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Aktualności

Zmiany w Regulaminie utrzymania czystości i porządku
Od 1 stycznia 2021 r. na terenie Gminy Strzyżewice będzie obowiązywał nowy Regulamin utrzymania czystości i porządku,
przyjęty przez Radę Gminy Strzyżewice podczas sesji w dniu 30 września 2020 r.
Wprowadzenie nowego Regulaminu jest wynikiem zmiany ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Strzyżewice dotyczące wymagań w zakresie:
■■ selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych
obejmującego: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady
opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady;
■■ selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(PSZOK);
■■ uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części
nieruchomości służących do użytku publicznego;
■■ mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami
i warsztatami naprawczymi;
■■ rodzaju i minimalnej pojemności pojemników lub worków,
przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do
użytku publicznego oraz na drogach publicznych, warunków
rozmieszczania tych pojemników i worków oraz utrzymania
pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym
i technicznym;
■■ utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym
miejsc gromadzenia odpadów;
■■ częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych
i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów
przeznaczonych do użytku publicznego;
■■ innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
■■ obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na
celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed
zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;
■■ wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach
wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich
utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;
■■ wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji
i terminów jej przeprowadzania.
Przyjęty w dniu 30 września 2020 r. Regulamin poszerza zakres
odpadów odbieranych z terenu nieruchomości o frakcję bioodpadów,
które będą zbierane w workach koloru brązowego. Dotychczas odpady
te przyjmowane były jedynie w PSZOK-u. Wprowadzono również
regulacje związane z kompostowaniem bioodpadów stanowiących
odpady komunalne w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi.
Ponadto dodano nowe rodzaje odpadów, które będą przyjmowane w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Zmianie uległa częstotliwość odbioru odpadów komunalnych, która od stycznia 2021 r. będzie wyglądała następująco:
1. Z obszarów zabudowy zagrodowej 		
i jednorodzinnej:
• niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, stanowiące pozostałości z prowadzonej selektywnej zbiórki – raz
w miesiącu, a w okresie od 01 kwietnia do 31 października
raz na dwa tygodnie;
• zbierane selektywnie odpady komunalne: papier i tektura,
szkło, metale i tworzywa sztuczne, w tym opakowania
wielomateriałowe – raz w miesiącu;
• bioodpady stanowiące odpady komunalne – raz w miesiącu, a w okresie od 01 kwietnia do 31 października raz
na dwa tygodnie;
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne
odpady wielkogabarytowe – w formie tzw. „wystawki”, nie
rzadziej niż raz do roku, zgodnie z harmonogramem odbioru.
2. Z obszarów zabudowy wielorodzinnej:
• niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, stanowiące pozostałości z prowadzonej selektywnej zbiórki – raz
w miesiącu, a w okresie od 1 kwietnia do 31 października
raz na tydzień;
• zbierane selektywnie odpady komunalne: papier i tektura,
szkło, metale i tworzywa sztuczne, w tym opakowania
wielomateriałowe – raz w miesiącu;
• bioodpady stanowiące odpady komunalne – raz w miesiącu,
a w okresie od 01 kwietnia do 31 października raz na tydzień;
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne
odpady wielkogabarytowe – w formie tzw. „wystawki”, nie
rzadziej niż raz do roku, zgodnie z harmonogramem odbioru.
(PSZOK), tj.: papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, szkło,
odpady opakowaniowe wielomateriałowe, odpady niekwalifikujące
się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym
w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji
i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki oraz odpady niebezpieczne.
Zapraszamy do zapoznania się z treścią Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Strzyżewice, który dostępny
jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Strzyżewice w zakładce
Gospodarka odpadami.
A. Janiszewska

Jak postępować z odpadami gdy chorujemy na COVID-19
Odpady wytwarzane przez osoby chore na COVID-19 lub będące w kwarantannie mogą
stwarzać ryzyko zakażenia. Dlatego też ze względu na bezpieczeństwo innych, szczególnie
osób bezpośrednio odbierających odpady prosimy o zachowanie następujących zasad:
1. Odpady w czasie kwarantanny lub izolacji powinny być gromadzone w oddzielnych workach.
2. Worka z odpadami nie należy zapełniać
powyżej trzech czwartych jego pojemności, nie należy go też zgniatać.
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3. Po zakończeniu kwarantanny lub izolacji odpady powinny być przetrzymane w gospodarstwie domowym przez
okres co najmniej 10 dni w miejscu, które
gwarantuje ich odosobnienie i nienaruszony stan.

4. W czasie kwarantanny lub izolacji oraz
10 dni po ich zakończeniu, nie należy wystawiać do odbioru żadnych odpadów
z gospodarstwa domowego.
5. Po tym czasie odpady należy przekazać do
odbioru zgodnie z harmonogramem obowiązującym na terenie Gminy Strzyżewice.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Strzyżewice: tel. 81 56 69 612 lub
gmina@strzyzewice.lubelskie.pl.
A. Janiszewska
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Fundusz sołecki – perspektywa na 2021 rok
Fundusz sołec¬ki to rozwiązanie, w ramach którego o części budżetu gminy
decyduje bezpośrednio jej społeczność . To pieniądze, które mają służyć poprawie
warunków życia mieszkańców. Fundusz sołecki jest wyodrębniany w budżecie gminy
i przez cały czas pozostaje jego częścią.
Decyzja o przeznaczeniu środków pochodzących z funduszu jest podejmowana
na zebraniach wiejskich. To właśnie mieszkańcy w trakcie organizowanych zebrań
podejmują decyzję z myślą o ciągłym rozwoju swojego sołectwa.

Sołectwo

Borkowizna

W miesiącach: sierpień wrzesień odbyły się
zebrania wiejskie, na których mieszkańcy 19
Sołectw z terenu naszej Gminy zdecydowali
o przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego na 2021 rok. Poniżej prezentujemy
zestawienie przedsięwzięć zaplanowanych
do realizacji w ramach funduszu sołeckiego
poszczególnych Sołectw.

Środki
przeznaczone
na dane sołectwo

Treść zadania
Zakup kruszywa do remontu dróg na terenie sołectwa

14 000,00

Zakup kosy spalinowej do utrzymania terenów zielonych na terenie sołectwa

2 000,00

Zakup sadzonek krzewów

1 945,63

Razem sołectwo Borkowizna
Bystrzyca Nowa

17 945,63

Zakup kruszywa do remontu dróg na terenie sołectwa

4 000,00

Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej (dz. Nr 377) w Bystrzycy Nowej

23 084,60

Razem sołectwo Bystrzyca Nowa

27 084,60

Bystrzyca Stara

27 250,76

Modernizacja budynku remizy OSP w Bystrzycy Starej na świetlicę wiejską

Razem sołectwo Bystrzyca Stara

27 250,76

Dębina

5 162,39

Zakup kruszywa do remontu dróg na terenie sołectwa
Budowa oświetlenia drogi gminnej Nr 107135L w Dębinie (wykonanie projektu)

Razem sołectwo Dębina
Dębszczyzna

15 162,39
Modernizacja budynku remizy OSP w Dębszczyźnie (wykonanie dokumentacji)

9 211,48

Zabezpieczenie zbiornika przeciwpożarowego

2 000,00

Zabezpieczenie studni wiejskiej

1 500,00

Razem sołectwo Dębszczyzna
Franciszków

12 711,48

Zakup kruszywa do remontu dróg na terenie sołectwa

4 000,00

Zakup garażu dla OSP Franciszków

5 000,00

Remont remizy OSP - pomieszczenie kuchni

7 865,56

Razem sołectwo Franciszków

16 865,56

Zakup kruszywa do remontu dróg na terenie sołectwa
Iżyce

500,00

Organizacja pikniku sołeckiego

500,00

Zakup urządzenia do siłowni zewnętrznej

3 206,95
14 206,95

Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kajetanówce

Razem sołectwo Kajetanówka
Kiełczewice Dolne

10 000,00

Zakup tablicy informacyjnej

Razem sołectwo Iżyce
Kajetanówka

10 000,00

15 203,93
15 203,93

Zakup kruszywa do remontu dróg na terenie sołectwa

5 000,00

Organizacja warsztatów kulinarnych dla mieszkańców

5 000,00

Organizacja majówki patriotycznej

5 453,18

Razem sołectwo Kiełczewice Dolne

15 453,18

Kolonia Kiełczewice Dolne Zakup kruszywa do remontu dróg na terenie sołectwa

19 482,64

Razem sołectwo Kolonia Kiełczewice Dolne

19 482,64

Kiełczewice Górne

Zakup kruszywa do remontu dróg na terenie sołectwa
Modernizacja budynku remizy OSP w Kiełczewicach Górnych

Razem sołectwo Kiełczewice Górne
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17 000,00
5 432,03
22 432,03
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Aktualności
Sołectwo

Środki
przeznaczone
na dane sołectwo

Treść zadania
Zakup kruszywa do remontu dróg na terenie sołectwa

Osmolice Pierwsze

8 000,00

Zakup znaku drogowego

400,00

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej

10 316,03

Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Osmolicach Pierwszych

20 000,00

Razem sołectwo Osmolice Pierwsze

Osmolice Drugie

38 716,03

Zakup kruszywa do remontu dróg na terenie sołectwa

16 704,69

Zakup gabloty informacyjnej do szkoły

2 000,00

Zakup klimatyzatora do świetlicy wiejskiej

6 000,00

Organizacja zajęć w świetlicy wiejskiej dla dzieci i dorosłych

4 000,00

Razem sołectwo Osmolice Drugie
Pawłów

28 704,69

Modernizacja drogi gminnej Nr 112519L Pawłów - Pawłówek

14 777,95

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej

3 500,00

Razem sołectwo Pawłów
Pawłówek

18 277,95
Modernizacja drogi gminnej Nr 112519L Pawłów - Pawłówek

11 091,39

Razem sołectwo Pawłówek

Piotrowice

11 091,39

Zakup kruszywa do remontu dróg na terenie sołectwa

15 040,80

Zakup urządzenia do szybkiego rozruchu samochodów dla OSP

5 000,00

Budowa chodnika w parku w Piotrowicach (między przedszkolem a dworkiem)

15 000,00

Rewitalizacja parku w Piotrowicach (montaż koszy, oczyszczenie alejek)

5 000,00

Zakup piasku i organizacja turnieju w siatkówkę plażową

1 500,00

Razem sołectwo Piotrowice
Polanówka

41 540,80

Zakup kruszywa do remontu dróg na terenie sołectwa

3 000,00

Modernizacja drogi gminnej Nr 107124L w Polanówce

12 000,00

Budowa oświetlenia drogi gminnej Nr 107124L w Polanówce

10 000,00

Razem sołectwo Polanówka
Strzyżewice

25 000,00

Zakup kruszywa do remontu dróg na terenie sołectwa

6 981,88

Wykonanie chodnika wzdłuż ogrodzenia przy kaplicy w Strzyżewicach

7 500,00

Modernizacja budynku remizy OSP w Strzyżewicach - Rechcie

19 000,00

Razem sołectwo Strzyżewice

33 481,88

Zakup kruszywa do remontu dróg na terenie sołectwa

16 040,80

Zakup wyposażenia do remizy OSP (stoły i ławki) oraz zakup ogrodzenia

10 000,00

Budowa oświetlenia przy drodze gminnej Nr 107125L w Żabiej Woli

15 000,00

Wykonanie tablicy informacyjnej przy sklepie

500,00

Razem sołectwo Żabia Wola

41 540,80

Razem

442 152,69
Marta NIezgoda

Uruchomienie kolejnej linii
autobusowej w ramach powiatowych
przewozów pasażerskich
W dniu 16 listopada br. uruchomiona została kolejna linia komunikacyjna w ramach powiatowych przewozów pasażerskich.
Dzięki temu na terenie naszej gminie funkcjonuje obecnie 2 linii
o charakterze użyteczności publicznej, których organizatorem
jest Powiat Lubelski.
Funkcjonowanie transportu publicznego, możliwe jest dzięki
uzyskanemu dofinansowaniu z Funduszu rozwoju przewozów
autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz wsparciu
gmin, na terenie których realizowane są przewozy.
Poniżej przedstawiamy aktualny przebieg trasy.
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Numer linii 10/0609/U
Nazwa linii Bychawa – Kiełczewice Górne – Strzyżewice
Przebieg trasy Bychawa – Strzyżewice
przez gminy
Przebieg trasy
przez miejscowości, w których znajdują
się przystanki*

Bychawa, Leśniczówka, Gałęzów Kolonia
Pierwsza, Kiełczewice Pierwsze, Kiełczewice
Górne, Borkowizna, Kolonia Kiełczewice
Dolne, Kiełczewice Dolne, Dębina,
Strzyżewice.
G.W
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Nowy Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych
Od 1 stycznia 2021 r. na terenie gminy Strzyżewice będzie
działał nowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Dotychczasowy PSZOK zostanie przeniesiony z oczyszczalni
ścieków w Piotrowicach do wyremontowanego budynku zlokalizowanego pod adresem Strzyżewice 108N (budynek za
dworkiem w Strzyżewicach).
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie czynny
w każdy piątek od 1200 do 1800 (z wyjątkiem świąt). Do PSZOK-u
w Strzyżewicach właściciele nieruchomości zamieszkałych z terenu
Gminy Strzyżewice będą mogli dostarczyć nieodpłatnie następujące
odpady komunalne:
■■ papier, tektura;
■■ metale;
■■ tworzywa sztuczne;
■■ szkło;
■■ odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
■■ odpady niebezpieczne;
■■ przeterminowane leki i chemikalia;
■■ odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe
w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów
leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu
substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki;
■■ zużyte baterie i akumulatory;
■■ zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
■■ meble i inne odpady wielkogabarytowe;
■■ zużyte opony;

■■ odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z drobnych remontów budynków, wykonanych we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości (powstałe w gospodarstwie domowym).
Nowością są wprowadzone ograniczenia w ilości przyjmowanych
odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Od 1 stycznia 2021 r. do PSZOK-u w Strzyżewicach będzie można
dostarczyć na jedno gospodarstwo domowe w danym roku kalendarzowym: do 8 szt. zużytych opon, max. 200 kg odpadów budowlanych
w postaci gruzu oraz max. 1 m3 odpadów budowlanych w postaci
styropianu, pianki poliuretanowej czy wełny mineralnej.
Należy pamiętać, że odpady dostarczane do PSZOK-u muszą być
posegregowane. Nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi
odpadami. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych może
odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli ich skład i ilość wskazują na to,
że nie należą do grupy odpadów komunalnych lub pochodzą z nieruchomości niezamieszkałych.
A. Janiszewska

Piękniejsza odsłona Ośrodka Zdrowia w Piotrowicach
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie realizuje inwestycje w Gminnym Ośrodku Zdrowia
w Piotrowicach polegającą na termomodernizacji budynku Ośrodka. W ramach
prac zostanie wykonana termomodernizacja budynku, z jednoczesnym przesunięciem dwóch otworów drzwiowych,
montażem nowych drzwi aluminiowych
oraz nadproży, a także zabudowa okien
luksferami, wymiana obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych.
W/w inwestycja została sfinansowana
dzięki środkom pozyskanym z Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych, przy udziale
i wsparciu Powiatu Lubelskiego. Wartość
inwestycji wynosi 232 000,00 zł.
Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie wraz
z Pracownikami pragnie złożyć na ręce Pana
Starosty Lubelskiego Zdzisława Antonia oraz
Pana Wicestarosty Andrzeja Chrząstowskiego
serdeczne podziękowania za zaangażowanie
i udzieloną pomoc w realizacji projektu.
Monika Surma
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Stawki podatków lokalnych w 2021 roku na terenie
Gminy Strzyżewice
Na sesji w dniu 10 listopada 2020 roku
Rada Gminy uchwałą Nr XXII/126/20 obniżyła średnią cenę skupu żyta przyjmowaną
do obliczenia podatku rolnego na 2021 rok
z kwoty 58,55 zł do kwoty 42,00 zł. W związku z tym, podatek rolny dla gruntów gospodarstw rolnych za 1 ha (równoważnik 2,5q
żyta) będzie wynosił 105,00zł, natomiast dla
pozostałych gruntów za 1 ha (równoważnik
5q żyta) podatek będzie wynosił 210,00zł.
Do obliczenia podatku leśnego w 2021
roku przyjęta została cena drewna ogłoszona
komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w kwocie 196,84 zł, w związku
z czym podatek leśny od 1 ha będzie wynosił
43,00 zł.
Wysokość stawek podatku od nieruchomości nie ulega zmianie w porównaniu z rokiem 2020.
Stawki te pozostają nie zmienione od 2018
roku i są na znacznie niższym poziomie niż
maksymalne stawki jakie mogłaby przyjąć
Rada Gminy. Dodatkowo uchwałą Rady Gminy
zwolnione od podatku od nieruchomości są
budynki mieszkalne lub ich części oraz pozostałe budynki lub ich części, z wyjątkiem
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
Również na niezmienionym poziomie
pozostają w 2021 roku stawki podatku od
środków transportowych. Wysokość rocznych
stawek podatku od środków transportowych
obowiązujących na terenie gminy Strzyżewice określa uchwała Nr XXXVII/210/17 Rady
Gminy Strzyżewice z dnia 26 października
2017 roku. Zwolnione uchwałą Rady Gminy
są samochody ciężarowe o dopuszczalnej
masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej
12 ton, służące wyłącznie do podstawowej
produkcji produktów rolnych.

Górne granice stawek
podatku od nieruchomości ogłoszone przez
Ministra Finansów

Obowiązujące
w 2021 r. (w zł)

związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

0,99

0,89

pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych

4,99

4,54

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego

0,52

0,42

niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji

3,28

0,42

mieszkalnych

0,85

0,63

związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej

24,84

19,95

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym

11,62

10,59

związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych, przez podmioty
udzielające tych świadczeń

5,06

4,61

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego

8,37

7,62

2% wartości

2% wartości

Stawki podatku od nieruchomości:
od gruntów

od budynków lub ich części

od budowli

Justyna Pasierkiewicz Skarbnik Gminy Strzyżewice

Pies - niechciany domownik czy najwierniejszy przyjaciel?
W trudnych czasach pandemii, gdzie życie codzienne diametralnie zmieniło swoje
oblicze, gdzie czujemy zagrożenie o życie
i zdrowie własne i swoich bliskich, często
zapominamy o obowiązkach w stosunku
do zwierząt. Sygnały o wałęsających się po
wsiach, pozbawionych opieki i walczących
o przetrwanie psach nadal docierają do nas
ze wszystkich stron gminy. Stan ten budzi
również niepokój o bezpieczeństwo osób
przemieszczających się pieszo, czy też na
rowerze w danej okolicy - bo sfora atakujących psów może przyczynić się do ludzkiego
nieszczęścia. Przypadki o zagryzieniu przez
nie dzikich zwierząt, najczęściej saren nie
są odosobnione. Ponadto powtarzające się
w mediach informacje o pogryzieniach ludzi
przez agresywne psy potęgują w nas strach.
Jednak niemal w każdym przypadku tzw.
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„bezdomne” psy mają swoich właścicieli,
ale pozbawione dozoru uciekają z podwórka
i udają się na samodzielne wędrówki. Psy te,
nie rzadko są przyczyną zdarzeń drogowych
i są również ich ofiarami. To na właścicielu
psa zgodnie z przepisami ustawy o ochronie
zwierząt, spoczywa obowiązek zapewnienia
schronienia przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, dostępem do światła
dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały
dostęp do wody. Zabrania się trzymania psa
na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby. Trzeba powiedzieć, też
o odłowionych psach, które w pierwszej
kolejności staramy się przekazać do adopcji
(jest ich w ciągu roku kilkanaście) a tylko
z konieczności niechciane, najczęściej stare
i schorowane do schroniska. Gmina realizując

program ochrony zwierząt bez współpracy
z mieszkańcami nie będzie w stanie należycie
wypełnić tych obowiązków, stąd kolejny APEL
do mieszkańców o odpowiedzialność za swoje
czworonogi i o zwykłą ludzką wrażliwość
bo „zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do
odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę
i opiekę.” Widząc zabłąkanego, porzuconego
psa wystarczy uwierzyć, że za tym strachem
i smutkiem w oczach, za brakiem nadziei
i nieufnością, pod brudną sierścią, skrywa
się najlepszy przyjaciel człowieka. Przyjaciel,
który za opiekę odwdzięczy się wierną służbą
i bezwarunkowym oddaniem, chroniąc nas
również przed samotnością i depresją.
Grzegorz Wrona
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Iżyckie KGW - Bezpieczni i zaradni
w dobie pandemii

Mijający rok był dla nas okresem intensywnej pracy, która
szczęśliwie doszła do skutku, mimo trudności związanych
z obostrzeniami związanymi z przeciwdziałaniem pandemii.
Podjęliśmy starania o przeprowadzenie prac remontowych naszej
świetlicy wiejskiej – jedynego publicznego budynku w naszej miejscowości, który w tym roku zostanie częściowo termomodernizowany
przy znaczącym wsparciu ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie pokrywającego
50% kosztów prac oraz współpracy z władzami i Urzędem Gminy.
Zrealizowaliśmy 2 granty dofinansowane ze środków Programu
Fundusz inicjatyw Obywatelskich „Lubelskie Lokalnie – Mikrodotacje FIO 4”.
W ramach 1. projektu: „Iżycka MMOC – wzrost instytucjonalny
Iżyckiego KGW” – dokonaliśmy wstępnego wyposażenia tworzonego
przez nas Centrum Kultury Wiejskiej w Iżycach, co wraz z wolontarystycznymi pracami porządkowymi pozwoliło na organizację Pikniku
rodzinnego na pożegnanie lata – pierwszego od wielu lat wydarzenia
w naszej wsi o takim charakterze. Dnia 20.09. dbając o reżim sanitarny bawiło na Iżycach ponad 60 osób! Wspaniałe smaki i zapachy
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dań z grilla, ciast oraz różnorakich pierogów i aromatycznego bigosu
nasyciły wszystkich gości do syta. Serdecznie dziękujemy wszystkim
współtwórcom tego wydarzenia! Karczującym, gotującym, grillującym,
szyjącym, piekącym, dekorującym, malującym, montującym, fotografującym, noszącym i wspierającym! Było nam niezmiennie miło gościć P.
Wójt Barbarę M. Zdybel, Sołtysa naszej wsi P. Stefana Wilkołazkiego
oraz P. Agatę Przech reprezentującą nasze sołectwo w Radzie Gminy.
Mieli oni także wyzwanie, stanowiąc jury, rozstrzygnięcia konkursu
kulinarnego, podczas którego nagrodzono 9 rodzinnych przepisów
na „zachowanie smaku lata” w słoiku. Imponujące były także prace
wykonane przez dzieci podczas konkursu plastycznego, na którym
przedstawiły one Iżyce swoimi oczami, za co otrzymały upominki.
W ramach II grantu: „KGW dla Iżyc – Bezpieczni i zaradni w dobie
pandemii” zrealizowaliśmy cele mające zadbać o bezpieczeństwo
mieszkańców okolicy. Inwestując w maszyny do szycia i materiały
krawieckie oraz poświęcając wiele godzin pracy wyprodukowałyśmy
środki ochrony osobistej dla ponad 100 osób. Cennym talentem
w naszym składzie jest czuwająca nad naszą krawiecką manufakturą p. Lidia Grzegorczyk. Dodatkowo dzięki gościnności Centrum
Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice w Piotrowicach we wrześniu
br. odbyły się cztery spotkania prelekcyjne. P. Urszula Bartoszcze
wygłosiła nam prelekcję nt. profilaktyki prozdrowotnej oraz zaleceń
dotyczących postępowania w okresie pandemii. P. Justyna Samoń
podzieliła się z nami doświadczeniami nt. zdrowego i owocnego rodzicielstwa, prawidłowego budowania międzypokoleniowych relacji
oraz wychowania, szczególnie podczas wyzwań pogodzenia pracy
ze zdalnym nauczaniem. P. Kamila Kożuszek udzieliła nam wskazówek dotyczących metod budowania odporności organizmu poprzez
prawidłowo zbilansowane odżywianie i zdrowe nawyki a P. Maria
Kochaniec przedstawiła zagadnienia z zakresu międzypokoleniowej
wzajemnej troski o nasze bezpieczeństwo w rodzinach i społeczności przy wykorzystaniu prawidłowych postaw komunikacyjnych,
empatycznych i pedagogicznych.
Spotkania były okazją do współpracy, którą wysoce cenimy. Serdecznie dziękujemy P. Jolancie Przech - sekretarzowi naszego KGW,
za przygotowanie ekspozycji literatury ściśle wybranej do tematyki
spotkań, udostępnionej ze zbiorów Oddziału Pedagogicznego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bychawie oraz P. Renacie Godlewskiej
za urokliwe dekoracje.
Pragnę dodać, że w toku działań rozstrzygnięto także konkurs
na logo naszej organizacji, którego autorem jest lokalny artysta p.
Adam Godlewski.
Dotacja pozyskana z ARiMR wspierająca naszą działalność statutową była niezwykle cenną pomocą przy niespodziewanych wydatkach
towarzyszącym powyższym pracom. Choć bez funduszy trudno
o działania inwestycyjne, jakie podejmujemy, to wiemy, że najcenniejszym i warunkowym składnikiem są nasze chęci i zaangażowanie.
Powyższe działania to nasze debiuty organizacyjne pierwszego roku
naszej działalności, koordynowane przez Koło Gospodyń w Iżycach
pod przewodnictwem Marty Przech. Nasze koło zrzesza obecnie
31 gospodyń i gospodarzy z trzech pokoleń. To każdy z członków
naszej społeczności wnosi największą wartość w budowane przez
nas dobro. Jest niesamowitym, jak wiele piękna powstaje, kiedy dobra
wola połączy ludzi między sobą. Serdecznie zapraszamy, każdego,
kto chciałby dzielić z nami swój czas i radość wspólnego działania.
Nasze inicjatywy można śledzić m.in. na portalu społecznościowym
poprzez stronę: https://www.facebook.com/kgwnaizycach.
Marta Przech

Kompres Czasopismo Gminy Strzyżewice
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Wiedza o zdrowiu jest w życiu tak ważna,
jak matematyka
W pięknym zrewitalizowanym Dworku w Strzyżewicach od
września działa Filia Ośrodka Zdrowia w Piotrowicach.
Czas pandemii ,,covidowej” jest bardzo trudny dla nas wszystkich.
My, pracownicy służby zdrowia, pracujemy obecnie w większości
na zasadzie teleporad czyli rozmów telefonicznych z pacjentem.
Podejmujemy trudne decyzje co do leczenia i pielęgnowania, nie
widząc pacjenta.
Przepełnieni jednak wiarą w lepsze jutro, jesteśmy przekonani,
że ten ciężki okres dla nas wszystkich minie.
Mając na uwadze fakt, że czas pandemii możemy wykorzystać na
edukację prozdrowotną postanowiliśmy podjąć się nowym zawodowym wyzwaniom, skierowanym w stronę profilaktyki.
Wiemy o tym,że w wielu krajach na świecie powszechna jest strategia budowania poczucia współodpowiedzialności za swoje zdrowie.
Niech będzie tak i w Polsce.
Każdy z nas powinien zdobywać wiedzę o tym, co jest korzystne
dla naszego zdrowia, a co szkodzi, jak policzyć sobie wskażnik BMI,
dlaczego ważna jest profilaktyka, jakie konsekwencje zdrowotne
pociąga za sobą otyłość, jak działają i czemu służą szczepienia.
Powinniśmy również nauczyć się poruszania po systemie ochrony
zdrowia. Mimo zmian systemowych które cały czas mają miejsce,

powinnyśmy wiedzieć, czym zajmuje się Podstawowa Opieka Zdrowotna, kiedy potrzebna jest pomoc specjalisty, kiedy należy wezwać
Zespół Ratownictwa Medycznego a kiedy skorzystać z Nocnej
i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.
Od zasad prawidłowego żywienia, zdrowego stylu życia, profilaktyki szeroko rozumianej, szczepień, po korzystanie z systemu
opieki zdrowotnej – ta wiedza sprzyja zdrowiu, a nawet bywa kwestią
życia czy śmierci.
Wychodząc naprzeciw Państwa edukacyjnym potrzebom proponujemy edycję 4 artykułów z zakresu edukacji prozdrowotnej za
pośrednictwem naszej rodzimej gazety KOMPRES.
Po Nowym Roku będziemy edukować Czytelników KOMPRESU
w obszarze :
■■ profilaktyki udarów,
■■ jak i kiedy korzystać ze służby zdrowia
■■ otyłość i jej zgubne skutki.
Jeszcze przed „gwiazdką” proponujemy Państwu artykuł dotyczący profilaktyki cukrzycy, przygotowany przez specjalistę chorób
wewnętrznych Panią Agnieszkę Kasperek – Żądło.
Zapraszamy do lektury!

Nie tak słodko jak myślisz…
Cukrzyca to epidemia początku XXI wieku. Jeszcze 25 lat temu
na świecie chorowało na nią 125 milionów osób, obecnie blisko 415
milionów. W Polsce cierpi na nią 3 miliony. Głównie jest to cukrzyca
typu 2. Szacuje się, że co 14 osoba w Polsce może być chora na
cukrzycę. W roku 2018 prawie co trzeci pacjent, któremu udzielono
pomocy z powodu choroby niedokrwiennej serca lub udaru, miał cukrzycę. Z danych Światowej Organizacji Zdrowia wynika, że cukrzyca
najczęściej wykrywana jest dopiero po 5-12 latach od pierwszych jej
objawów. Co 10 sekund na świecie diagnozuje się cukrzycę u kolejnej
osoby. Co 6 sekund ktoś umiera z powodu jej powikłań.
Cukrzyca to przewlekła choroba charakteryzująca się podwyższonym poziomem cukru. Jej przyczyną jest zaburzona produkcja
lub nieprawidłowe działanie insuliny wydzielanej przez trzustkę.
Najczęstsze objawy cukrzycy to:
■■ częste oddawanie moczu
■■ wzmożone pragnienie
■■ nadmierne łaknienie
■■ osłabienie
■■ utrata wagi
■■ zaburzenia widzenia
■■ nudności
■■ powolne gojenie się ran
■■ mrowienie w dłoniach
Ale może przebiegać także zupełnie bezobjawowo.
Cukrzycy należy zapobiegać, a jeśli wystąpi, dobrze i kompleksowo ją leczyć.
W Polsce nawet 1 milion osób nie wie, że ma cukrzycę lub tzw.
„stan przedcukrzycowy”. Tacy pacjenci nie mają żadnych objawów
albo są one bardzo skąpe.
Co można robić?
■■ kontrolować poziom cukru
■■ wartości ciśnienia tętniczego
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■■ poziom cholesterolu
■■ regularnie przyjmować leki oraz znajdować się pod stałą opieką
poradni diabetologicznej
■■ należy mieć świadomość, że nawet najdroższy, najnowszy lek
nie zastąpi zdrowego stylu życia oraz aktywności fizycznej
■■ regularny nawet 20 minutowy spacer 3 razy w tygodniu będzie
miał, zauważalne pozytywne skutki.
Według lekarzy specjalistów w dziedzinie diabetologii badanie
w kierunku cukrzycy należy przeprowadzić raz w ciągu 3 lat u każdej
osoby powyżej 45 roku życia. Ponadto, niezależnie od wieku, badanie
to należy wykonać co roku u osób z następujących grup ryzyka:
z nadwagą/otyłością
■■ cukrzycą występującą rodzinne
■■ nadciśnieniem tętniczym
■■ zaburzeniami poziomu cholesterolu
■■ u kobiet, które urodziły dziecko o masie powyżej 4 kg.
Co jeść czego nie jeść?
Często słyszymy zdrowa dieta. Ale co to takiego oznacza? Czy
musimy diametralnie zmieniać swoje życie i przyzwyczajenia? Możemy zacząć od małych kroków:
■■ mniej soli
■■ spożywajmy więcej warzyw i owoców, ryb
■■ pijmy niegazowaną wodę mineralną zamiast słodkich, gazowanych napojów
■■ regularna aktywność fizyczna i zdrowa dieta jest receptą
na zdrowie.
Cukrzyca to nie wyrok, możesz jej uniknąć! Zbadaj bezpłatnie
cukier. Możesz to uczynić w swoim Ośrodku Zdrowia.
Specjalista chorób wewnętrznych Pani Agnieszka Kasperek-Żądło
Nina Siejko- pielęgniarka Filii Gminnego Ośrodka w Piotrowiach
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100 chryzantem na Święto Niepodległości
11 listopada w 102. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości przedstawiciele Samorządu Gminy w asyście strażaków
z OSP Kiełczewice Maryjskie, Piotrowice i Żabia Wola złożyli
kwiaty i zapalili znicze na miejscach pamięci.
Znajdujące się na terenie gminy groby, symboliczne mogiły i pamiątkowe tablice poświęcone tym, którzy walczyli i ginęli w obronie
Ojczyzny udekorowane zostały chryzantemami. Dodatkowo, ponad
50 szt. chryzantem złożonych zostało na grobach osób zasłużonych
dla Gminy Strzyżewice, społeczników, radnych i sołtysów, dyrektorów
szkół i wieloletnich nauczycieli oraz pracowników.
Gmina pozyskała kwiaty nieodpłatnie od hodowców za pośrednictwem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział
Regionalny w Lublinie.
Barbara Zdybel
Wójt Gminy Strzyżewice

Wspomnienie o Dyrektorze
Mieczysławie Janiku (1942-2020)
W dniu 21 października 2020 roku odszedł wieloletni Dyrektor Technikum Pszczelarskiego, Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Pszczelej Woli, Nauczyciel, Wychowawca wielu pokoleń młodzieży, Przyjaciel Naszej Szkoły.
„Idziesz przez świat i światu dajesz kształt przez twoje czyny”
Nie o każdym można powiedzieć, że swoim
życiem ukształtował postać świata, ale te
słowa Stanisława Wyspiańskiego, można
odnieść do życia Dyrektora Mieczysława
Janika, który ukształtował postać świata,
świata pszczelowolskiego.
Urodził się 1 kwietnia 1942 roku w Rudniku Dużym k/Zakrzówka. Był absolwentem
Liceum Ogólnokształcącego w Zakrzówku.
W 1965 roku ukończył studia wyższe na Wydziale Humanistycznym UMCS, a następnie
podjął pracę jako nauczyciel historii w Liceum
Ogólnokształcącym w Bychawie.
Od 1 sierpnia 1973 roku sprawował funkcję Dyrektora Państwowego Technikum
Pszczelarskiego w Pszczelej Woli. Po likwidacji powiatów został Dyrektorem Zespołu
Szkół Rolniczych w Pszczelej Woli i funkcję
tę pełnił do 1 września 1987 roku. W tym
okresie był inicjatorem szeregu zadań w zakresie inwestycji i rozbudowy infrastruktury
Pszczelej Woli:
■■ 1974 – budowa 2 bloków mieszkalnych
(18 rodzin), nowoczesnej obory, pawilonu pszczelarskiego, oddanego do
użytku w 1977 roku
■■ 22.07.1974 – otwarcie basenu z pawilonem sportowym i budynkiem na
urządzenia oczyszczające i uzdatniające
wodę, wyasfaltowanie boiska do gier
małych
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■■ 1975 – utworzenie Zespołu Szkół Rolniczych obejmującego swym zasięgiem
16 szkół rozmieszczonych na terenie
okolicznych gmin
■■ 1975 – 1979 – budowa centralnej kotłowni
■■ 1979 – oddanie do użytku budynków
gospodarstwa rolniczego
■■ 1983 – 1992 – kolejny etap rozbudowy:
powstają bloki mieszkalne (24 – rodzinny), internat na 120 miejsc z zapleczem
kuchennym, stołówką, sala widowiskową i zapleczem do działalności kulturalno – oświatowej, pawilon pasieczny
■■ 1986 – rozpoczęcie budowy skrzydła
szkoły
■■ 1986 – telefonizacja ośrodka
■■ 1987 – oddanie do użytku internatu
oraz pawilonu pasiecznego stanowiącego zaplecze dla pasieki dydaktycznej
z salami ćwiczeń, ekspozycyjnymi, magazynem i pracownią inseminacji matek
pszczelich
Dyrektor Janik powiedział kiedyś, że „podczas swojego dyrektorowania starał się, by
coś po sobie zostawić, by stworzyć godziwe warunki pracy dydaktycznej i socjalno
– bytowej dla młodzieży i pracowników…”
był bez wątpienia wielkim budowniczym
Pszczelej Woli.
Był dumny, że „… To Pszczela Wola, jej
nauczyciele i młodzież nadawali ton pracy

kulturalno – oświatowej. W najbliższych
okolicach, powiecie, dawani byli jako wzór na
terenie województwa lubelskiego…”
To właśnie dzięki Jego wysiłkom w 1976
roku pierwsza grupa uczniów wyjechała na
praktyki pszczelarskie do Austrii.
W latach 1987 – 1993 pracował jako nauczyciel i wychowawca w Pszczelej Woli.
W 1993 roku rozpoczął pracę w Spółdzielni
Pszczelarskiej „Apis” w Lublinie pełniąc funkcję
V-ce Prezesa. W 1995 roku został Prezesem
„Apisu” i pełnił tę funkcję do 2005 roku, kiedy
to przeszedł na emeryturę. Nadal aktywnie
uczestniczył w życiu społeczności lokalnej.
We wspomnieniach absolwentów oraz
wszystkich, którzy spotkali go na swojej drodze pozostanie Człowiekiem o wielkim sercu,
otwartym umyśle, niestrudzonym, niezwykle
życzliwym, oddanym Pszczelej Woli i swoim
uczniom. Niezapomniane pozostanie Jego
wspaniałe poczucie humoru oraz dystans
do życia.
Zawsze pozostanie Pan w naszej pamięci
Panie Dyrektorze…
Izabela Kępa
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inwestycje

Dobiega końca rewitalizacja dworku w Strzyżewicach
Od lipca 2018 r. trwają prace związane z rewitalizacją dworku Kołaczkowskich w Strzyżewicach. Inwestycja prowadzona jest w ramach
projektu Poprawa spójności przestrzennej,
społecznej i kulturowej lubelskiego Obszaru
Funkcjonalnego poprzez rewitalizację" będącego częścią Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Osi priorytetowej 13
Infrastruktura społeczna Działania 13.8. Rewitalizacja Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego
w ramach RPO na lata 2014 – 2020. Projekt
realizowany jest obecnie w partnerstwie 8
gmin Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego
skład którego tworzą: Gmina Strzyżewice,
Gmina Konopnica, Gmina Niemce, Gmina
Lubartów, Gmina Niedrzwica Duża, Gmina
Piaski, Gmina Jabłonna oraz Gmina Jastków
jako lider projektu. W latach 2018 – 2019
prowadzone były prace związane z kompleksowym remontem dworku wraz z zagospodarowaniem wokół niego terenu.
Rok 2020 obejmuje działania związane z uruchomieniem budynku do pełnienia założonych
w nim funkcji, tj.: funkcję kulturalną (biblioteka na parterze oraz pomieszczenia Centrum

Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice na poddaszu, sale warsztatowe, miejsce spotkań dla
seniorów oraz organizacji pozarządowych),
usługi medyczne: z trzema gabinetami, poczekalnią i zapleczem socjalno - sanitarnym
w części parteru po stronie zachodniej oraz
lokal gastronomiczny mieszczący się w części
piwnicznej budynku z kuchnią z niezbędnym
zapleczem i pomieszczeniami socjalno- sanitarnymi. Od 1 września 2020 r. w dworku
działa przychodnia będąca Filią Gminnego
Ośrodka Zdrowia w Piotrowicach.

Kolejna droga wykonana z FDS
W październiku 2020 r. zakończono przebudowę drogi gminnej nr
107137L w miejscowościach: Kolonia Kiełczewice Dolne i Kiełczewice
Dolne na odcinku 995 m.
Przebudowany odcinek drogi otrzymał następujące parametry
techniczne: dopuszczalne obciążenie: 40 kn/oś; ilość jezdni: jedna;
szerokość jezdni: 2x2,5m=5m; szerokość poboczy: 0,75 m; długość
poboczy: strona lewa – 875 m, strona prawa: 875 m; na odcinku 120
wykonano obustronny prefabrykowany ściek betonowy; długość odcinka odwadnianego: 1 990 m; rodzaj odwodnienia: powierzchniowe,
liniowe rowy i koryta betonowe.
Zadanie zrealizowane zostało w ramach otrzymanego dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Celowego Funduszu
Dróg Samorządowych.
Całkowita wartość zadania: 581790 zł.
Kwota dofinansowania: 407 253,00 zł.
Wioletta Mucha
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Trwają ostatnie prace związane z wyposażeniem pozostałych pomieszczeń w budynku.
Na przełomie roku 2020/2021 Gminna Biblioteka Publiczna im. Ewy Kołaczkowskiej
w Strzyżewicach wróci do swojej odnowionej siedziby.
Wartość przeprowadzonych prac do obecnej
chwili to: 5 100 295,31 zł. Wartość dofinansowania zgodnie z umową: 3 416 238,40 zł.
WIoletta Mucha

Zakończyła się przebudowa
drogi gminnej nr 107130L
w Bystrzycy Nowej
W październiku 2020 roku zostały zakończone roboty związane
z przebudową ostatniego odcinka drogi gminnej nr 107130L w Bystrzycy Nowej. W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię
drogi o szer. 5,0 m na odcinku 376 m i przebudowano skrzyżowanie
z drogą wojewódzką nr 834. Wykonawcą był WOD-BUD Spółka z o.o.
z Kraśnika, koszt robót wyniósł 347 609,17 zł, a zadanie zostało
sfinansowane ze środków własnych Gminy Strzyżewice.
Droga ta była wykonywana w czterech etapach w latach 2014-2015
i 2019-2020 na całej jej długości wynoszącej 2951 m. Łączny koszt
robót wyniósł 1 682 511,21 zł.
Justyna Pruś
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Podsumowanie
XXVI Gminnej
Olimpiady
Ekologicznej
Tegoroczna XXVI edycja Gminnej Olimpiady Ekologicznej organizowanej pod
hasłem: „Gmina Strzyżewice – miodowy
zakątek” ze względu na pandemię koronawirusa odbywała się w zmienionej
formie. Olimpiada została przeniesiona
z maja na październik. Ponadto po raz
pierwszy, ze względu na bezpieczeństwo
uczestników, zrezygnowano z konkursu
wiedzowego na „Najlepszego Ekologa
Gminy Strzyżewice”. Nie odbył się również Festyn Ekologiczny, który towarzyszył Olimpiadzie nieprzerwanie od 2000
roku. W ramach XXVI Gminnej Olimpiady
Ekologicznej przeprowadzono wyłącznie
konkurs plastyczny pod hasłem: „Gmina
Strzyżewice – miodowy zakątek” adresowany do dzieci uczęszczających do
przedszkola, szkolnych zerówek oraz
uczniów klas I - IV szkół podstawowych
z terenu Gminy Strzyżewice oraz konkurs
fotograficzny „Gmina Strzyżewice – miodowy zakątek” adresowany do uczniów
klas V - VIII szkół podstawowych z terenu
Gminy Strzyżewice. W obydwu konkursach wzięło udział 79 uczniów. Wszystkie
prace zachwycały wysokim poziomem
wykonania i walorami artystycznymi.

Łucja Fila PSP w Kiełczewicach Górnych

Adrianna Nowicka PSP w Strzyżewicach-Rechcie

Michał Zemszał
PSP w Bystrzycy Starej

12

Filip Pysiński
PSP w Osmolicach Pierwszych

Anna Kołodziejczyk
PSP w Bystrzycy Starej
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Igor Maciąg PSP w Bystrzycy Starej

Nina Dalmata
PSP w Żabiej Woli

Natalia Stec
PSP w Osmolicach Pierwszych

Antonina Wąsik Samorządowe Przedszkole
Publiczne w Piotrowicach

Maciej Jaworski
PSP w Bystrzycy Starej

Aleksander Pidek
PSP w Strzyżewicach-Rechcie

Klaudia Borowiecka Samorządowe Przedszkole Bartłomiej Bratos
PSP w Kiełczewicach Górnych
Publiczne w Piotrowicach

Filip Budzyński
PSP w Żabiej Woli
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Dominik Kałużny
PSP w Żabiej Woli

Bartosz Kosyna PSP w Bystrzycy Starej
Komisja konkursowa miała wyjątkowo
twardy orzech do zgryzienia. Po długich
i burzliwych obradach wyłoniono następujących laureatów:
I. Konkurs plastyczny pod hasłem:
„Gmina Strzyżewice – miodowy zakątek”
kategoria wiekowa: przedszkole oraz klasy
0 szkół podstawowych:
■■ Bartosz Kosyna - Publiczna Szkoła Podstawowa w Bystrzycy Starej
■■ Aleksander Pidek - Publiczna Szkoła
Podstawowa w Strzyżewicach - Rechcie
■■ Natalia Stec - Publiczna Szkoła Podstawowa w Osmolicach Pierwszych
■■ Dominik Kałużny - Publiczna Szkoła
Podstawowa w Żabiej Woli
■■ Klaudia Borowiecka - Samorządowe
Przedszkole Publiczne w Piotrowicach
■■ Antonina Wąsik - Samorządowe Przedszkole Publiczne w Piotrowicach
II. Konkurs plastyczny pod hasłem: „Gmina
Strzyżewice – miodowy zakątek”
kategoria wiekowa: klasy I - IV
■■ Maciej Jaworski - Publiczna Szkoła Podstawowa w Bystrzycy Starej
■■ Bartłomiej Bratos - Publiczna Szkoła
Podstawowa w Kiełczewicach Górnych
■■ Filip Budzyński - Publiczna Szkoła Podstawowa w Żabiej Woli
■■ Igor Maciąg - Publiczna Szkoła Podstawowa w Bystrzycy Starej
■■ Nina Dalmata - Publiczna Szkoła Podstawowa w Żabiej Woli
III. Konkurs fotograficzny pod hasłem
„Gmina Strzyżewice – miodowy zakątek”
kategoria wiekowa: klasy V - VIII
■■ Michał Zemszał - Publiczna Szkoła Podstawowa w Bystrzycy Starej
■■ Filip Pysiński - Publiczna Szkoła Podstawowa w Osmolicach Pierwszych
■■ Adrianna Nowicka - Publiczna Szkoła
Podstawowa w Strzyżewicach - Rechcie
■■ Łucja Fila - Publiczna Szkoła Podstawowa w Kiełczewicach Górnych
■■ Anna Kołodziejczyk - Publiczna Szkoła
Podstawowa w Bystrzycy Starej.
Dla wszystkich uczestników przewidziano
drobne upominki. Laureaci otrzymali ponadto
pamiątkowe dyplomy i nagrody, które zostały przekazane uczniom za pośrednictwem
Dyrektorów Szkół. Wszystkim uczestnikom
bardzo dziękujemy za udział w XXVI Gminnej Olimpiadzie Ekologicznej, a zwycięzcom
składamy serdeczne gratulacje.
A. Janiszewska
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Aktywni
non stop…
Ostatni czas przyniósł kolejne zmiany w sposobie kształcenia dzieci i młodzieży- po raz kolejny musieliśmy stawić
czoła wyzwaniu nauczania na odległość.
Wiosenne doświadczenia pomogły nam
tak zorganizować proces przekazywania
wiedzy, aby był jak najbardziej efektywny.
Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Zofii i Juliusza Stadnickich w Osmolicach są bardzo zadowoleni z dużej ilości
zajęć prowadzonych online na platformie
Teams, ale nie zmienia to faktu, że zgodnie
twierdzą, że dostrzegają zalety nauczania
w szkolnych murach. Nasi wychowankowie przyznają nawet, że tęsknią za szkołą,
koleżankami, kolegami, nauczycielami.
Cieszy nas szczególnie to, że cały czas są
aktywni, zarówno na lekcjach, jaki i w życiu
klasy i szkoły.
Ostatni miesiąc obfitował w różnorodne
akcje i projekty inicjowane przez niezawodny Samorząd Uczniowski. Początek listopada upłynął pod znakiem patriotyzmu- cała
społeczność szkolna włączyła się w akcję
„Szkoła do hymnu”. Czwartoklasiści wraz
z nauczycielką języka polskiego przygotowali
krótki montaż słowno- muzyczny z okazji
listopadowego święta pod hasłem: „Co to jest
niepodległość? Teraz wiem to na pewno!”.
Pozostali wychowankowie równie chętnie
włączyli się w obchody Narodowego Święta Niepodległości prezentując swoje zdjęcia
z biało- czerwoną flagą lub własnoręcznie
wykonanymi kotylionami. Nie zwolniliśmy
tempa i kolejny tydzień przyniósł nam projekt zatytułowany „TyDZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI”.
W tym czasie wszyscy wykonywaliśmy wiele
zadań, które promowały życzliwość, empatię
i optymizm. Podsumowaniem projektu był
przygotowany przez siódmoklasistów film
z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka.
Kolejny dni to następne wyzwania, tradycyjnie
skierowane do wszystkich uczniów i nauczycieli. Samorząd zaprosił do wspólnych obchodów
Dnia Pluszowego Misia. Do opiekuna samorządu napłynęło mnóstwo zdjęć dzieciaków
i pluszaków oraz nauczycieli, którym maskotki
towarzyszyły podczas lekcji online. Upamiętnieniem tego radosnego święta są kolaże, które
umieściliśmy na stronie internetowej szkoły.
Dzięki ogromnemu zaangażowaniu i zapałowi
uczniów z łatwością wcieliliśmy w życie akcję
„Pozytywna uwaga”. Nie ma chyba wśród naszych dzieciaków takiego, które nie zdobyłoby
chociaż jednej pozytywnej uwagi.
Przed nami czas wyjątkowy- przedświąteczny. W naszej szkole będzie to bardzo
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aktywny okres. Chcemy pokazać, że jesteśmy
solidarni i wrażliwi na cierpienie i krzywdę
innych ludzi. Wszystkie klasy i oddział przedszkolny włączyły się do akcji organizowanej
przez fundację Pro Salute- „Łańcuch dobra”.
Pomożemy pobić rekord w długości świątecznego łańcucha, a jednocześnie okażemy
swoje wsparcie dzieciom chorym na dystrofię
mięśniową. Poza tym przedświąteczny czas
wykorzystamy na tworzenie kartek świątecznych- w ten sposób po raz drugi weźmiemy
udział w akcji „Idę święta, nie o sms-ie, lecz
o kartce pamiętaj”. Szkolny Klub Wolontariatu
również organizuje przedświąteczną akcję,
której celem jest pomoc podopiecznym DPS-ów. Wiemy, ze włączą się w nią nie tylko
wolontariusze, ale wszystkie chętne dzieci.

Mimo, że rok się kończy w naszej szkole dzieje się naprawdę dużo. W ostatnim
czasie nasza baza pomocy dydaktycznych
wzbogaciła się o dwa monitory interaktywne.
W imieniu społeczności szkolnej serdeczne
podziękowania za ten wspaniały sprzęt składamy na ręce sołtysów- pani Anny Dębińskiej
i pana Józefa Stasiek.
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego
Narodzenia nasza szkolna rodzina składa
wszystkim przyjaciołom i sympatykom naszej
szkoły życzenia radosnych i spokojnych Świąt
oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym
Nowym Roku.
A. Pałka- Majchrowicz
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Czy w realu czy też zdalnie,
w naszej szkole jest zawsze fajnie!
Nowy rok szkolny, to czas kiedy każdy zastanawia się co czeka nas w kolejnych 10
miesiącach nauki. Nowe obowiązki, sytuacje, a także cele do osiągnięcia, często wzbudzają w nas lęk i niepewność. Pokonywanie przeszkód może okazać się jednak, bardzo
proste jeżeli połączymy je z elementami dobrej zabawy oraz ciekawych rozwiązań. Chcąc
udowodnić, że jest to możliwe, nasza szkoła wraz z nadejściem nowego roku szkolnego
rozpoczęła wiele inicjatyw, projektów oraz akcji.
Ponad półroczna nieobecność uczniów
w zajęciach stacjonarnych sprawiła, iż uczniowie oraz nauczyciele zatęsknili, nie tylko za
lekcjami w tradycyjnej formie, ale także za
wspólnymi wyjściami oraz wyjazdami. Piękna wrześniowa pogoda tylko zachęcała do
spędzenia czasu na świeżym powietrzu. Pan
Janusz Szwałek udowodnił więc, że nawet
lekcja historii może odbyć się w otoczeniu
natury, a informacje przekazane w tej formie
zapadną w pamięci naszych ósmoklasistów
na długo.
Klasy młodsze także chętnie skorzystały
z pięknej pogody oraz możliwości organizowania wycieczek. Nasi miłośnicy zwierząt
z klasy I oraz III wraz z wychowawcami,
udali się do Zoo w Wojciechowie, a także
mogli naocznie przekonać się na czym polega zawód kowala, dzięki wizycie w Kuźni
Wojciechów. Uczniowie świetnie się bawiąc,
uczestniczyli jednocześnie w akcji pt.: „Dzień
Pustej Klasy”, która propaguje edukację na
świeżym powietrzu.
Kolejna akcja podjęta została przez Samorząd Uczniowski oraz nauczycieli matematyki
i łączyłą się z uczestnictwem naszej szkoły
w X Światowym Dniu Tabliczki Mnożenia.
Poprzez uczestnictwo uczniów, a także na-

Hymn-11 listopada
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uczycieli i pracowników w grach i konkursach,
wymagających znajomości tabliczki mnożenia,
wszyscy mogli przekonać się, że jest ona niezbędna i wszechobecna w codziennym życiu.
Październik to także miesiąc, kiedy
wspominamy postać Jana Pawła II, dlatego też 22 października 2020r. uczniowie
wszystkich klas, w odświętnym stroju odśpiewali ulubioną pieśń oazową Karola Wojtyły
pt.: „Barka”.
Kolejną coroczną tradycją naszej szkoły
związaną tym razem ze Świętem Zmarłych,
jest wyjście na mogiłę pochodzącą z okresu
I wojny światowej znajdującej się w Kolonii
Kiełczewice Dolne. Uczniowie klasy IV wraz
z wychowawcą przygotowali krótki apel związany z upamiętnieniem poległych żołnierzy.
W kolejnych dniach wyjście na mogiłę zorganizowali także wychowawcy klas I-III. Uczniowie
oddając cześć poległym, zrealizowali także
kolejną część ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Z kulturą mi do twarzy”.
W naszej szkole także pielęgnujemy pamięć o wydarzeniach związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości, nawet
w tych trudnych czasach. Rozbudzając postawy patriotyczne wśród naszych uczniów
w dn. 10.11.2020r. wychowawcy klas zarówno

Wycieczka do zoo Wojciechów

Lekcja historii w terenie
podczas zajęć stacjonarnych (oddział przedszkolny), a także on-line (klasy I-VIII); wraz
z wychowankami uczcili ten dzień w różnorodny sposób. Uczniowie wykonywali prace
plastyczne, oglądali prezentacje, wspólnie
odśpiewali hymn, uczestniczyli w ogólnopolskich projektach tj. „Tydzień dla Niepodległej”.
Udowodnili tym samym, że nawet w okresie
pandemii należy pamiętać o historii swojego
kraju oraz oddawać hołd tym, którzy oddali
życie za jej wolność.
Różnorodność akcji oraz inicjatyw podejmowanych zarówno przez uczniów, jak też
nauczycieli naszej szkoły, jest nie tylko okazją
do pozyskania często trudnej i skomplikowanej wiedzy w przystępny sposób. Stają
się one także niejednokrotnie motywacją
do samodzielnego poszukiwania informacji,
a także sposobem na uświadomienie uczniom,
że nauka wcale nie musi być nudna.
Katarzyna Stańko
PSP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Strzyżewicach-Rechcie
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Przedszkole
w gronie laureatów
Wychodząc naprzeciw potrzebom edukacji
dla środowiska, od wielu lat organizujemy
w przedszkolu zbiórkę zużytych baterii. Organizowanie zbiórki szybko wyszło poza
budynek przedszkola, włączając do akcji
mieszkańców gminy. Na pewno znane są
zielone pudełka REBY, z przedszkolnym motto
„O środowisko dbamy-baterie zbieramy- na
nagrody wymieniamy”. W roku szkolnym
2019/2020, przedszkole brało udział w V Edycji Konkursu zbiórki zużytych baterii w placówkach oświatowych i wychowawczych na
terytorium Polski, pod hasłem „Edukujemy
– Pomagamy”, w kategorii - „Konkurujemy”.
Zebrane zostało i przekazane do organizacji
374 kg zużytych baterii.
W rozstrzygnięciu konkursu, nasze przedszkole znalazło się w ścisłej czołówce
laureatów. Zajęliśmy 15 miejsce w Polsce,
w kategorii przedszkola/żłobki.

Otrzymaliśmy Dyplom i piękna nagrodę – pakiet książek do edukacji przyrodniczej i ekologicznej. Dziękujemy wszystkim za pomoc
w zgromadzeniu tak dużej ilości zużytych
baterii. Dzięki Wam, świat jest czystszy o 374

kg toksycznych odpadów a nasze przedszkolaki wyedukowane ekologicznie i uradowane
z otrzymanej nagrody.
Marta Baran
Koordynator akcji na terenie przedszkola

Samorządowe Przedszkole Publiczne „Parkowe Skrzaty”
w Piotrowicach
Z radością informujemy, że od 1 grudnia
2020 roku Samorządowe Przedszkole Publiczne „Parkowe Skrzaty” w Piotrowicach
wzbogaciło się o nową grupę przedszkolną.
Dzięki temu do przedszkola uczęszcza obecnie 90 dzieci w wieku od 3 do 5 lat.
Dwie grupy dzieci - „Motylki” i „Biedronki” pozostały w dotychczasowym budynku.
Dwie najmłodsze grupy - „Zajączki” i „Liski”
umieszczone zostały w przystosowanym
specjalnie do tego celu Dworku Kajetana
Koźmiana w Piotrowicach.
W nowo wyremontowanych pomieszczeniach znajdują się dwie przestronne sale
zajęć, szatnia dla dzieci, łazienka, pomieszczenia kuchenne, salka terapeutyczna oraz
pomieszczenie socjalne dla pracowników.
Sale zabaw wyposażone zostały w kolorowe
meble dostosowane do potrzeb maluszków,
oraz różnorodne wielofunkcyjne zabawki,
wzbudzające zachwyt u dzieci. Do opieki nad
nową grupą została zatrudniona wykwalifikowana kadra pedagogiczna.
Wszystko to sprawia, że dzieci z radością
wchodzą do budynku przedszkola. Rodzice
maluszków ze spokojem zostawiają swoje
pociechy pod opieką nauczycieli, nie ukrywając zadowolenia, że ich dzieci mają tak
piękne miejsce do zabawy i nauki.
Violetta Pietraszek
Dyrektor Samorządowego Przedszkola
Publicznego „Parkowe Skrzaty”
w Piotrowicach
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„Parkowe Skrzaty”
w dworku w Piotrowicach
Ze względu na duże zainteresowanie
rodziców umieszczeniem swoich pociech
w naszym przedszkolu „Parkowe Skrzaty” narodziła się idea zwiększenia ilości oddziałów
przedszkolnych. Funkcjonujące dotychczas
przedszkole nie dysponowało odpowiednim zapleczem lokalowym, w związku z tym
władze gminy podjęły decyzję o adaptacji
pomieszczeń zabytkowego dworku w Piotrowicach na potrzeby Samorządowego Przedszkola Publicznego „Parkowe Skrzaty”. Po
przygotowaniu dokumentacji projektowej
wykonania adaptacji i uzyskaniu niezbędnych
pozwoleń administracyjnych, w lipcu 2020
r. rozpoczęły się roboty budowlane. Zakres
remontu obejmował roboty rozbiórkowe,
wykonanie nadproży, wykonanie ścianek
działowych i zamurowań, wykonanie posadzek, tynków, okładzin i malowania, wy-

mianę stolarki, wymianę ścianki szklanej,
utwardzenie terenu płytami ażurowymi wraz
z oznakowaniem poziomym miejsc dla niepełnosprawnych, wykonanie nowej instalacji wod-kan, c.o., wentylacji, montaż nowej instalacji
elektrycznej (tablica główna, wyłącznik ppoż,
oświetlenie, gniazda instalacyjne), systemu
przyzywowego wc, instalacji wyrównawczej,
instalacji strukturalnych, uziomowych i odgromowych, wideomofonu oraz oddymiania klatki schodowej. Po zakończeniu robót
zakupione zostało niezbędne wyposażenie
do funkcjonowania przedszkola tj.: meble,
wyposażenie sanitarne i BHP, sprzęt i wyposażenie gastronomiczne. W ramach inwestycji
na parterze dworku powstały dwie duże sale
przeznaczone do prowadzenia zajęć w grupie
20 - osobowej oraz 25 - osobowej, łazienka
dla dzieci, szatnia, toaleta dla osób niepełnosprawnych, rozdzielnia posiłków, zmywalnia
naczyń oraz pomieszczenie porządkowe, a na
piętrze budynku wykonano pomieszczenie
socjalne oraz pomieszczenie przeznaczone do
prowadzenia terapii logopedycznej.
Zajęcia dla dzieci w nowych pomieszczeniach rozpoczęły się 1. grudnia 2020 r.
Koszt zrealizowanego zadania wyniósł 573
681,36 zł i poniesiony został z budżetu Gminy Strzyżewice.
Wioletta Mucha

Polska

- Naszą Ojczyzną
Dzisiaj wielka jest rocznica
Jedenasty Listopada!...
Tym, co zmarli za ojczyznę
Hołd wdzięczności Polska składa.
Im to bowiem zawdzięczamy
wolność , mowę polską w szkole,
to, że tylko z ksiąg historii
poznajemy dziś niewole .
Uroczyście biją dzwony
w mieście flagi rozwinięto
i me serce się raduje
że obchodzę polskie święto.
Wiersz “11 Listopada” L. Wiszniewski

Data 11 listopada to jeden z najważniejszych dni w historii naszej Ojczyzny.
Po długiej niewoli Polska odzyskała niepodległość.
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W PSP im. Marii Konopnickiej w Bystrzycy Starej już od najmłodszych lat uczymy dzieci
patriotyzmu, szacunku do polskich symboli oraz kształtujemy pozytywne postawy patriotyczne.
Dzieci z oddziału przedszkolnego od kilku tygodni przygotowywały się do tego wydarzenia, biorąc udział w akademii, którą w tym roku szkolnym, ze względów panującej pandemii
związanej z Covid-19 przeniesiono do świata wirtualnego.
Przedszkolaki upamiętniły ten dzień, recytując patriotyczne wiersze, śpiewając piosenki,
a ludowy krakowiak sprawił, że ten dzień świętowaliśmy radośnie i tanecznie. Przyjmując
właściwą postawę „na baczność”, dzieci dumnie odśpiewały hymn Polski „Mazurek Dąbrowskiego”.
Wszystko to zarejestrowała kamera, dzięki której możemy podzielić się ze wszystkimi
naszym występem. Zapraszamy do obejrzenia.
Oddział przedszkolny kl.0 w PSP im. Marii Konopnickiej w Bystrzycy Starej.
adres do filmu znajduje się tutaj: https://cutt.ly/NiepodlegloscKlasy0
J.Teter
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Zakupy i remonty w jednostkach oświatowych
Ten rok jest szczególny, także jeśli chodzi o funkcjonowanie szkół. Ale są rzeczy, których koronawirus z Wuhan nie zmienił.
To m.in. prace remontowe, które pomimo pandemii prowadzone są ze szczególną intensywnością. W podległych Gminie Strzyżewice placówkach dzieje się naprawdę dużo.
Odmalowanie sal lekcyjnych i gimnastycznych, remonty na korytarzach, w stołówkach,
a także naprawienie ogrodzenia – to tylko niektóre z działań podejmowanych przez szkoły.
Wykonano m. in.:
■■ PSP w Bystrzycy Starej - odświeżenie
sali polonistycznej, wyrównanie ubytków i pomalowanie ścian magazynku
nauczycieli wychowania fizycznego,
remont łącznika na parterze.
■■ PSP w Kiełczewicach Górnych - naprawa
ogrodzenia szkoły od strony południowej tj.
zacementowanie i pomalowanie słupków,
uzupełnienie ubytków w siatce ogrodzeniowej, wyrównanie ogrodzenia. Dokonano
również wymiany drzwi w dwóch pomieszczeniach szatni dla uczniów.
■■ PSP w Osmolicach Pierwszych - cyklinowanie i lakierowanie korytarza górnego, sali gimnastycznej i sali lekcyjnej
– kwota zadania 12 373,80 zł. Ponadto
wykonano malowanie ścian i sufitów
w sali gimnastycznej i sali lekcyjnej.
■■ PSP w Strzyżewicach – Rechcie - montaż wykładziny sportowej - koszt inwestycji to 11 306,99 zł.; malowanie
stołówki szkolnej, świetlicy dla uczniów,
sali gimnastycznej, korytarza dolnego
i korytarza poniżej poziomu gruntu przy
pomieszczeniach gospodarczych.
■■ PSP w Żabiej Woli - remont sali gimnastycznej w budynku szkoły. Kwota
zadania 9594,00 zł.
Całkowity koszt tych remontów to ponad
40 tyś. zł. Źródło finansowania: środki z budżetu gminy i budżetu szkół.
Ponadto placówki oświatowe zwiększyły
swoje wyposażenie o sprzęt do zdalnego nauczania. W ramach projektu pn. „Zdalna szkoła
– wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
w systemie kształcenia zdalnego” w I turze,
zgodnie ze złożonymi wnioskami, zakupiono
i przekazano uczniom na czas trwania nauki zdalnej:
■■ 5 laptopów, 2 tablety oraz oprogramowanie dla PSP w Strzyżewicach – Rechcie;
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■■ 12 laptopów wraz z oprogramowaniem oraz mobilny dostęp do internetu
w ilości 1 sztuka dla PSP w Osmolicach Pierwszych;
■■ 10 laptopów z oprogramowaniem oraz
1 router – mobilny dostęp do internetu
dla PSP w Bystrzycy Starej.
Natomiast w II etapie każda szkoła otrzymała 5 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem (tj.: laptop, mysz komputerowa
oraz słuchawki douszne z mikrofonem). Koszt
całego zadania to 135 000,00 zł. Zadanie zostało w całości sfinansowane z funduszy UE.
Oprócz tego Szkoła Podstawowa w Strzyżewicach - Rechcie otrzymała 75 000,00 zł
z rezerwy oświatowej na realizację zadania
pn.: „Dofinansowanie wyposażenia w pomoce
dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy
programowej z przedmiotów przyrodniczych
w publicznych szkołach podstawowych” tj.
biologia, chemia, geografia i fizyka. W ramach
wsparcia finansowego szkoła zakupiła m.in.
4 monitory interaktywne, mikroskop, mapy,
modele narządów człowieka, zestawy eduSt@
cji do przedmiotów przyrodniczych z wykorzystaniem innowacyjnych form prowadzenia
lekcji, która angażuje uczniów i wdraża ich do
przejmowania odpowiedzialności za własny
proces uczenia się.
Szkoła również otrzymała wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach
wieloletniego rządowego programu "Posiłek
w szkole i w domu" w kwocie 8363,00 zł,
przy czym kwota dofinansowania wyniosła
6690,40 zł z MEN i 1672,60 zł wkład własny.
W ramach tego wsparcia zostały zakupione
stoły oraz krzesełka, a także inny drobny
asortyment do stołówki szkolnej.
Udało się także zakupić dwa monitory
interaktywne, które trafiły do Szkoły Podstawowej w Osmolicach Pierwszych. Środki
pochodziły z Funduszu Sołeckiego Osmolic
Pierwszych i Osmolic Drugich. Łączna wartość
nabytego sprzętu to 12 000,00 zł.
Barbara Szymula
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Kreatywność na co dzień
„Kreatywność Czas Start” czy „Dzień Dobrych Wiadomości
i Życzliwości” to niektóre z działań realizowanych w Publicznej
Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Strzyżewicach – Rechcie od września w roku szkolnym 2020/2021.
Kreatywność czas start to pilotażowy, autorski program dla
uczniów kl. V i VII, mający na celu usprawnienie myślenia twórczego
(proces poznawczy) i kreatywności (cecha osobowości) uczniów.
Zajęcia kreatywne mają pokazać uczniom, jak ważne jest innowacyjne myślenie i kreatywność. Elastyczność i wyjście poza schematy
myślowe wyróżniają nas spośród innych ludzi. Zajęcia mają pomóc
uczniom w rozwijaniu zdolności intelektualnych, manualnych, umiejętności komunikacyjnych, wyrażaniu emocji, pobudzaniu wyobraźni,
twórczych rozwiązań postawionych problemów, poznaniu swoich
mocnych i słabych stron. Te umiejętności sprzyjają rozwojowi ucznia,
bardzo ważnego w dzisiejszych czasach.
Dzień Dobrych Wiadomości i Życzliwości to akcje, które mają
zwrócić uwagę na dobrostan psychiczny dzieci i młodzieży oraz na
to, aby czasie pandemii, w gąszczu złych, trudnych informacji poszukiwać dobrych wiadomości. Codziennie każdy z nas doświadcza
jakiś trudności, lęków i smutnych chwil. Zajęcia te pozwalają na
zatrzymanie się, większą uważność, dostrzeżenie nawet małych
dobrych znaków oraz podzielenie się dobrym słowem czy życzliwym
gestem z drugim człowiekiem. Wszyscy wiemy, że Dobro to jedyna
rzecz, która się mnoży, gdy się nią dzielimy. No i każdy z nas marzy
o tym, aby Bajka o Królestwie Życzliwości nie była tylko bajką….
Dawno, dawno temu, gdzieś na krańcu świata, leżało Królestwo
ŻYCZLIWOŚCI. Dziwne to było królestwo. Wszyscy sobie w nim
pomagali. Nie było kłótni, walk. Dzieci nigdy sobie nie dokuczały,
a w szkole zawsze było wesoło. Obcy zupełnie ludzie pozdrawiali
się przyjaźnie na ulicach. Wszyscy byli zawsze uśmiechnięci i mili
dla siebie. Panowała uczciwość. Nie było oszukiwania i napadów.
Ludziom żyło się tam wspaniale….

A to jakie dopiszemy zakończenie naszej bajki zależy od nas samych.
W planach są kolejne działania Listy do Seniora, Walentynki dla
Chorych, akcja Moje Marzenia.
Aneta Kruk

Ślubowanie klasy pierwszej
Ślubowanie klasy pierwszej to od lat niezwykłe wydarzenie w kalendarzu imprez
Publicznej szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Kiełczewicach Górnych, jednak
tegoroczne ślubowanie pierwszaków miało niezwykły charakter ze względu na
obostrzenia sanitarne związane z pandemią. Uczniowie przygotowywali się do tej
uroczystości od początku roku szkolnego. Wytrwale uczyli się wierszy, piosenek
i układów tanecznych, a wszystko po to, aby 16 listopada w Dniu Patrona naszej
szkoły zaprezentować swoje umiejętności i złożyć uroczyste ślubowanie. [Niespodziewanie nasze plany co do terminu tego wydarzenia uległy zmianom… ] Z uwagi
na fakt ogłoszenia w środę 4 listopada przejścia uczniów klas 1- 3 na nauczanie
zdalne, postanowiliśmy naszą uroczystość zorganizować w ostatni dzień pobytu
w szkole tj. 6 listopada.
Tego dnia od samego rana panowała świąteczna atmosfera. Uczniowie klasy pierwszej
ubrani w strój galowy, odświętna dekoracja
sali gimnastycznej, nowy symboliczny ołówek,
dyplomy i upominki - wszystko po to, aby
ślubowanie pierwszaków wypadło jak najbardziej uroczyście. Pierwszoklasiści w obecności Pani Dyrektor, wychowawczyni oraz
jednego rodzica wspaniale zaprezentowali
swoje umiejętności recytatorskie , taneczne
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i muzyczne. W niezwykle podniosłej atmosferze przed Sztandarem Szkoły ślubowali być
dobrymi Polakami, godnie reprezentować
swoją szkołę, a swym zachowaniem i nauką
sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po
złożeniu ślubowania Pani Dyrektor dokonała
symbolicznego pasowania na ucznia słowami:
„Pasuję Cię na ucznia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Kiełczewicach
Górnych” „ - dotykając ołówkiem jak czaro-

dziejską różdżką ramion pierwszoklasistów.
Od tej chwili stali się prawdziwymi uczniami
ze wszystkim przywilejami i obowiązkami.
Wszyscy uczniowie klasy pierwszej zobowiązali się być pilnymi w nauce i wzorowymi
w zachowaniu. W tak ważnej i doniosłej chwili
Pani Dyrektor złożyła gratulacje uczniom oraz
życzyła wielu sukcesów w dalszym zdobywaniu wiedzy. Każdy pierwszak otrzymał
pamiątkowy dyplom , upominki ufundowane
przez Wójta i Radę Gminy Strzyżewice oraz
wyprawkę czytelniczą „Pierwsze abecadło”,
przekazaną przez Instytut Książki w ramach
prowadzonej kampanii społecznej „Mała książka - wielki człowiek”. Ten dzień z pewnością
na długo pozostanie pierwszakom w pamięci.
Miejmy nadzieję, że słowa przyrzeczenia, które
składali będą dla nich drogowskazem na długie
lata szkolne.
Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób
przyczynili się do uświetnienia tej uroczystości bardzo serdecznie dziękujemy.
W. Klimek

19

oświata

Wszystko przemija i tylko chwila zachowuje
w pamięci swój wdzięk
W dzisiejszych niepewnych czasach
wszyscy potrzebujemy czegoś stałego,
pewnego, potrzebujemy korzeni do których zawsze możemy się odnieść. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Rodziny
Rohlandów w Żabiej Woli może pochwalić
się nie tylko głęboko zakorzenionymi
tradycjami, które na stałe wpisane są
w historię naszej placówki, ale również
pięknymi wspomnieniami, do których
zawsze można wrócić.
W tym miesiącu - w 104 rocznicę organizacji pierwszych zajęć edukacyjnych na terenie
Żabiej Woli, z wyjątkową nostalgią wracamy
do chwil których byliśmy świadkami i współtwórcami – do obchodów Złotego Jubileuszu
i uroczystości nadania szkole imienia. Te dwa
ważne wydarzenia nie tylko podsumowały
dotychczasowy dorobek placówki, ale również
wyznaczyły kierunek dalszej pracy i nowy
rytm życia naszej szkoły.
9 lat temu, w 2011 roku, szkoła przyjęła
imię Rodziny Rohlandów. Skąd wybór takiego
patrona? Nie ma wątpliwości, że patronem
szkoły powinien być człowiek dobry, prawy, otwarty na świat i ludzi, który swoimi
działaniami i postępowaniem przyczynił się
do rozwoju małej ojczyzny. Właśnie takimi
ludźmi byli Rohlandowie. Najstarszy z nich
– Franciszek, był patriotą, walczył o wolność
i niepodległość Polski. Jego syn Roman przejął
po nim opiekę nad miejscowymi chłopami,
wybudował dworek w Pszczelej Woli i zasadził aleję lipową. Największe zasługi dla
Żabiej Woli miał Paweł Rohland i jego żona
Helena. To oni rozbudowali wieś, wprowadzili nowoczesne metody rolnictwa, zainicjowali hodowlę koni i pszczelarskie tradycje.
A przede wszystkim zainwestowali w oświatę.
To właśnie dzięki nim w Żabiej Woli pojawiła
się pierwsza elementarna szkoła, niezbędne
sprzęty i nauczyciele.
Z osobistych pamiętników pierwszej nauczycielki Marii Wyszkowskiej wiemy, że
początki żabiowolskiej szkoły wcale nie były
łatwe. Jak pisała pani Maria… „Trudna jest
historia powstania szkoły tutejszej. Trudna, bo rzeczywistością strach jest pomyśleć nawet, że ludzie, do których szło się
z zupełnym zaparciem się siebie, stanęli jak
wróg niedostępny mówiąc: Nam szkoły nie
trzeba! Ślachta znowu se cos wymyśliła, aby
nas wyzyskać. Oto czego się dowiedziałam
przybywszy do Żabiej Woli 1 września 1916
roku w celu rozpoczęcia pracy jako nauczycielka. Nie zastałam ani szkoły, ani mieszkania
dla siebie – nic. Z pierwszym napotkanym
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człowiekiem próbuję nawiązać rozmowę,
ale ten dowiedziawszy się, że idzie o szkołę
odburknął cos niegrzecznie i odszedł… Idę
dalej, pytam, nie odpowiadają nic albo: szkoły
tu nie ma i nie będzie!”
A jednak, mimo początkowego bojkotu wsi
szkoła powstała. 20 listopada 1916 roku, dwa
lata przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości, elementarna szkoła w Żabiej Woli
rozpoczęła swą niełatwą działalność. Rok
później, w roku 1917, naukę w niej rozpoczęły
nie tylko dzieci pracowników folwarcznych
ale również pociechy niechętnych początkowo chłopów. Siedem lat później w szkole uczyła się już setka dzieci, a placówka
otrzymała oficjalną nazwę – Szkoła Ludowa
w Żabiej Woli gmina Piotrowice.
Tuż przed wybuchem II wojny światowej,
w roku 1938, żona Pawła Rohlanda – Helena

ofiarowała Żabiej Woli niewykończony budynek, który przeniesiony do centrum wsi
służył jako szkoła do 1971 roku. Wtedy to,
dzięki ogromnemu zaangażowaniu ówczesnej
kierowniczki szkoły – pani Zofii Kowalik oraz
determinacji mieszkańców wsi oddano do
użytku nowy budynek szkoły, który służy
nam do dziś. Nasza szkoła w otoczeniu sosnowego lasku jest żywym obrazem współpracy
ludzi, którzy mimo wielu przeszkód w niecałe
dwa lata wybudowali ją i przeznaczyli dla
dobra dzieci.
Od 1999 roku, kiedy stanowisko dyrektora objęła pani Grażyna Sprawka, szkoła
przeżywa prawdziwy rozkwit. To dzięki jej
inicjatywie i zaangażowaniu, przy wydatnej
pomocy i wsparciu władz gminy, oba budynki
szkoły udało się zmodernizować zarówno na
zewnątrz, jak i w środku. Na zewnątrz oko

Kompres Czasopismo Gminy Strzyżewice

oświata

Podwójne zwycięstwo Szkoły
w Bystrzycy Starej
w Dziecięcej Lidze Biegowej

cieszy piękna elewacja, wejście, oświetlenie
oraz samo otoczenie, które dzięki nasadzeniom róż, iglaków i innych gatunków roślin
nabrało estetycznego wyglądu zachęcając
do spacerów przyszkolnymi alejkami. Wewnątrz szkoły wszystkie klasy, holl i inne
pomieszczenia są systematycznie upiększane,
wzbogacane o nowe meble, sprzęty i pomoce.
Również z inicjatywy pani dyrektor cztery
lata temu, z okazji Złotego Jubileuszu istnienia
szkoły, przy wejściu pojawiła się granitowa
tablica z pięknym i wymownym mottem:
Radź się przeszłości, kieruj teraźniejszością
i patrz w przyszłość. Słowa te niosą ważne
przesłanie, podkreślają, że tradycja, którą
pielęgnujemy jest naszą chlubą i zobowiązaniem, a jednocześnie wyznacznikiem do
dalszej pracy zgodnie z misją szkoły, która
zakłada wychowanie uczniów w duchu wartości reprezentowanych przez patronów,
w duchu „Boga, Honoru i Rodziny”. W naszej
szkole najważniejszy jest uczeń, jej duszą
nauczyciel, wsparciem - rodzice, a dumą
absolwenci. Możemy poszczycić się dobrymi
uczniami wyposażonymi w rzetelną wiedzę,
którzy dobrze radzą sobie na dalszych etapach edukacji, rodzicami, którzy wspierają nas
w podejmowanych działaniach, nauczycielami, którzy kształtowali i kształtują wizerunek
naszej szkoły oddając jej swój entuzjazm
i serce, i wreszcie absolwentami, którzy są
z nami, pamiętają i pomagają.
Dumą napawa nas jeszcze jeden fakt.
W grudniu 2019 roku budynek starej szkoły,
w którym obecnie mieści się oddział przedszkolny i pomieszczenia biblioteki, został
wpisany do rejestru zabytków województwa
lubelskiego (numer A/1672). Budynek ten
stanowi świadectwo minionej epoki a jego
zachowanie leży w interesie społecznym ze
względu na posiadaną wartość regionalną.
Żywimy nadzieję, że niedługo nasza szkoła
znów zacznie tętnić życiem, zapełni się roześmianymi uczniami, którzy stojąc razem na
szkolnym korytarzu z dumą zaśpiewają
słowa hymnu: „…Bóg, Honor, Rodzina - od
Rohlandów przekazane, te właśnie wartości
są u nas wysławiane. Szkoła w Żabiej Woli
tradycję pielęgnuje, prestiż, wiedzę, szacunek
od stu lat buduje”
EB
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Z nieukrywana radością informujemy, że PSP w Bystrzycy Starej odniosła
podwójne zwycięstwo w Dziecięcej Lidze Biegowej 2019/2020. W końcowej
klasyfikacji w kategorii NAJLEPSZA
SZKOŁA I NAJAKTYWNIEJSZA SZKOŁA Bystrzyca Stara nie miała sobie
równych . W obu kategoriach szkoła
nasza zajęła I miejsce ze zdecydowaną
przewagą punktową.
Dziecięca Liga Biegowa trwała od 15
września 2019 do 15 listopada 2020 i składała się z 4 rund . Runda 1 i 2 odbyły się
zgodnie z zaplanowanym terminem tj
15.09 i 6.10. 2019 na stadionie LA przy AL.
Zygmuntowskich w Lublinie. Natomiast
runda 3 była przekładana w czasie ze
względu na trwającą pandemię. Ostatecznie odbyła się 8.10.2020 . Ostatnia – 4
runda przebiegała inaczej niż pozostałe,
ponieważ została rozegrana wirtualnie.
Uczniowie SP w Bystrzycy Starej pokonywali swoje dystanse na stadionie
w Pszczelej Woli. Biegi zostały nagrane,
czasy zmierzone i takie filmiki należało
odesłać do organizatora biegów.
Dystanse biegowe to 60m, 100m,
200m, 300m- zależnie od wieku uczestnika. Uczniowie mogli zdobyć dla szkoły od
5do 30 punktów. W klasyfikacji indywidualnej zawodnik musiał być sklasyfikowany
w co najmniej trzech rundach biegowych.
Uczestnicy zawodów mieli wiele radości
po każdej z rund biegowych, ponieważ
bez względu na wynik i uzyskane miejsce
otrzymywali pamiątkowe medale i gadżety. Większość z dzieci po raz pierwszy
startowała na prawdziwym, pełnowymiarowym ,stadionie lekkoatletycznym,
co było dużym przeżyciem zwłaszcza dla
najmłodszych .
Uczniowie reprezentujący PSP w Bystrzycy Starej w Dziecięcej Lidze Biegowej
2019/2020 to: Budzyńska Paulina, Budzyński Karol, Drelich Weronika, Dyś Michał, Jendrej Agata, Klimek Iga, Kowalczyk
Olga, Kowalczyk Nadia, Krusiński Tymon,
Malec Kamil, Malec Mikołaj, Maj Maja,
Mikuła Zuzanna, Otrocki Kuba, Otrocki
Szymon, Słowińska Oliwia, Teter Magda,
Teter Mateusz, Teter Jan, Teter Marek.
Ponadto w ostatecznej klasyfikacji indywidualnej miejsca na podium w swojej
kategorii zdobyli: I miejsce Teter Magda ,
Dyś Michał i Budzyński Karol , Kowalczyk
Olga II miejsce, Otrocki Szymon i Teter
Jan III miejsce . Chcemy złożyć serdeczne

podziękowania Rodzicom , którzy przywozili swoje dzieci na zawody, dopingowali je,
motywowali, a także , zwłaszcza w ostatniej
wirtualnej rundzie, która przebiegała w reżimie sanitarnym, pomagali w jej organizacji .
Uroczyste podsumowanie Ligi i wręczenie
nagród dla najlepszych szkół i zawodników
planowane jest na styczeń 2021 na stadionie
Areny w Lublinie. Szczegółowe wyniki zawodów można znaleźć na stronie Dziecięca
Liga Biegowa #Biegnij Lublin lub https://
www.mosir.lublin.pl/obiekty/biegnijlublin/
aktualnosci/biegi/klasyfikacja-koncowadzieciecej-ligii-biegnijlublin
Jolanta Konieczna-Rapa
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Gminna Biblioteka Publiczna
w Strzyżewicach …
czyli co my tu robimy?

Gminna Biblioteka Publiczna w Strzyżewicach
swoją działalność prowadzi od 1960 r. Początkowo księgozbiór liczył 480 woluminów,
a umieszczono go w prywatnym domu p.
Wincentego Kmiecia - pierwszego bibliotekarza. Placówka wielokrotnie zmieniała
swoją lokalizację i tak do roku 1996, kiedy
księgozbiór przeniesiono do zabytkowego
dworku w Strzyżewicach, będącego niegdyś
własnością rodziny Kołaczkowskich. Wtedy
też biblioteka otrzymała imię Ewy Kołaczkowskiej, pisarki i tłumaczki angielskiej literatury
dziecięcej (córki ostatniego właściciela Strzyżewic). Na przestrzeni sześćdziesięciu lat
w strzyżewickiej bibliotece pracowali kolejno:
wspominany już Wincenty Kmieć, Kazimiera
Kramek, Grażyna Kramek, Alicja Klisz, Maria
Cnota, Anna Wójcik, Sylwia Kwietniewska,
Joanna Wójtowicz i Zofia Kukuryka. W lipcu
2015 roku pracę na stanowisku dyrektora
rozpoczęła Monika Zagórska, która pełni tę
funkcję do dziś. Biblioteka w Strzyżewicach
tworzy sieć biblioteczną na terenie Gminy,
w skład której wchodzą następujące filie w:
Kiełczewicach Górnych, Bystrzycy Starej
i Żabiej Woli. Wymienione placówki działające w strukturze biblioteki znajdują się
na terenie szkół podstawowych, w związku
z czym prowadzą z nimi owocną współpracę.
Organizowane są: lekcje biblioteczne, konkursy literackie i plastyczne, zajęcia plastyczne
i komputerowe, głośne czytanie dla najmłodszych. Biblioteki włączają się w obchody świąt
o zasięgu krajowym i międzynarodowym,
wśród nich wymienić można m.in.: Światowy
Dzień Książki i Praw Autorskich, Światowy
Dzień Pluszowego Misia; udział w akcjach
„Tydzień Bibliotek” czy „Noc w bibliotece”,
zajęcia edukacyjno - rozrywkowe dla dzieci
w trakcie ferii i wakacji oraz wiele innych.
Placówki przede wszystkim gromadzą i wypożyczają książki, opracowują je merytorycznie
i dbają o jakość księgozbioru, co stanowi
ich podstawową statutową działalność. Ale
książki to nie wszystko. Działalność bibliotek
to także aktywny udział w życiu kulturalnym
gminy. W kalendarz organizowanych przez
nas imprez wpisało się wiele wydarzeń, wśród
których wymienić należy: Święto Pieczonego
Ziemniaka, „Tydzień Literacki w Gminie Strzyżewice”, Gminny Rajd Rowerowy, „Narodowe
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Czytanie”. Od wielu lat przeprowadzane
są liczne konkursy plastyczne dla dzieci
– w tym bożonarodzeniowy i konkurs
z okazji Światowego Dnia Postaci z Bajek. Organizujemy spotkania i różnego
rodzaju zajęcia dla poszczególnych grup
wiekowych. Najmłodsi mieszkańcy naszej
gminy uczestniczyli wraz z opiekunami
w spotkaniach Grupy zabawowej, dla
nieco starszych prowadzono warsztaty
rękodzieła. Miłośnicy literatury mogli
wymienić się spostrzeżeniami i miło spędzić czas podczas spotkań Dyskusyjnego
Klubu Książki. Cykl spotkań pod hasłem
„W strefie kobiet” oferował zainteresowanym paniom różnorakie warsztaty:
kosmetyczne, rękodzieła i wiele innych.
Biblioteka prowadzi również owocną
działalność wydawniczą. Dotychczas
staraniem pracowników ukazały się następujące publikacje: „Kapliczki i krzyże
przydrożne Gminy Strzyżewice”, „Gmina
Strzyżewice i jej mieszkańcy na starej fotografii” – album w dwóch częściach oraz
„Działalność artystyczna mieszkańców
Gminy Strzyżewice”.
Biblioteka rokrocznie korzysta z Wieloletniego Programu Rządowego „Narodowy
Program Rozwoju Czytelnictwa” - Priorytetu 1 – Zakup nowości wydawniczych
do bibliotek publicznych, w ramach którego otrzymuje dofinansowanie na nowe
książki. W roku 2020 była to kwota 6450
zł. Placówka była również beneficjentem
programu „Kraszewski. Komputery dla
bibliotek”, dzięki któremu doposażyliśmy
naszą bibliotekę w sprzęt komputerowy.
Te oraz inne działania podejmowaliśmy
do tej pory, jednak z pełnym przekonaniem możemy powiedzieć, że czeka nas
wiele nowego i lepszego. Już niebawem
będziemy mogli zaprosić wszystkich
w nasze „stare - nowe progi”. Po długim
okresie oczekiwania strzyżewicka biblioteka ponownie rozpocznie działalność
w kompleksowo odremontowanym dworku rodziny Kołaczkowskich. Siedziba na
miarę XXI wieku o nowoczesnych i przestronnych wnętrzach, stanie się niewątpliwie kolejnym przystankiem kulturalnym
na mapie naszej Gminy. O samym obiekcie nie będziemy już opowiadać – choć
robi niesamowite wrażenie - po prostu
trzeba go zobaczyć! Odsyłamy jednocześnie wszystkich obecnych i przyszłych
użytkowników do odwiedzania strony
internetowej naszej biblioteki oraz profilu
na Facebooku.
Monika Zagórska
Dni i godziny pracy biblioteki:
Poniedziałek 8.00 – 16.00
Wtorek 8.00 – 16.00
Środa 8.00 – 18.00
Czwartek 7.30 – 15.30
Piątek 8.00 – 18.00
Sobota 7.00 – 15.00
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Neonowe lata 90-te
z sentymentem
Garsonki, trwała ondulacja włosów i kapelusze. Pierwsze fascynacje trendami z zachodu. Kolorowe oversize’owe marynarki
i żakiety z podwiniętymi rękawami. U facetów,
w przypadku luźniejszego dnia, choćby sobotniego dancingu-prawdziwy ortalionowy
szyk, a do tego najlepsza fryzura tamtych
czasów… „krótko z przodu, długo z tyłu
i wąsy na przedzie”, czyli fryzura na tzw.
czeskiego piłkarza. Wąsy w tym przypadku
to dodatkowe 10 punktów do charyzmy i powodzenia na tanecznych pląsach. Trzeba było
się wyróżniać, dlatego niedzielny dresscode
stawiał na tureckie swetry zakupione na
miejscowym targowisku. Świat miał barwy
neonowe, a guma Donald, mimo że twarda to
i tak każdy zna do tej pory jej smak…
Czasy diametralnie się zmieniły. Nie jesteśmy skazani na jeden program, jeden produkt
spożywczy czy nawet na ten sam coroczny
wyjazd wakacyjny. Mimo to mamy w sobie
mnóstwo pokładów sentymentu. Dlatego
przeglądając stare fotografie, z łezką w oku
cieszymy się na dawny wygląd miejsc, zdarzeń
jak i widok siebie.
Ale co gdyby wrócić do treści ruchomych?
Dlatego CKiP postanowił ocalić od zapomnienia zapisy wydarzeń, które wpisały się
w historię naszej małej ojczyzny, ale i całego
kraju. Z powodu sytuacji związanej z tymczasowym zamknięciem w trybie stacjonarnym,
postanowiliśmy, że przynajmniej spotkamy
się z ludźmi, ale o jakieś 20-30 lat młodszymi.
Spotkanie wręcz wyśmienite, ale i zaskakujące, tym bardziej że nie spodziewaliśmy się
co będzie na kilkunastu zakurzonych kasetach
VHS, wyciągniętych z zakamarków magazynu.
Pierwsze wybory na Prezydenta RP, jedne
z pierwszych Dożynek Gminy Strzyżewice,
występy szkolne roczników od ’80 do ‘95,
turnieje sołeckie, konkursy recytatorskie,
spotkania świętojańskie w Piotrowicach,
turnieje przedszkolne, święta strażackie,
teatralne premiery, spotkania rodzin muzykujących i wiele innych, choćby promujących
filmów z ówczesnej TVL.
Chcemy zabrać Was w sentymentalną
podróż Polonezem, gdzie na pewno zobaczycie siebie, swoich bliskich i mnóstwo sytuacji, które w obecnych czasach zupełnie
inaczej wybrzmiewają.
Na stronie www.ckip-piotrowice.eu w zakładce „To się zdarzyło” publikujemy nagrania
z życia mieszkańców Gminy Strzyżewice.
Mamy nadzieję, że ta pamiątka przyniesie
Wam dużo radości.
/th
Serdecznie dziękujemy Maksymilianowi
Baranowi za pomoc przy nagraniach i konwersji kaset VHS.
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Moc słowa, smak świąt,
a Dziecina kwili…
Święta Bożego Narodzenia to święta
zakorzenione w wielowiekowej tradycji.
Oczywiście pewne zwyczaje na przestrzeni
lat, się zmieniały. Niewątpliwie ważne były
też różne uwarunkowania np. historyczne.
A jakie Drogi Czytelniku będą TE święta? Czy
kopią memów, którymi usłany jest dzisiejszy
Internet? Ano niekoniecznie! Będą takie, jakie
sami JE stworzymy!
Sam dzień Wigilii od dawna był postrzegany jako dzień niezwykły z różnych względów.
Mocno przenikały się tu zwyczaje typowo
polskie z uniwersalnymi, dawne ze współczesnymi, ale najbardziej chrześcijańskie
z pogańskimi. O niektórych zapomniano,
część przetrwała do dziś, inne zmieniły formę
lub znaczenie. Wierzono, że tak jak minie
dzień Wigilii, taki będzie cały rok. W odległych
czasach, w wigilijny poranek biegano boso do
rzeki, by w przerębli wykąpać chociaż stopy,
by zapewnić sobie zdrowie oraz pozbyć się
chorób skóry i skaz. W niektórych domach
ławę, czyli późniejszy stół, spinano łańcuchem, aby wszystko w domu było spójne,
a wieczerzę spożywano na boso, trzymając
stopy na czymś metalowym, ułożonym pod
stołem, by nogi były tak silne jak żelazo. Po
zabłyśnięciu pierwszej gwiazdy, modlitwie,
przełamaniu opłatkiem i życzeniach do kolacji zasiadano w kolejności: dziadkowie,
rodzice, dzieci. Wyznaczało to naturalny
porządek odchodzenia ze świata. Różnice
pojawiają się przy ilości potraw wigilijnych:
w niektórych regionach pilnowano, by była to
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szczęśliwa nieparzysta liczba dań, w innych
uznawano, że musi ich być dwanaście, bo
tylu było apostołów. Do pustego miejsca przy
stole też podchodzono w dwojaki sposób:
w jednych rodzinach było to miejsce dla wędrowca, w innych symbol pamięci o zmarłych
z rodziny. Jednak wszędzie zgadzano się co
do tego, iż ilość osób musiała być parzysta,
a także pamiętano, by spróbować każdej
potrawy i zapewnić sobie dostatek, urodzaj
i przyjemności w kolejnym roku. A potrawy były różnorakie. Na wiejskich Wigiliach
trzydaniowych był to: chleb (czasem nawet
występujący jako opłatek), żur z karpielami
i groch z gruszkami. Inne, wówczas częste
potrawy to fasola z pęczakiem, kluski z makiem czasem z dodatkiem masła, polewka
z suszonych owoców (śliwek, jabłek, gruszek).
W miastach jadano bardziej… wykwintnie.
Ryby na wigilijnym stole pojawiły się dużo
później, najczęściej w rodzinach rybaków
i bogatej szlachty, u której zresztą zawsze
święta były „na bogato”.
Ale zanim nastanie Wigilia jest adwent,
czas oczekiwania i przygotowania. W IX wieku
te przygotowania do świąt Bożego Narodzenia rozpoczynały się już z początkiem
adwentu. „Cichły bale, nie urządzano wesel,
ani hucznych zabaw, nie słuchano skocznej,
wesołej muzyki, poszczono. Cała wieś (…)
uczestniczyła w roratach, odprawianych tuż
przed wschodem słońca”1. Od pierwszych dni
grudnia dzieci przygotowywały ozdoby świąteczne ze słomy, papieru, opłatków, bibuły

tworząc barwne „światy” lub „pająki”. Papier
sklejano klajstrem z żytniej mąki, a opłatek…
śliną! Do dekoracji podłaźniczki -późniejszej
choinki, wykorzystywano też szyszki, orzechy,
figi. Pamiętać należało „by na choince nie
było żadnej ozdoby pochodzącej z zagranicy.
„Strójmy naszą choinkę piernikami upieczonymi w domu, z miodu z własnej pasieki,
jabłkami rumianymi z naszych wzorcowo
prowadzonych sadów, świecidełkami ze złota
pszennej słomy naszych łanów polskich,
drobiazgami wykonanymi u nas w kraju”2.
Lubelscy włościanie zaś „obierają sobie dwie
lub trzy chaty największe w całej wsi i już
co wieczór do tych gospodarstw się schodzą na wieczorynki. Tam dziewki przędą(…)
nowinki sobie szepczą, bajki opowiadają.
Tam i parobcy się schodzą, niektórzy przędą
drudzy siecie wiążą, powrósła kręcą; tam
znajomości nowe, związki miłosne początek mają (…) Ażeby gospodarstwu nie być
natrętnym i na sucho nie pracować, zawsze
w dniu poprzednim układają się z gospodynią
(…) przynoszą miarkę kaszy, mąki lub kartofli,
kęs okrasy, szczyptę soli (…) Każdy także
pęczek drzazeg i wiązkę słomy dostarczyć
obowiązany, i na tych schadzkach pewnie
lepiej się bawią niż my na wielu herbatach,
a na pewno nie narzekają na milczenie lub
oziębłość i obojętność rozmowy”3.
Przed pierwszą wojną światową Wigilia
była najważniejszym dniem świąt. Po odzyskaniu niepodległości cieszono się z otrzymanych w tym dniu, patriotycznych prezentów
i śpiewów po polsku. Suta kolacja wigilijna, wspaniałe prezenty, dorodna choinka
to międzywojenna, miejska Wigilia. Z kolei
niedostatek, spotkanie na froncie, w przytułku dla sierot, w szpitalu czy przy stole
z pustymi miejscami to Wigilia podczas drugiej
wojny światowej. Czasy powojenne to dla
niektórych, rozbitych rodzin ponowne, polskie
świętowanie. W latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku na wigilijnych stołach pojawia
się karp, lata sześćdziesiąte to brak towaru
w sklepach, często zrekompensowany przez
program telewizyjny „Tele-Echo”. W roku
1972 w sklepach pojawiają się… dezodoranty,
modne peruki i ówczesne rarytasy czyli pomarańcze i inne egzotyczne owoce, których
przeciętny Polak jeszcze nie kosztował lub
próbował dawno temu. Lata osiemdziesiąte
to zazwyczaj sklepy święcące pustkami, ale
dobra gospodyni potrafiła przyrządzić coś
z niczego. Było skromnie, ale swojsko! Choć
z tą skromnością to różnie bywało, przecież
Drogi Czytelniku, to czasy Pewexu i Baltony!
Prezenty stamtąd dla przeciętnych Polaków
– marzenie, dla tych lepiej sytuowanych rzeczywistość. Lata dziewięćdziesiąte - stoły
się uginają, a pod choinką filmy video i gry
komputerowe. I chyba się nie pomylę, gdy
stwierdzę, że ta era komercji trwa do dziś!
Ba, dołożę… jest w jeszcze bardziej zaawansowanym wydaniu! Firmy sprzątające mogą
zadbać o błysk w domu, branże cateringowe
o tradycyjne potrawy czy wyśmienite ra-
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rytasy, technologia komunikacyjna potrafi
sprawić, że do Wieczerzy Wigilijnej możemy
usiąść w towarzystwie członków rodziny
przebywających w odległych rejonach. Nawet
kolęd nie musimy śpiewać…tylko zdecydować
się trudno od tego nadmiaru: kolędy po polsku czy obcojęzyczne, solowe czy chóralne,
góralskie czy może fortepianowe?! Nie neguję, ale może warto Drogo Odbiorco, zadać
sobie pytanie: czym dla nas są TE święta?
Bo czasem jest tak, że sami tego nie wiemy,
albo coś po drodze pogubiliśmy, utraciliśmy…
Myślę, że Większości z Nas chodzi o czas
spędzony z rodziną, o potrzebę odnalezienia
siebie i Bliskich, może przewartościowania,
zaspokojenia doznań religijnych poprzez
nawiązanie lub odbudowanie relacji z Nowonarodzoną Dzieciną. Na pewno nikt nie chce,
by był to czas stracony, przerysowany czy nastawiony na sztuczność. A, że śledzik za słony
czy makowiec się rozpada? No cóż, czasem
mimo wielkich starań, tak bywa… Ja wierzę,
że to nie potrawa czy choinka, lecz szczere
słowo ma tę wyjątkową moc… Z głębi serca,
każdemu Czytelnikowi, cytując Reymonta,
życzę „żeby się darzyło tak w domu jak i w
polu, i żebyśmy się szczęśliwie i z zdrowiu
spotkali za rok” w Naszej Małej Ojczyźnie.
Małgorzata Pruchnicka
Bibliografia:
1.
Maja Łozińska W ziemiańskim dworze PWN
Warszawa 2020
2.
Tamże
3.
Oskar Kolberg, Lubelskie cz.1 - tom 16 PWM
1962 oraz dzieje.pl i gazeta.myslenice.pl

Czym prędzej się wybierajcie…
Po pracach ciężkich, jesiennych,
Ziemię ścisnęło chłodem kamiennym.
W kościele adwent się rozpoczyna
Można odpocząć… nadeszła zima!
Radość będzie, i w wolnej chwili
Świerk się przyniesie, nieba przychyli.
Sad, podłaz, jutka czy wiecha
Jak zwał, to zwał, u powały czeka!
Już po opłatku, zapachy nękają
Domownicy wieczerzę spożywają.
Tylko kobieta krzątać się może
Kutię zrobiła, „aj dobre!- tak powie”.
Kichać należy bez liku, bez miary
By pomyślności dużo dostali
Na stole kluski… tu ryba nie bywa!
Jabłka, orzechy, czosnku przybywa…
Sierp pod stołem, by nogi się trzymały
Gości tak przyjąć, by było do pary.
O zmarłych pamiętać zawsze należy
Jedzenia zostawić Im po wieczerzy!
Także zwierzętom opłatek dać trzeba
Może powiedzą, kto pójdzie do nieba.
Pasterką, Wigilię uczcić kazano
Więc do Kościoła już się zebrano.
Wśród nocnej ciszy, głos się rozchodził
Wstali pasterze, Bóg się narodził…
Małgorzata Pruchnicka
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Z dziejów
piotrowickiego
dworku
Dworek Koźmiana w Piotrowicach
w roku 1854 r. stał się własnością Jan
Aleksandra hr. Tarnowskiego, który dobra
piotrowickie przekazał swoim córkom
Jadwidze i Marii. Po bezpotomnej śmierci
Jadwigi w 1904 roku, Maria została jedyną
właścicielką Piotrowic.
Maria w 1901 roku poślubiła w Kolbuszowej Witolda hr. Łosia. Po I wojnie światowej
zamieszkali na stałe w Piotrowicach. W 1918
r. zmarł starszy brat Witolda Wincenty,
powieściopisarz i kolekcjoner dzieł sztuki a także badacz dziejów rodu Łosiów.
Przekazał Witoldowi całą swoją bibliotekę,
wszystkie dokumenty oraz dzieła sztuki
dotyczące Łosiów. Witold uzupełniał zbiór
o nowe książki i manuskrypty. Zbiór biblioteczny oznaczony był pieczęcią z napisem
„ Zbiór książek piotrowickich hr. Łosiów”.
Łosiowie posiadali wspaniałą kolekcję
obrazów. Ściany piotrowickiego dworu
zdobiły obrazy: Marcello Bacciarellego,
Jacka Malczewskiego, Józefa Grasse, Jana
Lampiego, Daniela Kondratowicza, Jeana
Nattiera, Wojciecha Kossaka i wielu innych.
W piotrowickich zbiorach malarstwa
polskiego były dwie prace Jacka Malczewskiego z początkowego okresu pracy
artysty. Pierwsza to portret 18-letniego
Wincentego Łosia, a druga to głowa konia
„Ferrerol”, będącego własnością Wincentego, a pochodzącego ze stadniny
jego stryja Alfreda hr. Łosia z Bobina k.
Krakowa. Jak wspomina Wincenty Łoś
z Jackiem Malczewskim znali się od czasów VI klasy gimnazjum w Krakowie,
zaprzyjaźnili się „węzłem wielkiej sympatii”. Mieszkali razem przez kilka lat
w mieszkaniu przy Rynku krakowskim.
Potem ich drogi rozeszły się, ale nadal
pozostawali w przyjaznych stosunkach.
W 1901 r. Malczewski namalował drugi
portret Wincentego Łosia. Ten jednak
zerwał wówczas kontakty z malarzem,
uznając go, jak pisał „za dziwaka mogącego stać się niebezpiecznym”.
Wincenty Łoś w tym czasie poznał
też innego sławnego malarza Wojciecha
Kossaka, który bywał częstym gościem
w „Zamku Łoś” w podkrakowskich Dębnikach. Kossak namalował w 1878 r. dla
Łosia portret jego siostry Ireny oraz obraz
przedstawiający 20-letniego Wincentego
jako ułana 1 Galicyjskiego Pułku Ułanów,
w którym odbywał służbę wojskową.
Powyższe obrazy Witold Łoś zdeponował w czasie II wojny światowej
w Muzeum Lubelskim. W latach 90-tych
XX wieku zostały odebrane z depozytu
muzealnego przez jednego ze spadkobierców. Dalszy ich los pozostaje nieznany.

Grzegorz Kuras
Strzyżewickie Towarzystwo Regionalne
Zdjęcia ze zbiorów rodziny Łosiów
Obrazy:
Jacek Malczewski – „Portret Wincentego
Łosia” oraz koń „Ferreol”
Wojciech Kossak – Wincenty Łoś na koniu
„Ferreol”
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Brązowy medal Karola Brodziaka
w Gdańsku
W dniach 09-11.10 2020 rozegrano Mistrzostwa Polski Juniorek
i Juniorów do lat 20. Bardzo dobrze zaprezentowali się zawodnicy
GLKS,,POM-ISKRA’’ Piotrowice uczniowie Zespołu Szkół Techniki
Rolniczej im. W. Witosa. Po wielki sukces sięgnął Karol Brodziak
który w kat. wag. 55 kg. zdobył brązowy medal w rwaniu ,podrzucie
i dwuboju. W kat. 61 kg. Kacper Adamczyk był dziesiąty tak samo jak
startujący w kat. 81 kg. Dawid Kwiatkowski. W tej samej kat. Patryk
Bielak był piętnasty. Startujący w kat. 96 kg. Mateusz Madejek zajął
ósme miejsce. W punktacji Współzawodnictwa Dzieci i Młodzieży
zdobyli 21 pkt. i w stawce 54 klubów zajęli 22 miejsce. Gratulacje.
Antoni Kawałek

Drużyna sztangistów GLKS
,,POM-ISKRA’’
Piotrowice trzecia
w Międzynarodowym
Turnieju EURO – BUG
Hrubieszów 14.11.2020
Drużyna w składzie: Marlena Polakowska,
Bartosz Kozyra, Dawid Kwiatkowski, Tomasz
Fedoniuk i Patryk Bielak zajęli trzecie miejsce.
Indywidualnie osiągnęli następujące wyniki.
Marlena Polakowska w kat. 55 kg. uzyskała
171 kg. (najlepszy wynik zawodów) w kat 55
kg. Bartosz Kozyra 100 kg i pierwsze miejsce.
W kat 81 kg. Tomasz Fedoniuk wygrał z wynikiem 246 kg. Dawid Kwiatkowski był drugi
z wynikiem 222 kg. Patryk Bielak z wynikiem
176 kg był trzeci.
Antoni Kawałek

Aktywna Akademia Piłkarska w Piotrowicach
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Mijający rok był czasem intensywnych działań Akademii Piłkarskiej Piotrowice. Pomimo
pandemii klub przez przeważającą część roku
prowadził treningi. Dzięki środkom ostrożności
i rygorowi sanitarnemu udało się w bezpieczny sposób szkolić najmłodszych adeptów
piłkarskich. Warto w tym miejscu zaznaczyć,
że wpływ aktywności fizycznej na odporność
organizmu jest niepodważalny, co uczyniła
treningi piłkarskie świetną formą profilaktyki.
Drużyna Żaków Akademii we wrześniu brała
udział w pierwszych oficjalnych rozgrywkach
w ramach których mierzyła się z rówieśnikami
z Bychawy, Bełżyc i Głuska. Przy współpracy
z POM-Iskra Piotrowice jeden z turniejów
Lubelskiego Związku Piłki Nożnej zorganizowany został na stadionie w Piotrowicach. Trzeba również dodać, że w ramach
współpracy z IV ligowym klubem Akademia
wykorzystuje obiekty klubu podczas treningów w okresie letnim.
Warto dodać, że pomimo pandemii Akademii
zaufały kolejne osoby, a co za tym kolejni
chłopcy dołączyli do drużyny.
Marcin Zając
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Marlena Polakowska najlepszą zawodniczką
Mistrzostw Polski Seniorek
w podnoszeniu ciężarów
W dniach 26-29.11.2020 w Biłgoraju odbyły się Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów
oraz Młodzieżowe Mistrzostwa Polski do lat
23 w podnoszeniu ciężarów.
W kat. wagowej do 49 kg zawodniczka
GLKS,,POM-ISKRA’’ Piotrowice Marlena Polakowska zdobyła złoty medal w dwuboju
169 kg oraz złote medale w rwaniu 78kg i w
podrzucie 91 kg. Po drodze siedmiokrotnie
ustanawiała rekordy Polski podnosząc coraz
to większe ciężary. Drugą zawodniczkę Katarzynę Wrzosek z KS Raszyn pokonała o 13 kg.
Ten znakomity wynik dał Marlenie tytuł najlepszej zawodniczki Mistrzostw Polski Seniorek.
Klasyfikacja zawodniczek wg punktacji
Sinclaira L.P. Nazwisko i imię rok ur Klub
Pkt 1. POLAKOWSKA Marlena 1995 GLKS
POM-Iskra Piotrowice 266,56 pkt. 2. WOŁK
Wiktoria 2001 MGLKS Tarpan Mrocza 263,43
pkt. 3.Szymanek Monika 2002 LKS Dobryszyce
260,46pkt. 4. KRASKA Katarzyna 1993 KS
Budowlani Opole 257,70 pkt. 5. ZIELIŃSKA-STUBIŃSKA Weronika 1997 KS AZS AWF
Biała Podlaska 253,87 pkt. 6. KACZMARCZYK
Kinga 1997 MAKS Tytan Oława 252,41 pkt. 7.
WIÓR Jolanta 1995 Transbed GKS Andaluzja
Piekary Śląskie 249,80 pkt. 8. WRZOSEK Katarzyna 1991 KS Raszyn 246,46 pkt. 9. WIEJAK
Małgorzata 1992 CWZS Zawisza Bydgoszcz
PC 246,00 pkt. 10.MYJAK Małgorzata 2004
LUKS Nowosądeczanian Powroźnik 245,52 pkt.
Wśród zawodników w kat. 73 kg. Rafał
Siek zajął dwunaste miejsce, w kat. 81 kg Tomasz Fedoniuk wśród seniorów był jedenasty
a wśród zawodników do 23 lat zajął szóste
miejsce. W tej samej kat. Dawid Kwiatkowski
był piętnasty. Gratulacje dla Marleny i panów
którzy próbują dotrzymać jej kroku.
Antoni Kawałek

Juniorzy w Nowym
Tomyślu
W dniach 15-18.10 2020 w Nowym Tomyślu
rozegrano Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów w podnoszeniu ciężarów do lat 15.
GLKS „POM-ISKRA” Piotrowice reprezentowali; Bartosz Kozyra który w kat 49kg. zajął
bardzo dobre siódme miejsce z wynikiem 98
kg w dwuboju. Drugi z zawodników Mateusz Klimek w kat 89 kg z wynikiem 135 kg
zajął również siódme miejsce. Wyniki te są
dużym sukcesem i optymistycznie rokują
na przyszłość.
Antoni Kawałek
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Zakończyła się piłkarska jesień sezonu 2020/21
Zespół seniorów po 19 rozegranych spotkaniach zajmuje 4 miejsce w grupie I IV ligi. Nasz zespół wygrał 10 spotkań i 9 przegrał. Tabela
naszej grupy przedstawia się następująco:
Lp. Drużyna

Mecze

Punkty

Zwyc.

Rem.

Por.

Bramki

1

Huragan Międzyrzec Podlaski

19

44

14

2

3

45:15

2

Powiślak Końskowola

19

36

11

3

5

42:25

3

KS Lublinianka Lublin

19

32

10

2

7

34:22

4

POM-Iskra Piotrowice

19

30

10

0

9

32:25

5

Włodawianka Włodawa

19

28

8

4

7

37:27

6

Opolanin Opole Lubelskie

19

27

7

6

6

32:33

7

Lutnia Piszczac

19

27

7

6

6

27:30

8

Sparta Rejowiec Fabryczny

19

27

7

6

6

17:31

9

Górnik II Łęczna S.A.

19

23

7

2

10

24:25

10

Orlęta Łuków

19

22

6

4

9

28:43

11

Bizon Jeleniec

19

12

2

6

11

18:42

12

Start 1944 Krasnystaw

19

11

2

5

12

15:33

W grupie II pozostał jeszcze do rozegrania zaległy mecz pomiędzy drużynami Łady 1945 Biłgoraj i Victorii Żmudź. Przed tym spotkaniem
tabele grupy II wygląda następująco:
Lp. Drużyna

Mecze

Punkty

Zwyc.

Rem.

Por.

Bramki
72:6

1

Tomasovia Tomaszów Lubelski

19

55

18

1

0

2

Victoria Żmudź

18

34

10

4

4

25:13

3

Kryształ Werbkowice

19

34

10

4

5

30:20

4

Świdniczanka Świdnik

19

33

10

3

6

41:22

5

Granit Bychawa

19

31

9

4

6

33:22

6

Grom Różaniec

19

30

9

3

7

32:19

7

Huczwa Tyszowce

19

30

9

3

7

37:30

8

Gryf Gmina Zamość

19

24

7

3

9

18:38

9

Unia Hrubieszów

19

24

6

6

7

26:31

10

Kłos Chełm

19

18

5

3

11

16:29

11

Łada 1945 Biłgoraj

18

6

2

0

16

7:69

12

Unia Białopole

19

3

1

0

18

20:58
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Na wiosnę każdy zespół rozegra po 3
pozostałe spotkania. Po 22 kolejce zespoły,
które zajmą miejsca 1÷6 w grupie I będą
grać z zespołami które zajmą miejsca 1÷6
w grupie II o awans do III ligi. Zespoły, które
zajmą miejsca 7÷12 w grupie I będą grać z zespołami które zajmą miejsca 7÷12 w grupie
II o utrzymanie w IV lidze.
Po nieudanym początku rozgrywek i przegraniu pięciu pierwszych spotkań Zarząd
naszego Klubu rozwiązał za porozumieniem
stron umowę z trenerem Jarosławem Stępniem i w zwycięskim meczu z Lublinianką
zespół poprowadził doskonale znany trener
Konrad Maciejczyk. Od następnej kolejki
zespół objął trener Daniel Koczon, który
jako zawodnik występował m.in. w ekstraklasie w barwach Piasta Gliwice oraz w I
lidze w barwach Wisły Płock. Pod wodzą
trenera Daniela Koczona zespół nasz wygrał
9 spotkań i poniósł 4 porażki. Spotkania
naszego zespołu cieszyły się dużym zainteresowaniem, ale z uwagi na pandemię
koronawirusa pierwsze spotkania mogło
oglądać maksymalnie 200 widzów. Niestety,
od 17 października wszystkie mecze odbywały się bez udziału publiczności. Coraz
więcej minut na boiskach otrzymują nasi
juniorzy, dzięki czemu zajmujemy drugie
miejsce w IV lidze lubelskiej w klasyfikacji
Pro Junior System prowadzonej przez Polski
Związek Piłki Nożnej. Wyprzedza nas tylko
zespół Górnika II Łęczna, który swój zespół
opiera prawie wyłącznie na swoich juniorach
– wychowankach.
Zespół juniorów starszych po 12 rozegranych spotkaniach zajął 7 miejsce I lidze
wojewódzkiej. Po bardzo dobrym początku
rozgrywek i wygranej w 3 kolejce z Motorem Lublin 5:1 wyróżniający się zawodnicy
zostali przeniesieni do drużyny seniorów i z
powodzeniem grali w IV lidze. Nasz zespół
wygrał 6 spotkań, 2 zremisował i poniósł 4
porażki. Tabela I ligi wojewódzkiej juniorów
starszych przedstawia się następująco:
Zespół juniorów młodszych miał mieć
dziewięciu przeciwników w grupie 1 ligi lubelskiej, ale przed startem rozgrywek wycofały
się 3 zespoły i po 6 rozegranych spotkaniach
nasze zespół zajmuje 6 miejsce. Nasz zespół
wygrał 2 spotkania i poniósł 4 porażki. Tabela
grupy 1 ligi lubelskiej juniorów młodszych
przedstawia się następująco:

Lp. Drużyna

Mecze

Punkty

Zwyc.

Rem.

Por.

Bramki

0

2

57:12

1

Motor Lublin S.A.

12

30

10

2

Górnik Łęczna S.A.

12

28

9

1

2

51:16

3

Wisła Puławy

12

27

9

0

3

47:15

4

Tomasovia Tomaszów
Lubelski

12

23

7

2

3

43:20

5

Avia Świdnik

12

21

7

0

5

34:26

6

Janowianka Janów Lubelski

12

21

7

0

5

22:24

7

POM-Iskra Piotrowice

12

20

6

2

4

24:19

8

Podlasie Biała Podlaska

12

18

5

3

4

32:21

9

Orlęta-Spomlek
Radzyń Podl.

12

13

4

1

7

35:37

10

Chełmianka Chełm

12

10

3

1

8

19:39

11

KS Lublinianka

12

8

2

2

8

18:28

12

Sygnał Lublin

12

6

2

0

10

19:64

13

GKS Niedźwiada

12

3

1

0

11

8:88

Lp. Drużyna

Mecze

Punkty

Zwyc.

Rem.

Por.

Bramki

1

Granit Bychawa

6

15

5

0

1

19:9

2

Stal Kraśnik

6

13

4

1

1

44:11

3

ULKS Dzierzkowice

6

9

3

0

3

23:17

4

Opolanin Opole Lubelskie

6

9

3

0

3

20:31

5

Wisła Annopol

6

7

2

1

3

13:15

6

POM-Iskra Piotrowice

6

6

2

0

4

11:19

7

GLKS Polichna

6

3

1

0

5

11:39

Zarząd Klubu dziękuje Pani Dyrektor Szkoły w Bystrzycy Starej – Małgorzacie Wzorek-Saran oraz Panu Dyrektorowi ZSTR w Piotrowicach – Januszowi Baranowi za udostępnienie obiektów szkolnych do treningów dla zespołów piłkarskich.
W nowym roku zachęcamy również do przekazywania 1% podatku na rzecz Klubu. Wypełniając formularz PIT w części „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” w komórce „numer KRS” należy wpisać 0000270261,
a w części „Informacje uzupełniające” w komórce „Cel szczegółowy 1” należy wpisać GLKS POM ISKRA PIOTROWICE 7635. Z góry
dziękujemy za każdą pomoc.
Zarząd POM ISKRA Piotrowice
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kultura i sport

Mikołaj rozdał nagrody
W czasach gdy zmuszeni zostaliśmy do ograniczenia naszych kontaktów zarówno
zawodowych jak i towarzyskich, gdy zamknięto szkoły i ośrodki kultury , gdy spotkanie i praca przeniosły się do wirtualnego świata wyszliśmy z niecodzienną propozycją do uczniów szkół podstawowych i przedszkoli. Kultura słowa od lat gości na
deskach piotrowickiej sceny. Niestety ostatnie miesiące nie pozwoliły nam w pełni
na naszą działalność dlatego zrodził się pomysł na ogłoszenie konkursu pt. „Moja
teatralna interpretacja”. Wiemy, że wśród Was jest dużo osób, które wyróżniają się
zdolnościami recytatorskimi i aktorskimi. I to właśnie z myślą o prezentacji zdolności
interpretatorskich i aktorskich oraz doskonaleniu warsztatu a także popularyzacji
form teatralnych w pracy z tekstami kultury zorganizowano ten Konkurs.
Uwzględniono trzy kategorie wiekowe:
I kat. Klasy przedszkolne i „O”, II kat. klasy
I-III i III kat. klasy IV – VIII. Uczestnik miał
za zadanie przygotować jednoosobową prezentację teatralną bazując na twórczości
polskich pisarzy.
Uczestnik miał za zadanie przygotować
jednoosobową prezentację teatralną. W repertuarze mogły znaleźć się interpretacje
teatralne wierszy, fragmentów prozy, drama-

30

tów lub innych tekstów kultury poddanych
adaptacji teatralnej i zabiegom inscenizacyjnym. Można było przygotować sobie kostium,
charakteryzację, muzykę oraz ruch sceniczny.
W ocenie prezentacji wzięli udział:
Urszula Lewartowicz- - pedagog, instruktorka teatralna, reżyser spektakli, autorka
scenariuszy i książek dla dzieci, a przede
wszystkim animatorka kultury. Na co dzień
jest wykładowcą Uniwersytetu Marii Curie-

-Skłodowskiej w Lublinie na Wydziale Pedagogiki i Psychologii w Zakładzie Pedagogiki
Kultury./ Lublin
Katarzyna Kotarska - menedżerka kultury
i animatorka społeczności lokalnych. Prowadzi zajęcia twórcze i teatralne dla dzieci
z wykorzystaniem metod pedagogiki teatru.
Od 2015 dyrektorka Centrum Kultury Gminy
Jabłonna/ Jabłonna
Barbara Gąbka- instruktor ds. kulturalno-oświatowych, reż. teatralna, opiekun grup
teatralnych CKiP Piotrowice. Propagatorka ruchu teatralnego w gminie Strzyżewice z udziałem wszystkich grup wiekowych. Lokalna
koordynatorka konkursów recytatorskich
w obrębie powiatu lubelskiego./Piotrowice
Arkadiusz Ziętek - Twórca teatralny urodzony w Lublinie. W swoich międzynarodowych projektach łączy różne dyscypliny
sceniczne, zapraszając aktorów, muzyków,
tancerzy, artystów cyrkowych. Wieloletni kierownik artystyczny w Interkunst e.V.
w Berlinie. Jako reżyser, aktor, scenarzysta,
trener angażuje się w projekty dotyczące
problemów społecznych. W pracy teatralnej i pedagogicznej kładzie duży nacisk na
interaktywność i spontaniczność. /Lublin
Na Konkurs wpłynęło 16 prezentacji.
A oto laureaci:
Kat. Grupy przedszkolne – „0”
■■ Szymon Piechnik, kl. „0” SP im. Marii
Konopnickiej w Bystrzycy Starej – Wyróżnienie
Kat. Kl. I – III
■■ Nina Dalmata, kl. I SP im. Rodziny Rohlandów w Żabiej Woli – Nagroda
■■ Dominik Kret, kl. I SP im. Orła Białego
w Kiełczewicach Górnych- Nagroda
■■ Adrianna Kijek, kl. I SP im. Rodziny Rohlandów w Żabiej Woli – Wyróżnienie
Kat. Kl. IV – VIII
■■ Malwina Krasucka, kl. VI SP im. Kajetana
Koźmiana w Bychawce – Nagroda
■■ Maria Bartnik, kl. VI SP im. Kajetana
Koźmiana w Bychawce – Nagroda
■■ Anna Dojutrek, kl. VI SP im. Kajetana
Koźmiana w Bychawce – Nagroda
■■ Maria Dojutrek, kl. VI SP im. Kajetana
Koźmiana w Bychawce – Wyróżnienie
Wszyscy recytatorzy, którzy wzięli udział
w Konkursie otrzymali nagrody rzeczowe oraz
pamiątkowe dyplomy. Jakże bezcenne były
miny dzieci, gdy nagrody wręczał im sam ……
Mikołaj. Zdziwienie, zaskoczenie, konsternację
i radość widać było na ich twarzach. Były to
niezapomniane chwile zarówno dla samego
Mikołaja jak i dla dzieci. Pragniemy podziękować rodzicom za to, że pomogli Mikołajowi
i jego pomocnikom spotkać się z uczestnikami
Konkursu. Dziękujemy za bardzo miłe i ciepłe
przyjęcie. A wszystkim uczestnikom, którzy
przygotowali swoje prezentacje gratulujemy
pomysłów i zapraszamy do kolejnych konkursów, miejmy nadzieję już w realnym świecie.
B. Gąbka

Kompres Czasopismo Gminy Strzyżewice

Nastrojowych i radosnych,
a także przeżytych w zgodzie ze światem
i z sobą samym Świąt Bożego Narodzenia
oraz samych szczęśliwych zdarzeń
w nadchodzącym 2021 Roku

życzy
zespół Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice
z siedzibą w Piotrowicach

Mikołaj rozdaje nagrody
w konkursie
„Moja teatralna interpretacja”

