Kubły pełne 
śmieci niedojedzonych oraz przetermino-
wanych produktów! A jeszcze tak niedawno, 
bieda w chatach piszczała! Myśl jak to myśl 
w głowie chwilę pomieszkała i szybko z niej 
uleciała. Powróciła kilka dni temu podczas 
przeglądania menu w kolejnej karczmie spe-
cjalizującej się w potrawach określanych jako 
Swojskie dania, Chłopskie żarcie, Wiejskie 
jadło. Króluje tam kotlet schabowy, ziemnia-
ki, różnej postaci surówki, tudzież golonka, 
bigos, dalej pierogi…czasem dziczyzna. 

I choć większość doskonała w smaku 
i wyglądzie, bo mięsiwa wyglądają jakby 
dopiero co solarium opuściły, w surówkach 
doskonale prezentują się kształtne warzy-
wa, pierogi są dorodne, często ociekające 
tłuszczem,  posypane skwarkami, a te na 
słodko polane śmietaną, to czy z wiejskim 
jedzeniem mają coś wspólnego? No właśnie, 
jak to się ma do dawnej chłopskiej rzeczy-
wistości? Ano nijak… Jak dawniej żyli ludzie? 
Co do garnków wkładali – ha! Czasem ich 
nawet nie mieli… 

Musisz wiedzieć Drogi Czytelniku, że 
przed wojną siedemdziesiąt procent lud-
ności mieszkało poza miastem zazwyczaj 
w ubogich, wiejskich chatach, dworki by-
wały – „jeden na ileś”. Podstawą w kuchni 
chłopskiej (oprócz niej była jeszcze kuchnia 
mieszczańska i szlachecka) były produkty, 
które można było samemu zebrać, na przy-
kład po uprzednim zasianiu. Zdecydowanie 
rzadziej na stołach gościło to co się samemu 
wyhodowało. To „wyhodowane” znacz-
nie lepiej opłaciło się po prostu spieniężyć 
bogatszej ludności miejskiej. To „urobione 
z wyhodowanego” typu masło czy ser rów-
nież sprzedawano. Dlatego sprzedawano 
biały ser. Jedynie ten, który się nie sprzedał 

suszono i moczony zjadano wiosną. W wio-
skach położonych bliżej rzek łowiono ryby 
oraz raki. I wcale nie było ich mało, bowiem 
„akweny” wiejskie były czyste, niczym nie 
skażone. Z lasów czerpano garściami, ale 
tylko grzyby i leśne owoce! Przecież chłop 
nie polował w pańskim lesie! Na domowych 
zagonach uprawiano bób, kapustę, dynie, 
brukiew, ziemniaki, marchew, groch, zioła, 
zboże na paszę i kaszę, z mniejszym powo-
dzeniem owoce. Na serwatce czy maślance 
gotowano zupy. A herbata? Jeśli udało się 
zebrać i ususzyć owoce lub zioła to były na-
pary… Takie to były czasy, jedzono i pito co 
było, a nie to czego się akurat chciało. Jadano 
ziemniaki z omastą, żur, dziamę czyli potra-
wę z mąki i mleka lub placki z mąki i wody 
pieczone na blasze. Najcięższym okresem 
w roku był przednówek (okres kończenia 
się zapasów, a jeszcze przed nowymi pierw-
szymi zbiorami i zazielenieniem łąk) czyli 
zazwyczaj to luty, marzec, często nawet, 
przy niesprzyjających warunkach pogodo-
wych, część kwietnia. Wtedy mieszkańcy 
ubogich, chłopskich chat jedli jeden posiłek 
dziennie, często przygotowany z pozostałych 
resztek, nadpsutych warzyw, owoców. Kiedy 
zima odpuściła i wokół robiło się zielono, 
bydło wypuszczano na pastwiska. A samemu 
zrywano pierwsze rośliny jadalne, choć nie 
odżywcze to pozwalające zaspokoić głód. 
Na zupę lub na dodatek do kaszy, zrywano 
obecnie uważaną za chwast, lebiodę (komosę 
białą). Przyrządzano jadło z perzu, powoju, 
trawy – mietlicy i manny, ostu, liści mniszka, 
pokrzywy czy rzęsy wodnej. A chleb? Nie-
wątpliwie był najważniejszym pokarmem, 
do którego podchodzono jak do wielkiej 
świętości, zaczynając od szacunku do osób 
przekazujących z pokolenia na pokolenie 
receptury, przez sposób i czas wypiekania 
oraz obchodzenia się z nim. Tylko, że na 
przednówku mąki też brakowało…  Zna-
leziono zamienniki. Do ciasta chlebowego 
dodawano: suszonych, tartych kasztanów, 
mielonych żołędzi, kory brzozowej, igieł 
sosnowych czy obierek po ziemniakach, 
a nawet…popiołu! Wszystko tylko po to, 
by zwiększyć objętość wypieku i zapełnić 
puste żołądki domowników. Zdarzało się 
też tak, że na dworach, dla przetrwania dla 
ubogich, przygotowywano tzw. porcje żyw-
nościowe, które chłopi dodatkowo odrabiali 
przy żniwach czy wykopkach. Końcówka 
września i kolejne trzy miesiące to czas 
kiedy zawsze na wsi było najwięcej obfitości, 
gdyż dostępne były warzywa, owoce, jakaś 
zwierzyna czy ptactwo domowe, z którego 

jak nie mięso (bo to zazwyczaj na sprzedaż 
bywało) to tłuszcz czy jaja pozyskano.

Ten czas właśnie przed nami, nauczmy 
się rozsądnie gospodarować żywnością. 
Planujmy zakupy, szacujmy ile jedzenia po-
trzebujemy, wykorzystujmy produkty do 
ońca, regularnie przeglądajmy kuchenne 
szafki, lodówkę, spiżarnię. Część żywności 
możemy zamrozić, zakonserwować lub się 
nią podzielić. Pozwól więc Drogi Czytelniku, 
że tu przerwę rozważania, a starodawne 
przysłowie „Trudno piec chleb, gdy mąki nie 
będzie” pod rozwagę Ci zostawię. 

Małgorzata Pruchnicka

Korzystałam z:
Internet – Wikipedia
Pisemna relacja starszego kustosza Muzeum 
etnograficznego w  Krakowie K. Reinfuss- Ja-
nusz 
Tekst Wiejska bieda S. Kalinowskiego 

Wkoło Macieju…

Na końcu wsi chata ta stała,
Bielona w środku miętą pachniała
Grządki dokoła babka pieliła,
w kałuży kaczka sobie brodziła
Wtem baba krzyczy, „o gwałtu, rety!”
już trza cerować chłopu skarpety!
Dzisiaj i zioła trzeba dosuszyć,
mąką stolnicę jeszcze oprószyć
Grochy wyłuskać, masło wyrobić,
i w rzece pranie też trzeba zrobić
Zupy uwarzyć, kartofle zgotować,
Gary wyczyścić, podłogi szorować 
Dzieci „zdrowasiek” trzeba nauczyć,
Matkę odwiedzić, jaja podrzucić
W piecu wygasło, trzeba rozpalić,
należy pościel też wykrochmalić
Potem po ciemku trza ją sprasować,
na noc berbeciom mleka szykować
A kiedy księżyc w oczy zaświeci 
paść na sienniku, utulić dzieci
po czwartej rano znów trzeba wstawać
śpiewać godzinki, zwierzętom dawać
wody ze studni naciągnąć trzeba 
strawę szykować… choćby i bieda!
Kapustę kisić, pierze wydzierać,
owoce suszyć i grzyby zbierać
Znów piec rozpalić i wodę czerpać,
stolnicę prószyć, na dzieci zerkać…

Małgorzata Pruchnicka
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Udział chętnych w konkursie przerósł nasze najśmielsze oczekiwania, zaś uczestnicy 
konkursu rzetelnym podejściem do tematu i wspaniałą kreatywnością, wzbudzili zachwyt 
oraz moc pozytywnych emocji.

Ze względu na sytuację komisja obradowała zdalnie, podchodząc indywidulanie do każ-
dego podmiotu, nie tylko poznając pracę, ale też przekaz i charakter osoby. 

„zarażaj twórczością” 
czyli kreatywna kwarantanna

Do komisji on-line należeli:
 ■ Urszula Lewartowicz- pedagog, in-

struktorka teatralna, reżyser spekta-
kli, autorka scenariuszy i książek dla 
dzieci, a przede wszystkim animatorka 
kultury./ Lublin

 ■ Łukasz Jemioła - piosenkarz, gitarzysta, 
pedagog, kompozytor i autor tekstów. 
/Lublin 

 ■ Monika Rejtner- Dramatoterapeutka 
i edukatorka, pedagożka teatralna, bi-
bliotekarka, która prowadzi cykl pn.”Do-
mowa bibliotekarka”/ Warszawa

 ■ Alicia Devaux- Absolwentka Państwowa 
Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna 
i Teatralna im. L.Schillera na wydziale 
operatorkim, angażująca się w wiele 
realizacji filmowych n a terenie Polski 
i za granicami/ Warszawa

 ■ Barbara Gąbka – instruktor ds. kultural-
no-oświatowych, reż. teatralna, opiekun 
grup teatralnych CKiP/ Piotrowice

Komisja brała pod uwagę następujące 
kryteria: kreatywność, walory artystyczne, 
walory estetyczne, proces twórczy, dosto-
sowanie pracy do wieku uczestnika.

Wobec powyższego zgodnie wytypowali 
następujących LAUREATÓW i osoby WYRÓŻ-
NIONE w poszczególnych kategoriach wie-
kowych:

KATEgORIA DZIEcI:
LAUREACI: 
 ■ LENA MURAT- „Rap korona”
 ■ MIKOŁAJ WOŁOSZ – „Jak myć ręce, 

żeby zatrzymać koronawirusa”

KATEgORIA MŁODZIEŻ:
LAUREAT:
 ■ KAROL DRELICH – „Jeszcze 

będzie pięknie”

WYRÓŻNIONY:
 ■ MATEUSZ TARKOWSKI – „COVID-19 

za drzwi”

27 maja w CKiP mieliśmy przyjemność podsumować konkurs pn. „Zarażaj twórczością”.
Celem konkursu było promowanie zaleceń wynikających z zagrożenia epidemiczne-
go, a także m.in. poszukiwanie własnych pomysłów na ciekawe i twórcze działania 
w domu. Łączna wartość nagród przekroczyła 1200 zł.

KATEgORIA DOROśLI:
LAUREACI:
 ■ KATARZYNA MATYJASIK – „Ja-

Korona-Rap”
 ■ MAŁGORZATA PRUCHNICKA – 

„Zostań w domu”

WYRÓŻNIENIE:
 ■ MARTA CIECHOŃSKA – 

„Rozkapryszeni challange”

Oprócz komisji konkursowej oddaliśmy 
pracę pod ocenę publiczności, w wyniku 
której NAGRODĘ PUBLICZNOŚCI z ilością 
54 głosów otrzymała LENA MURAT. 

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy 
wszystkim LAUREATOM, WYRÓŻNIONYM, 
a także wszystkim osobom, które wzięły 
udział w konkursie. Wasze prace zapiszą 
się w historii.

Wszystkie prace można obejrzeć w naszej 
galerii pokonkursowej. Pamiętajcie! Dbajcie 
o siebie i innych. Życzymy Wam dużo zdrowia!

th.
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Zdalne lekcje, odwołane zajęcia, przymusowa rezygnacja ze spo-
tkań z przyjaciółmi i wiele innych. Tegoroczna wiosna mocno dała się 
we znaki nam wszystkim. Czasy pandemii są niepewnymi i ciężkimi 
dla społeczeństwa. Dlatego nie wahaliśmy się ani chwili i gdy tylko 
uzyskaliśmy zgodę służb sanitarnych postanowiliśmy działać! I tak 
w wakacje przez dwa tygodnie stworzyliśmy najbardziej hałaśliwe 
i zwariowane dwutygodniowe warsztaty dla dzieci!

Wakacyjne wariacje, bo o nich mowa to była świetna zabawa, 
możliwość spotkania znajomych ze szkolnych ławek po kilkumie-
sięcznej przerwie i przede wszystkim okazja do nabycia nowych 
umiejętności oraz odrobina „normalności” w tym trudnym czasie. 

Podczas tej przygody uczestnicy nauczyli się tworzyć zabawki 
sensoryczne, stworzyli własny las w słoiku, który zabrali do domów, 
by mieć zawsze przy sobie cząstkę natury. Hałasowali podczas warsz-
tatów bębniarskich, zaś podczas zajęć kulinarnych przygotowywali 

Wakacyjne wariacje w cKiP
kosze piknikowe, by na łonie natury urządzić prawdziwą ucztę. 
Dodatkowo szyli, tworzyli, malowali i lepili przepiękne dzieła z gliny. 
Zaś na zakończenie wspólnie urządzili kino plenerowe! 

To był naprawdę szalony i zwariowany czas!
ł.o.
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Pod numerem 154 w Osmolicach Pierw-
szych, przy barierce parkuje rowerem 
uśmiechnięta pani, a z pobliskich domów 
dochodzą kolejne osoby. Podjeżdża karawa-
na samochodów. Ktoś wysiada z instrumen-
tami, następna osoba z kolei z brytfanką 
ciasta, jeszcze ktoś z dokumentami. A pies 
kręcący się nieopodal budynku, zachowuje 
się nieswojo. Jak się okazuje później, to 
wierny kompan projektu.

Nikt nie spodziewał się, że na pierwsze 
spotkanie przybędzie tyle chętnych. Są 
dorośli, seniorzy, ale i również dzieci. 

Czasy niepewne, strach oraz towarzy-
sząca wokoło stagnacja, determinuje nas 
do podjęcia konkretnego wyzwania zre-
alizowania projektu w ramach przyznanej 
dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w programie EtnoPolska. 
Zatem oficjalnie rozpoczynamy projekt 
„Zagraj nam muzyczko. Reaktywacja ze-
społu ludowego”. Jest 3 lipca 2020 roku.

Założeniem było powołanie zespołu 
śpiewaczego, który odtworzy pieśni pocho-
dzące z objętościowych i inspirujących ze-
szytów należących do śpiewaczki z Osmolic 
Drugich- p. Reginy Wróbel. 

W przygotowaniach towarzyszą nam 
Anna Różycka oraz Przemysław Łozowski, 
oboje związani z promowaniem i kultywo-
waniem kultury tradycyjnej i ludowej na 
obszarze Polski, jak i zagranicy. 

zespół pięknych wiejskich pieśni
zagraj nam muzyczko

Było to dla nas nie lada wyzwanie. W do-
bie, w której króluje szeroko rozwinięta 
technologia cyfrowa, zaś media serwują nam 
muzykę nie za wysokich lotów, my bierzemy 
na tapetę utwory niemalże zapomniane, któ-
re dawno temu towarzyszyły społeczności 
przy wyjściach w pole, obrządku lub wiej-
skich świętach okolicznościowych. Sztuka 
niełatwa, ale pierwsze spotkanie pokaza-
ło, że to dobry kierunek…a słowa jednej 
z uczestniczek spotkań „Mówię Wam. Będzie 
z tego coś wielkiego” tylko utrzymywały 
nas w przeświadczeniu, że chyba warto...

Cotygodniowe spotkania śpiewacze 
budowały wspaniały wiejski repertuar. 
Dochodziły kolejne osoby. Stworzyła się 
wspaniała grupa osób w różnym wieku. 
Most pokoleniowy, jaki powstał w ramach 
spotkań, sprawił, że powstała jedna wielka 
rodzina, która nie dość, że śpiewała, to mo-
gła wymienić się swoimi doświadczeniami, 
porozmawiać przy domowych frykasach 
o czasach dawnych i współczesnych, od-
śpiewać sto lat z okazji urodzin, ale też 
w minucie ciszy uczcić pamięć kogoś waż-
nego. A klimat niósł się w najdalsze rejony 
naszej gminy i naszych sąsiadów. 

Działania były prowadzone dwuetapowo. 
W Kiełczewicach Górnych w tym samym 
czasie na pulpitach Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej pojawiły się utwory typowe dla muzyki 
tradycyjnej oraz utwory, które w połączeniu 
z zespołem śpiewaczym byly absolutnymi 

hiciorami projektu. Po raz pierwszy mło-
dzież miała możliwość zmierzenia się z re-
pertuarem, który towarzyszy największym 
potańcówkom muzyki tradycyjnej w Polsce 
i na świecie. Podróżniaki, oberki, walce tylko 
napawały wszystkich pozytywną energią. 
A przełomowe spotkania dwóch zespołów, 
dawało do zrozumienia, że to będzie wspa-
niała prezentacja. 

Finał projektu odbył się 20 września 
w scenerii parku Koźmianowskiego w Pio-
trowicach. Piękna pogoda, wystrój sceniczny 
w oparciu o to, co najpiękniejsze. Kwia-
ty ogrodowe jako element swojski, oraz 
wycinanki pochodzące z Kiełczewic jako 
element tradycyjny, a także smakołyki ty-
powo regionalne wykonane oraz wydawane 
przez uśmiechnięte panie ze Stowarzyszenia 
Aktywnych Kobiet „Ale Babki”. 

To wszystko sprowadziło mnóstwo osób 
zarówno z miejscowości strzyżewickich, 
sąsiednich gmin, jak i osób, które z zacię-
ciem podróżują po wszystkich festiwalach 
i potańcówkach związanych z tradycją. 

Charakter wydarzenia sprawił, że sporo 
zespołów pragnęło się zaprezentować na 
naszej scenie, choćby dlatego, że ze wzglę-
du na pandemię nie odbywało się za wiele 
wydarzeń, ale też ze względu na możliwość 
„zagrania na artystycznej ziemi” i przy takiej 
publiczności. Muzyka na żywo wymaga 
sporego nakładu nagłośnieniowego, co 
dało się odczuć poprzez poślizgi czasowe, 

To był spokojny, zwykły dzień, kiedy kłosy zbóż złociły się od promieni słonecznych rozpościerających się po przepastnych 
polach Osmolic, a unosząca się letnia cisza jak gdyby nigdy wchodziła do mieszkań i zapraszała na spotkanie, które będzie 
początkiem niezapomnianej przygody. 
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ale składy grające zrekompensowały ten 
niedosyt swoimi melodiami.

Zespół BeFolk przedstawił publiczności 
utwory znane i lubiane. Kapela Cyja zaprezen-
towała kilka utworów obrzędowych z regionu 
Lubelszczyzny. Niesamowitą energię zaser-
wowała młodzież z Kapeli Turobińskiej, która 
swoimi strojami doskonale wkomponowała 
się w scenę, a dodatkowo zachęciła do tań-
ca innych. Kapela Butrynów rozkołysała nas 
utworami, z przewodnią suką biłgorajską, ale 
też dała pretekst do tupania podczas oberasów, 
granych na ścisłych klimatycznie potańcówkach. 

Przyszedł czas na finał. Na scenę weszło 
ok.35 osób. Wszyscy w spójnych strojach, 
wszyscy dumni i przygotowani, czekający 
na pierwszy aplauz publiczności. Zaczęło się 
przyjemnie, utworem o młodziutkim kadeciku. 
Chłód typowo jesienny dawał się we znaki, 
ale lekki, zwiewny, a tym samym fliraciarski 
refren kupił publiczność, a energię przekazy-
waną ze sceny dało się dostrzec w najodleglej-
szych miejscach. Owacje na stojąco, uśmiechy 
i przede wszystkim zadowolenie, że udało się 
wspólnie stworzyć wspaniałe wydarzenie. 

Ponad godzinny koncert sprawił, że za-
kończyła się dwumiesięczna przygoda z mu-
zyką tradycyjną. Przygoda łącząca pokolenia, 
pokazująca, że w ciężkich czasach muzyka 
może łączyć, a jej ponadczasowy przekaz 
sprawia, że uśmiech pojawia się na twarzy 
i zaraża tym innych. 

Charakter wydarzenia był tak skonstru-
owany, że bawili się niemalże wszyscy, na-
tomiast końcowa potańcówka przy kapeli 
Drewutnia, sprawiła, że dechy kurzyły się od 
podskoków w rytm bicia bębna huculskiego 
i tupania młodzieży, która doskonale odna-
lazła się przy tego rodzaju muzyce. 

Proces projektu był wartościowy. Zespół 
powołany na potrzeby spotkań śpiewaczych 
oraz Orkiestra Dęta Gminy Strzyżewice pod 
kierunkiem kapelmistrza Marka Ziarkow-
skiego stanęli na wysokości zadania. Miejmy 
nadzieję, że to, co powstało zapadnie głęboko 
w pamięć i wpisze się w karty historii. Po-

Składamy serdeczne podzięko-
wania sołectwu Dębszczyzna 
oraz OSP Kiełczewice górne 
za udostępnienie infrastruk-
tury dla publiczności, Stowa-
rzyszeniu Aktywnych Kobiet 
„Ale Babki” za przygotowanie 
oraz wydawanie poczęstunku, 
a także Damianowi Bogusław-
skiemu, Piotrowi Olechowi, 
Radosławowi Korbie, Seba-
stianowi Żukowskiemu oraz 
Krzysztofowi Piwnickiemu za 
pomoc techniczną związaną 
z organizacją imprezy.

zostaje pytanie, czy będzie można jeszcze 
usłyszeć zespół, …. ale o tym sza. Jedna mała 
rzecz tra la la la la” 

Do usłyszenia!:)

W projekcie wzięli udział: 
Marta Biały, Katarzyna Stec, Lenka Mu-

rat , Marcin Murat, Danuta Wójcik, Grażyna 
Skwarek, Julia Gąbka, Sylwia Paćkowska, 
Maria Pluta, Maria Banach, Marianna Ka-
zuła, Krystyna Welc, Alina Małecka, Irena 
Prus, Radosław Prus, Mirosław Boguń, Marek 
Markowski, Bolesław Skwarek, Witold Ło-
boda, Jadwiga Łoboda, Zofia Gębała, Sylwia 
Prus- Jamróz, Katarzyna Matyjasik, Patrycja 
Boryca, Radosław Prus, Marcin Biały, Grze-
gorz Biały, Barbara Gąbka, Alicja Słowińska, 
Stanisław Słowiński, Wanda Gąsior, Regina 
Wróbel, Alina Słowińska, Zofia Jędruch, Anna 
Chojnacka, Marta Ciechońska 

/th.
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W dniach 25-27.09.2020 w Ciechanowie rozegrano Mistrzostwa 
Polski Juniorów do lat 17. GLKS „POM-ISKRA” Piotrowice repre-
zentował Mikołaj Karasiewicz, który w kat. +102 kg z wynikiem 
152 kg (70-82) zajął czternaste miejsce.

Antoni Kawałek

Mistrzostwa Województwa 
Lubelskiego do lat 15 
i MW do lat 23

Lato w teatrze na dobre zagościło w naszej gminie. Choć formal-
nie, po raz ostatni mieliśmy możliwość wziąć udział w programie 
Instytutu Teatralnego im Z.Raszewskiego, dofinansowanego z Mi-
nisterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, to radujemy się, 
że bez żadnych przeszkód mogliśmy zorganizować dwa tygodnie 
niezapomnianej przygody dla młodzieży, ale też dla dorosłych.

„Popatrz na świat dosłownie. 
naciśnij zamknij, nie 
uruchom ponownie”

Rok jest wyjątkowy pod każdym względem. Można stwierdzić, że 
jest to rok nauki nowych wyzwań, procedur i dostrzegania refleksji 
nad tym, co nas w życiu spotkało. 

Z pewnością dla młodzieży jest to czas, kiedy wzmacnia się ich pozycja 
w technologii cyfrowej, dla jednych na niekorzyść, dla drugich z nowymi 
możliwościami rozwoju komputerowego. Zdajemy sobie sprawę, że 
ostatnie miesiące wprawiły nas wszystkich w dziwny czas niepewności 
i przestoju, a zajęcia szkolne bez kontaktu z rówieśnikami i ulubionymi 
nauczycielami to nie jest dobry scenariusz młodości szkolnej.

Tegoroczny temat, mimo, że powstał przed pandemią, nikt nie 
spodziewał się jak będzie wyglądać sytuacja na całym świecie. Projekt 
„Wyloguj się do zieleni” to wyjście naprzeciw realiom, kiedy ucznio-
wie zamknięci w świecie wirtualnym zarówno w sferze rozrywki, 
jak i obowiązku nauki, aż pragną zaczerpnąć czegoś, co pozwoli im 
odetchnąć od przymusowych spotkań w oknie monitora.

I tak w ciągu zaledwie dwóch tygodni młodzież wykreowała 
wartościowe widowisko. Pod kierunkiem energicznych instruktorów 
z całej Polski miała okazję odwołać się do sentymentalnych czasów 
pokolenia ich rodziców. Stworzyć krainę zwaną „Offlandią”, w której 
oprócz szałasów, leśnych ścieżek, charakterystycznych baz na drze-
wach królowała jedność, dobra zabawa i wspólnota podejmowanych 
działań, a siła do działań brała się z natury i z tego, co nas otacza. 
To wszystko by pokazać odbiorcom krainę szczęśliwości bez cyfro-
wych urządzeń, konsumenckiej presji posiadania najlepszych rzeczy 
materialnych, czy nawet przekazywania emocji poprzez znane już 
niemalże wszystkim znaki graficzne. 

Spektakl dał wiele do myślenia zarówno dzieciom, ale i dorosłym. 
Dygresja młodzieży powstała w finałowej piosence, była zwień-
czeniem misji, która, przynajmniej na chwilę uwrażliwiła na piękno 
znajdujące się wokół nas. 

W warsztatach brali udział:
Karina Rozdzialik, Rafał Kołtun, Kornelia Gorajska, Nadia Klimek, 

Natalia Ścibura, Wojciech Gąbka, Agata Woźniak, Bartosz Wilk, Maja 
Rudnicka, Kasia Wnuk, Zofia Boguń, Natalia Kępa, Kacper Kowalik, 
Natalia Betiuk, Zofia Pietrzak, Patryk Sawerski, Agata Wnuk, Aleksan-
dra Mazurek, Gabrysia Bednarczyk, Natalia Lesińska, Maciej Wcisło

Dziękujemy Wam!
th/

W dniu 19.09. w Małaszewiczach startowali najlepsi 15 latkowie 
w  województwie. Bartosz Kozyra zajął II miejsce w kat. 49 kg 
z wynikiem 84 kg. w dwuboju.
W kat. wiekowej do 23 lat wystąpił Tomasz Fedoniuk i z wynikiem 
232 kg zwyciężył w kategorii wagowej do 81 kg.

Antoni Kawałek

Mikołaj Karasiewicz XiV 
w Mistrzostwach Polski  
do lat 17 w podnoszeniu 
ciężarów
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W dniach 12-13 września Piotrowice gościły najlepszych sztan-
gistów Województwa Lubelskiego. Do rywalizacji przystąpiło 38 
zawodniczek i 55 zawodników z 10 klubów. Na obiektach Zespołu 
Szkół Techniki Rolniczej rozegrano Turniej o Puchar Starosty Lu-
belskiego w Podnoszeniu Ciężarów. Rywalizacja sportowa stała  na 
bardzo wysokim poziomie. Najlepszą zawodniczką turnieju została 
Marlena Polakowska wychowanka GLKS POM-ISKRA Piotrowice 
podopieczna Antoniego Kawałka, która ustanawiając nowe rekordy 
życiowe 168 kg.(78-90) osiągnęła aktualnie drugi wynik w kraju 

Marlena Polakowska bezkonkurencyjna 
w Pucharze Starosty Lubelskiego i Memoriale 
Wacława czuraka 2020

w przeliczeniu na punktację Sinclaira.  . Najlepszym zawodnikiem 
Powiatu Lubelskiego został Tomasz Fedoniuk , również zawodnik 
GLKS POM-ISKRA Piotrowice, osiągając w dwuboju wynik 234 kg. 
Natomiast najlepszym zawodnikiem OPEN turnieju został Bielak 
Michał zawodnik ” LKS ZNICZ Biłgoraj” z wynikiem 265 kg w dwuboju.

Pozostali zawodnicy GLKS POM ISKRA Piotrowice osiągnęli 
następujące rezultaty:

Młodzik do lat 15 
 ■ Bartosz Kozyra startujący w kategorii do 49 kg zajął  I miejsce 

z wynikiem 98 kg.

Junior Młodszy do lat 17 
 ■ w kategorii 67 kg – Emil Kowalski zajął I miejsce z wynikiem 

103 kg.
 ■ w kategorii +102 kg – Mikołaj Karasiewicz zajął III miejsce 

z wynikiem 145 kg.

Junior do lat 20
 ■ w kategorii 61 kg – Kacper Adamczyk zajął III miejsce z wyni-

kiem 134 kg
 ■ w kategorii  81 kg – Dawid Kwiatkowski zajął II miejsce z wy-

nikiem 195 kg
 ■ W tej samej kategorii Patryk Bielak zajął III miejsce z wynikiem  

168 kg
Antoni Kawałek



Wyloguj się



Wyloguj się do zieleni!



zagraj nam muzyczko


