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Z okazji Świąt Wielkanocnych Mieszkańcom 
i Przyjaciołom Gminy Strzyżewice życzymy 
dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, radosnych 
i ciepłych chwil oraz odpoczynku 
i wyciszenia przy rodzinnym stole. 

Wesołego Alleluja!!!

Przewodniczący Rady Gminy 
Janusz Sagan

Wójt Gminy
Barbara Zdybel
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Liczba stałych mieszkańców gminy na 
koniec 2020 roku wynosiła 7910 osób. Pod 
względem płci w gminie dominowały kobiety, 
których było 4062 (51,35%), mężczyźni sta-
nowili liczbę 3848 (48,25%) Było ich mniej 
od kobiet o 214 osób. 

Strukturę ludności z podziałem na płeć i wiek 
produktywności obrazuje poniższy wykres.

Na koniec ubiegłego roku w naszej gminie 
zamieszkiwało 318 osób zameldowanych na 
pobyt czasowy. Większość rejestrowanych 
pobytów czasowych to zameldowania w in-
ternatach ZSTR w Piotrowicach i ZSR CKZ 
w Pszczelej Woli.

Na ruch ludności w 2020 r. składało się 
191 zameldowań (254 razem z przemeldowa-
niami w obrębie gminy) oraz 77 wymeldowań 
(145 wliczając wymeldowania w obrębie 
gminy); 23 osoby wymeldowały się czaso-
wo z adresu pobytu stałego oraz 205 osób 
zgłosiło czasowy pobyt na terenie gminy.

W zakresie zameldowań jest to kolejny rok 
z dodatnim bilansem mieszkańców – przybyło 
nam 25 stałych mieszkańców, podobnie jak 
to miało miejsce rok wcześniej. 

Szczegółowe zestawienie wraz ze zmiana-
mi liczby ludności pomiędzy poszczególnymi 
miejscowościami oraz w rozbiciu na płeć 
przedstawia poniższa tabela.

W minionym roku zmarło 85 mieszkańców 
naszej gminy, co jest bardzo zbliżoną liczbą 
do 2019, kiedy to zanotowaliśmy 84 zgony. 
Pomimo kolejnego roku z ujemnym przyro-
stem naturalnym, w 2020 r. zwiększyła się 
liczba urodzeń dzieci. Zostało zameldowanych 
74 noworodków – dla przypomnienia rok 
wcześniej tylko 62.

Miniony rok był również kolejnym ro-
kiem niskiej liczby zawieranych małżeństw 
– 55 mieszkańców zmieniło stan cywilny 
na żonaty/zamężna - w roku 2017 była to 
liczba 118, w 2018 – 73, a w 2019 już tylko 
56. Na podobnym poziomie utrzymuje się 
liczba zmiany stanu cywilnego w wyniku 
orzeczonych rozwodów – 26 osób zmieniło 
swój stan cywilny w ten sposób (w roku 
2019 rozwiodło się 28 osób).

Jeśli chodzi o zdarzenia zarejestrowane 
przez Urząd Stanu Cywilnego w Strzyże-
wicach to w przypadku urodzeń było to 12 
transkrypcji zagranicznego dokumentu – ak-
tów dzieci urodzonych poza granicami Polski. 
Zarejestrowano 38 aktów małżeństwa (21 
ślubów konkordatowych, 14 ślubów zawar-
tych przed Kierownikiem USC oraz 3 akty 
w trybie szczególnym). W 2020 r. sporządzo-
no również 47 aktów zgonu – w tym jedna 
transkrypcja zagranicznego dokumentu.

Demograficzne podsumowanie 2020 roku

Miejscowość

M
ie

sz
ka

ńc
y 

st
al

i n
a 

31
.12

.2
01

9 
r.

M
ie

sz
ka

ńc
y 

st
al

i n
a 

31
.12

.2
02

0 
r.

Zm
ia

ny
 p

om
ię

dz
y 

20
19

 r.
  -

 2
02

0 
r

M
ie

sz
ka

ńc
y 

cz
as

ow
i 

na
 3

1.1
2.

20
20

 r.

Li
cz

ba
 k

ob
ie

t n
a 

31
.12

.2
02

0 
r. 

(m
ie

sz
ka

ńc
y 

st
al

i)

Li
cz

ba
 m

ęż
cz

yz
n 

na
 

31
.12

.2
02

0 
r. 

(m
ie

sz
ka

ńc
y 

st
al

i)

Borkowizna 227 226 -1 8 116 110

Bystrzyca Nowa 446 458 12 1 234 224

Bystrzyca Stara 454 445 -9 4 227 218

Dębina 166 163 -3 1 84 79

Dębszczyzna 105 105 0 0 46 59

Franciszków 200 208 8 1 104 104

Iżyce 144 144 0 0 74 70

Kajetanówka 164 163 -1 1 86 77

Kiełczewice Dolne 169 169 0 3 83 86

Kiełczewice Górne 339 331 -8 0 173 158

Kiełczewice Maryjskie 279 277 -2 25 170 107

Kiełczewice Pierwsze 72 72 0 0 39 33

Kolonia Kiełczewice Dolne 272 263 -9 6 130 133

Osmolice Drugie 480 487 7 6 251 236

Osmolice Pierwsze 730 737 7 0 368 369

Pawłów 241 240 -1 0 125 115

Pawłówek 64 65 1 1 35 30

Piotrowice 1150 1155 5 107 578 577

Polanówka 396 401 5 4 199 202

Pszczela Wola 112 114 2 140 63 51

Strzyżewice 603 599 -4 2 306 293

Żabia Wola 1072 1088 16 8 571 517

Razem 7885 7910 25 318 4062 3848

Stan ludności na 31.12.2020 r. w podziale na miejscowości

Jak zwykle na początku roku przedstawiamy Państwu krótkie podsumowanie demograficzne naszej lokalnej społeczności 
za rok poprzedni.

Joanna Samborska
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Mimo zimy trwają prace remontowe
W ostatnim kwartale 2020 r. i w pierwszych miesiącach bieżącego roku prowadzone były prace remontowe w świetlicach 

wiejskich i strażnicach Gminy Strzyżewice. Oto krótki przegląd tego co zostało wykonane.

•	 W grudniu rozpoczęto przebudowę budynku remizy OSP 
Bystrzyca Stara na świetlicę wiejską. Zakres zaplanowanych 
robót obejmuje: roboty rozbiórkowe, wykonanie nadproży, wyko-
nanie pokrycia dachowego wraz z obróbkami, wykonanie podłoży 
i posadzek, wykonanie ścianek działowych, zamurowań, tynków 
i okładzin, roboty malarskie, docieplenie ścian, izolacja ścian 
fundamentowych, utwardzenie terenu na zewnątrz, stolarka, 
wykonanie instalacji wewnętrznych: wodnej, kanalizacyjnej, 
gazowej, centralnego ogrzewania, wentylacji oraz zewnętrznej 
instalacji kanalizacyjnej, demontaż instalacji elektrycznej, montaż 
nowej instalacji elektrycznej (tablica główna, wyłącznik ppoż, 
oświetlenie, gniazda instalacyjne), systemu przyzywowego wc, 
instalacji wyrównawczych, instalacji strukturalnych, uziomowych 
i odgromowych. Wartość inwestycji: 528 000,00 zł. Źródło finan-
sowania: budżet gminy.

Wioletta Mucha

OSP Bystrzyca Stara

OSP Kiełczewice Górne

•	 Od 2019 r. w świetlicy wiejskiej w Kajetanówce systematycznie 
prowadzone są prace remontowe. W 2020 r. i na początku 2021 
r. przeprowadzono następujące remonty: wykonano nowe tynki 
w jednym pomieszczeniu oraz w kuchni, ściankę działową w kuch-
ni, instalację gazową oraz instalację elektryczną i oświetleniową 
w dwóch pomieszczeniach. Wartość robót: 15 645,00 zł. Źródło 
finansowania: budżet gminy.

•	 W strażnicy OSP Kiełczewice Górne w 2020 r. wykonano: insta-
lację elektryczną (zewnętrzną i wewnętrzną) oraz oświetleniową 
w garażu, wymianę stolarki okiennej garażu i drzwiowej zaplecza 

socjalno-bytowego, ocieplenie stropu budynku oraz instalacji 
C.O. w garażu OSP. Z kolei w lutym bieżącego roku wykonano 
pomieszczenie sanitarne. Wartość robót: 57 415,00 zł. Źródło 
finansowania: budżet gminy.

•	 W marcu tego roku podpisana została umowa na wymianę sto-
larki okiennej w strażnicy OSP Strzyżewice. Wiosną wykonane 
zostaną roboty związane z montażem w budynku 19 szt. nowych 
okien. Wartość inwestycji: 16 322,10 zł. Źródło finansowania: 
budżet gminy.

•	 W świetlicy wiejskiej w Iżycach, dzięki zaangażowaniu Iżyckiego 
Koła Gospodyń Wiejskich, prowadzony jest kapitalny remont 
budynku, miedzy innymi: roboty rozbiórkowe obejmujące usu-
nięcie cokołu ceglanego, pokrycia wraz z deskowaniem, ścianek 
działowych oraz stolarki, wymiana pokrycia dachowego, instalacje 
wewnętrzne elektryczne i sanitarne, montaż ogrzewania elektrycz-
nego i dystrybucji wody, wymianę 3 przegród okiennych, drzwi 
zewnętrznych, ocieplenie posadzki oraz roboty wykończeniowe 
– etap I – wykonanie posadzek, podłóg, okładzin ściennych. 
Wartość inwestycji: 65 657,40 zł, w tym pożyczka z WFOŚiGW 
w Lublinie: 32 226,00 zł, pożyczka z budżetu gminy: 35 000,00 zł.

•	 W budynku OSP w Żabiej Woli wykonano elewację. Wartość 
zadania: 12 000,00 zł. Źródło finansowania: budżet gminy.

OSP Strzyżewice OSP Żabia Wola
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Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
składam wiosenne życzenia,

aby w czas Święta Paschy w Waszych sercach,
rodzinach i domach zagościła radość, spokój

i wielka nadzieja odradzającego się życia.

Redakcja 
Czasopisma „Kompres”

Święta Wielkanocne to wyjątkowy czas ściśle związany 
z tradycją a  także ukazujący naturalne przemiany w budzącej 
się do życia przyrodzie. To również okres, gdy różne instytucje 
organizują konkursy mające na celu między innymi kulty-
wowanie i upowszechnianie zwyczajów oraz tradycji Świąt 
Wielkiej Nocy.

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, we współpracy 
z Wojewódzkim Ośrodkiem Kultury w Lublinie oraz Muzeum Wsi 
Lubelskiej, był organizatorem drugiej edycji konkursu na „Najpiękniej-
szą tradycyjną oraz współczesną palmę i pisankę wielkanocną”. Do 
drugiego konkursu koordynowanego przez Departament Rolnictwa 
i Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWL zaproszono mieszkańców 
obszarów wiejskich, działających w Kołach Gospodyń Wiejskich. 
Mogli oni wziąć udział w Konkursach na : najpiękniejsze palmy 
wielkanocne „Cudna – nienudna palma”, na najpiękniejszą pisankę 
wielkanocną „Pisanki, kraszanki, jajka malowane”, na najpiękniejszą 
kartkę wielkanocną „Wielkanocne skrapowanie z jajem” i  na stroik 
„Lubelskie tradycyjne stroiki wielkanocne”. 

W ostatnim czasie i mieszkańcy naszej gminy mieli okazję w takich  
konkursach uczestniczyć. Bo przecież nie brakuje nam zdolnych, 
pomysłowych, pełnych pasji ludzi. W przygotowanie ludowych 
arcydzieł  zaangażowały się między innymi Koła Gospodyń Wiej-
skich i Stowarzyszenia działające na terenie Gminy Strzyżewice. 
Powstały piękne palmy, pisanki i kartki świąteczne. Czy ich pomysły 
spodobają się komisji oceniającej? Poinformujemy Państwa na naszej 
stronie internetowej.

B. Gąbka 

Palmy i pisanki 
pojechały do Lublina
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ZBIERASZ – POMAGASZ!!! 
„SERCE NA NAKRĘTKI”
Gmina Strzyżewice zakupiła dwa pojemniki 
w kształcie serca do zbiórki nakrętek pla-
stikowych. Zlokalizowane one są w dwóch 
punktach: w Strzyżewicach przed Dworkiem 
Kołaczkowskich (naprzeciwko Urzędu Gminy) 
i w Piotrowicach przed Dworkiem Koźmiana. 
Lokalizacja jak i kształt pojemnika mają na 
celu przypominać i zachęcić mieszkańców 
do selekcji nakrętek (nie wrzucania ich wraz 
z opakowaniem do odpadów) oraz wspierania 

Rozpocznie się 1 kwietnia 2021 r. i trwał będzie do 30 września 
2021 r. Powszechny spis ludności i mieszkań odbywa się co 
10 lat i jest jedynym badaniem, które pozwala na pozyskanie 
szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym 
rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, 
a także o ilościowym i jakościowym stanie zasobów mieszkanio-
wych i budynkowych. Dane zebrane w ramach prac spisowych 
są wykorzystywane do opracowań, zestawień i analiz statystycz-
nych, do tworzenia i aktualizacji przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego operatu do badań statystycznych. Udział w spisie 
ludności i mieszkań jest obowiązkowy.

Jak można się spisać? Obowiązkową formą jest 
samospis internetowy. Metody uzupełniające to 
spis telefoniczny lub bezpośrednio przy pomocy 
rachmistrza spisowego.

Informujemy, że w Urzędzie Gminy Strzyżewice 
dostępne będzie stanowisko do samospisu.

Więcej informacji o NSP 2021 znajduje się 
na stronie: www.spis.gov.pl.

Wioletta Mucha

Już 1 kwietnia zacznie się Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań 2021!

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań będzie prze-
prowadzony w całej Polsce według stanu na dzień 31.03.2021 r.

akcji charytatywnych. Zbieranie nakrętek to 
jedna z najpopularniejszych akcji społecz-
nych, jakie są organizowane w Polsce od kilku 
lat. To akcje charytatywno-ekologiczne, do 
których może włączyć się każdy. Plastikowe 
nakrętki - od napojów, oleju, kawy rozpusz-
czalnej lub od detergentów - są w każdym 
domu. Zbiórka nakrętek plastikowych jest 
prosta i nie wymaga od osób biorących w niej 
udziału dużego zaangażowania. Wystarczy 
przynieść do wyznaczonego miejsca zebra-

ne przez siebie nakrętki. Następnie są one 
przekazywane fundacjom, które oddają je 
do punktu skupu, potem trafiają do firmy 
recyklingowej, która przerabia je na surowiec 
wtórny. Zbiórka nakrętek organizowana jest 
najczęściej w szczytnych celach. Przykładem 
może być zakup wózka inwalidzkiego, zakup 
fotelika terapeutycznego, czy sfinansowanie 
kosztownej rehabilitacji lub leczenia. Zachę-
camy do przyłączenia się do akcji.

Piotr Dziekanowski



wianuszki na Oktawę Bożego Ciała, przygo-
towujemy Jasełka. Próbujemy też nadążyć 
za nowoczesnością. Bierzemy udział w Akcji 
Narodowe Czytanie, wykonujemy kotyliony 
na Święto Niepodległości – to dla Seniorów 
są wyzwania.

 
POzNaJeMy

Nasi Seniorzy, mimo różnych niedogodno-
ści wynikających z wieku, są ciekawi świata. 
Bardzo lubią wycieczki. Dlatego staramy 
się, jeżeli tylko jest to możliwe, zwiedzać 
nasz region. Byliśmy już min. w Wąwolni-
cy, Radecznicy, Sandomierzu czy Janowie 
Lubelskim. Kino również nie jest nam obce. 

 
WSPółPRacUJeMy

Dbamy również o to, by nasi uczestnicy, 
poza zajęciami z terapeutą i fizjoterapeutą, 
mieli też spotkania z innymi specjalistami. 
W związku z tym nawiązaliśmy współpracę 
z lekarzem geriatrą, pielęgniarką środowi-
skową, instruktorami rękodzieła, przedsta-
wicielami Strzyżewickiego Towarzystwa 
Regionalnego oraz lokalnymi instytucjami: 
CKiP, DPS w Kiełczewicach Maryjskich, 
Przedszkolem Samorządowym w Piotrowi-
cach i Publicznymi Szkołami Podstawowymi 
(w Strzyżewicach -Rechcie i Kiełczewicach 
Górnych). 

GOścIe, GOścIe
Seniorzy uwielbiają gdy w naszych progach 

pojawiają się goście. Odwiedziło nas już wiele 
znakomitych osobistości. Zaprosiliśmy min. 
misjonarzy, lokalną poetkę, radcę prawnego, 
dogoterapeutę, choreoterapeutę, Seniorów 
z Klubu Seniora ”Kalina”.

TWORzyMy
Na wszelkiego rodzaju warsztatach ręko-

dzielniczych wykonujemy „małe arcydzieła”, 
a przy okazji ćwiczymy dłonie. Każdy może się 
tu wykazać kreatywnością: wycinając, malu-
jąc, klejąc, szyjąc. Dla większości uczestników 
proponowane techniki plastyczne są nowo-
ścią. Seniorzy chętnie angażują się w prace 
wykonywane metodą decoupage, czy kręcenie 
wikliny z papieru. Zaskoczeniem dla wielu jest 
możliwość wykorzystania w pracach darów 
natury. Po takich zajęciach często padają 
słowa: „Ja nie wiedziałam, że potrafię robić 
takie rzeczy!”

 
JaK W dOMU

Wspólne rozmowy oraz towarzystwo, to 
jest to czego Seniorzy potrzebują najbardziej. 
Dla osób, które tworzą to wyjątkowe miejsce 
bardzo ważne jest, by słowo Dom nie było 
tylko pustą frazą w nazwie placówki. Dokła-
damy wszelkich starań, żeby wszyscy czuli 
się tu komfortowo, a jesień życia każdego 
z osobna zmieniała się w złotą jesień życia.

 
Dziś, obserwując szczęśliwych uczestni-

ków, utwierdzamy się, że podjęta niegdyś 
decyzja o utworzeniu tego miejsca w Gminie 
Strzyżewice, była trafna. 

zapraszamy wszystkich zaintere-
sowanych do odwiedzenia nas. Może 
obdarzeni uśmiechem i życzliwością 
Seniorów i personelu dołączycie do 
tej wyjątkowej grupy?

Iwona Bielska, Eliza Golik

DRuGIE uRODZINy DDS+ w PIOTROwICACh

16 stycznia 2019 r. pierwsi uczestnicy 
przekroczyli próg wyremontowanego domu. 
Tu Seniorzy mogą miło i aktywnie spędzać 
swój wolny czas. Po dwóch latach działalności 
nadszedł czas na krótkie podsumowanie. 
W naszym ośrodku stawiamy na wszech-
stronny rozwój. Co robimy?

TReNUJeMy PaMIęć
Wszyscy wiemy, że systematyczne ćwi-

czenia pamięci poprawiają sprawność umysłu 
i spowalniają proces starzenia się, dlatego 
bardzo dużo ćwiczymy: gry logiczne, wy-
kreślanki, zgadywanki, krzyżówki czy gry 
planszowe towarzyszą nam na co dzień. 

GIMNaSTyKUJeMy SIę
Regularnie prowadzimy gimnastykę ze-

społową, ponieważ zdajemy sobie sprawę, 
że usprawnianie ciała jest równie ważne 
jak trenowanie pamięci. Korzystamy przy 
tym zarówno z wyposażenia, które zosta-
ło zakupione w ramach projektu (drabinki, 
rowery stacjonarne, orbitrek, piłki, gumy 
gimnastyczne), jak i z siłowni zewnętrznej, 
znajdującej się w pobliżu naszej placówki. 
Wykorzystując dogodne usytuowanie naszego 
Domu niekiedy udajemy się na spacer lub 
gimnastykę do pobliskiego parku.

śWIęTUJeMy I dzIałaMy
W naszym Domu wspólnie celebrujemy 

ważne dla Seniorów uroczystości. Takimi 
niecodziennymi chwilami są imieniny lub 
urodziny. Staramy się, aby taki dzień był 
wyjątkowy- są drobne upominki, poczęstunek 
i obowiązkowe gromkie „sto lat”, często przy 
akompaniamencie akordeonu. 

Dla Seniorów bardzo ważne jest zarów-
no podtrzymywanie tradycji jak i włączanie 
się w nowe akcje. W czasie zajęć tworzymy 
tradycyjne palmy wielkanocne, pleciemy 

„Dziś”
Nasze życie szybko z wiatrem goni,
A nadzieja, zielona jak sosna.
Ogrzewam się ciepłem moich bliskich dłoni,
Stąd w sercu wiosna.
Chociaż młodości minęły uciechy,
Czas tka nić życia z siwej przędzy.
Radują małe rzeczy, nieduże uciechy.
Cóż, młodość szybko mija – starość 
– jeszcze prędzej.

 Marianna Kazuła

 To już dwa lata placówka Dzienny Dom 
„Senior+” w Piotrowicach z powodzeniem 
pełni swoją szlachetną misję otaczania 
opieką Seniorów z Gminy Strzyżewice. 
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W dniu 4 grudnia 2020 roku komisja konkursowa dokonała 
oceny prac zgłoszonych do konkursu plastycznego. Przedmiotem 
konkursu było wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice 
płaskiej (rysunek, pastele, farby plakatowe, tempera, pisaki, grafi-
ka, wyklejanka, kolaż, itp.) z wyłączeniem technik nietrwałych (np. 
materiałów sypkich) na papierze typu brystol w formacie minimum 
A3 bez wyznaczania ram na oprawę. Prace konkursowe miały mieć 
jednoznaczny związek z obszarem Gminy Strzyżewice, jako miej-
scem zamieszkania i/lub edukacji uczestników oraz nawiązywać do 
tematyki związanej z planowaniem przestrzennym.

Celem Konkursu było pobudzenie młodzieży szkół podstawowych 
z terenu Gminy Strzyżewice do zasięgnięcia i wyrażenia opinii zarów-
no w kwestiach bardzo małych i lokalnych np. planowanie szlaków 
rowerowych i placów zabaw, jak i nieco szerszych tj. planowanie 
strategiczne obejmujące rozwój nieco większych obszarów oraz 
uświadomienie roli społeczności lokalnej w aktywnym kształtowaniu 
polityki przestrzeni, w której na co dzień żyją.

Do Urzędu Gminy wpłynęło 93 prace konkursowe (54 kategoria 
I oraz 39 kategoria II) z następujących placówek:
1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 

w Strzyżewicach – Rechcie,
2. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w By-

strzycy Starej,
3. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Rodziny Rohlandów w Ża-

biej Woli,
4. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Zofii i Juliusza Stadnickich 

w Osmolicach Pierwszych,
5. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kiełczewi-

cach Górnych.

Komisja oceniła prace konkursowe biorąc po uwagę m.in. sta-
ranność wykonywanych prac, kompozycję, wyobraźnię twórczą, 
interpretację własną tematu Konkursu oraz samodzielność wyko-
nywanych prac.

Komisja stwierdziła, że cele konkursu zostały zrealizowane i po 
dokonaniu oceny prac wyłoniła następujących laureatów:

PODSuMOwANIE KONKuRSu 
planistycznego dla dzieci i młodzieży

Dla wszystkich uczestników przewidziano drobne upominki. 
Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody, które z uwagi na 
panującą pandemię zostały przekazane uczniom na pośrednictwem 
Dyrektorów Szkół. Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za 
udział w konkursie, a zwycięzcom składamy serdeczne gratulacje.

P. Dekondy - Orłowska

W ramach realizacji projektu PARTYCYPACJA W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM – II EDYCJA współfinansowanego ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Gminę Strzyżewice we współpracy 
z Fundacją Inicjatyw Menadżerskich w Lublinie przeprowadzono konkurs plastyczny - „FutureCityGame- konkurs planistyczny 
dla dzieci i młodzieży ze szkół na terenie Gminy Strzyżewice” pod hasłem „ Moje wymarzone centrum sportu i rekreacji w Gminie 
Strzyżewice” dla I kategorii wiekowej (klasy V-VI szkoły podstawowej) oraz „Moje wymarzone centrum usługowe w Gminie 
Strzyżewice” dla II kategorii wiekowej (klasy: VII-VIII szkoły podstawowej).

 NaGROdy GłóWNe:
I kategoria wiekowa:
1. PSP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Strzyżewicach – 

Rechcie – klasa VI
2. PSP im. Zofii i Juliusza Stadnickich w Osmolicach Pierwszych 

– klasa VI
3. PSP im. Marii Konopnickiej w Bystrzycy Starej – klasa V

II kategoria wiekowa:
1. PSP im. Rodziny Rohlandów w Żabiej Woli – klasa VII
2. PSP im. Orła Białego w Kiełczewicach Górnych – klasa VII
3. PSP im. Marii Konopnickiej w Bystrzycy Starej – klasa VIIa

NaGROdy INdyWIdUalNe:
1. Eliza Dudzik – PSP im. Zofii i Juliusza Stadnickich w Osmolicach 

Pierwszych– klasa VI
2. Wojciech Gołoś – PSP im. Orła Białego w Kiełczewicach Gór-

nych – klasa VI
3. Natalia Betiuk – PSP im. Rodziny Rohlandów w Żabiej Woli – 

klasa VII
4. Antonina Słowińska – PSP im. Marii Konopnickiej w Bystrzycy 

Starej – klasa VIa
5. Oliwia Stelmach – PSP im. Marii Konopnickiej w Bystrzycy 

Starej – klasa VIII
6. Adrianna Nowicka – PSP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 

w Strzyżewicach – klasa VI.
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APEL POLICJI
W ostatnim czasie na terenie Lublina i powiatu lubel-

skiego nasiliła się działalność oszustów, czyhających na 
pieniądze osób starszych. Tylko w ostatnich dniach doszło 
do kilkudziesięciu prób wyłudzenia gotówki metodą „na 
policjanta, wnuczka, wypadek drogowych”. Najczęściej 
na numery stacjonarne osób starszych zadzwoniła osoba 
podająca się za policjanta. Fałszywy funkcjonariusz infor-
mował swoich rozmówców, że członek ich rodziny (syn, 
córka, wnuk) spowodowali wypadek drogowy, w którym są 
osoby zabite. W celu uniknięcia aresztowania pokrzywdzeni 
byli proszeni o przekazanie dużych sum pieniędzy – często 
chodziło o kilkadziesiąt, a nawet kilkaset tysięcy złotych. 
Gotówka miała być przeznaczona dla rodziny zmarłego. 

Mundurowi z Lublina poszukują oszustów i przypominają, 
że funkcjonariusze nigdy nie proszą o przekazanie pieniędzy, 
nie informują również telefonicznie o szczegółach spraw, 
które prowadzą. Gdy ktoś dzwoni w takich sprawach należy 
powiadomić Policję dzwoniąc pod numer 112. Czujność 
i ograniczone zaufanie może uchronić przed nieuczciwymi 
ludźmi, którzy próbują wyłudzić pieniądze. 

kom. Kamil Gołębiowski
oficer prasowy KMP w Lublinie

Na kolejne wyzwanie nie trzeba było długo czekać. Gminne Święto 
Plonów było następną okazją do zaprezentowania umiejętności nie 
tylko kulinarnych ale również organizatorskich. Wieniec wykonany 
przez nasze członkinie zajął drugie miejsce w konkursie Wieńców 
Dożynkowych Gminy Strzyżewice natomiast korowód dożynkowy 
prowadzony przez mieszkańców wsi spotkał się z dużym entuzja-
zmem. Ogromnym powodzeniem cieszyło się również stoisko, przy 
którym można było nasycić kubki smakowe przepysznymi wypiekami 
i nacieszyć oko wystawą rękodzieła.

Nasze KGW wzięło udział w konkursie organizowanym przez 
Urząd Marszałkowski „Kobieta Gospodarna Wyjątkowa „, którego 
celem była promocja dziedzictwa kulturowego regionu w aspekcie 
kulinarnym oraz kulturowym.

Szybkie tempo naszego rozwoju niestety zahamowała pandemia, 
która uniemożliwiła nam aktywną działalność oraz możliwość za-
prezentowania dużego potencjału.

Rokrocznie składamy wnioski do ARiMR o przyznanie pomocy 
finansowej skierowanej do kół gospodyń wiejskich, dzięki tym 
funduszom wyposażyliśmy zaplecze kuchenne, plenerowe oraz 
zakupiliśmy materiały do uszycia strojów.

Na początku bieżącego roku, dzięki uprzejmości Pani Wójt Barbary 
Zdybel, otrzymaliśmy klucze do lokalu po dawnym Ośrodku Zdro-
wia w Kiełczewicach Dolnych oraz fundusze na zakup materiałów 
potrzebnych do rozpoczęcia remontu. Pomoc i zaangażowanie 
zaprzyjaźnionych strażaków oraz członków Stowarzyszenia spra-
wiło, że prace dobiegają końca. Jesteśmy wielce usatysfakcjonowani 
faktem, iż wreszcie posiadamy własne miejsce do pracy i spełniania 
podstawowych funkcji KGW. Nasze grono nieustannie się powiększa 
a zapał i ciężka praca skutkują tym, że możemy pochwalić się umie-
jętnością współpracy z trzema pokoleniami kobiet i mężczyzn. Nie 
istnieją dla nas bariery wiekowe, znakomicie czujemy się w każdym 
towarzystwie i chętnie integrujemy się z naszą młodzieżą. Mamy 
nadzieję, że sytuacja pandemiczna wkrótce pozwoli nam na aktywne 
wznowienie działalności. 

KGw „Borowianki” - łączymy pokolenia

Idąc za myślą A. Carnegie „Praca zespołowa to paliwo, które 
pozwala zwykłym ludziom na osiąganie niezwykłych rezultatów” - 
pragniemy podziękować wszystkim tym, którzy okazali nam wiele 
uprzejmości, włożyli kawał serca i ogrom pracy a także wspierali na 
każdym etapie prac remontowych i porządkowych, oferując nie tylko 
swój wolny czas ale również sprzęt i środki czystości. Wierzymy 
w to, że nasze działania będą inspiracją dla innych do podejmowania 
wspólnych wyzwań.

 U.B , M.B

Działalność Koła Gospodyń Wiejskich „Borowianki” w Borkowiźnie rozpoczęła się w grudniu 2018r. Do naszego niewielkiego 
grona należało wówczas 11 kobiet. Charaktery i pomysłowość gospodyń domowych zawsze obfitowało dobrą energią i humorem. 
Zaraz w pierwszym roku istnienia ruszyliśmy mocno do przodu. Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych Razem Dla Siebie zaprosiło 
nas do współpracy przy organizacji festynu integracyjnego, połączonego z otwarciem nowoczesnej altany. Towarzyszyła 
nam również Rada Sołecka oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Kiełczewicach Maryjskich. Naszym zadaniem było zapewnienie 
smacznych potraw regionalnych oraz własnoręcznie upieczonych ciast. Imprezę uświetnił występ Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej. Doskonałe humory towarzyszyły nam do późnego wieczora.
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REALIZACJA fuNDuSZu SOłECKIEGO w 2020 R.
Decyzja o tym, na jaki cel zostaną przeznaczone środki funduszu sołeckiego zapada na 

zwoływanych rokrocznie zebraniach wiejskich. Zebrania te zwoływane są przez sołtysa, 
mogą być również zwołane przez Wójta z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 10% 
mieszkańców sołectwa. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy wzięło w nim udział co najmniej 
5% uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa. Wynikiem obrad prawomocnego 
zebrania wiejskiego jest uchwalony wniosek w sprawie przeznaczenia środków funduszu 
sołeckiego. Wniosek ten zawiera przedsięwzięcia wyznaczone do realizacji przez sołectwo 
w bieżącym roku budżetowym, wraz z oszacowaniem kosztów tych przedsięwzięć, wnio-
skowanymi kwotami dofinansowania z funduszu sołeckiego, wysokością innych środków 
zewnętrznych oraz ewentualnym udziałem własnym – pracą społeczną.

W 2020 r. o przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego zadecydowało dziewiętnaście 
z dwudziestu jeden sołectw z terenu Gminy Strzyżewice.

Poniżej przedstawiamy zestawienie działań zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego 
poszczególnych sołectw w 2020 r.

Fundusz sołecki to środki finansowe 
wyodrębnione w budżecie Gminy, za-
gwarantowane dla sołectwa na wyko-
nanie przedsięwzięć służących poprawie 
warunków życia mieszkańców. Zadania 
wskazane przez społeczność konkretnego 
sołectwa do sfinansowania z funduszu, 
nie mogą być jednak dowolne. Muszą 
być to przedsięwzięcia, mieszczące się 
w ramach zadań własnych gminy i zgodne 
z jej strategią rozwoju. 

ZaDania RealiZoWane Ze śRoDkóW funDusZu sołeckiego W 2020 R.

sołectwo środki funduszu 
przypadające na 
sołectwo

Zadanie inwestycyjne środki funduszu 
na realizację 
zadania

Wydatkowane 
środki

Realizacja zadania

BORKOWIzNa 16 969,26 •	 Zakup kruszywa do 
remontu dróg na 
terenie sołectwa

12 969,26 12 969,26 zakupiono kruszywo w ilości 
6 składów wraz z pracą sprzętu

•	 Budowa altanki 
integracyjnej we wsi 
Borkowizna - etap II - 
montaż orynnowania 
i odwodnienia

4 000,00 4 000,00 wykonano orynnowanie 
i odwodnienienie w altanie 
integracyjnej

BySTRzyca 
NOWa

25 066,46 Modernizacja drogi 
wewnętrznej dz. nr 377 
w Bystrzycy Nowej

25 066,46 24 790,00 przeprowadzono prace 
geodezyjne polegające 
na ustaleniu granic działki 
nr ewid 377 w Bystrzycy Nowej 
zakupiono płyty betonowe wraz 
z transportem i rozładunkiem 
towaru

BySTRzyca 
STaRa

25 802,57 Przebudowa budynku 
remizy OSP Bystrzy-
ca Stara na świetlicę 
wiejską

25 802,57 25 802,57 wykonano prace budowlane m.in.: 
•	 rozbiórkę podłóg drewnianych
•	 zerwanie posadzek i okładzin,
•	 rozebranie rynien
•	 rozebranie pokrycia z papy
•	 rozebranie izolacji termicznej 

stropów
•	 wykonanie instalacji 

elektrycznej i sanitarnej
łączny koszt: 39 950,23 

dęBINa 14 450,99 •	 Utwardzenie dróg 
kruszywem – odcinek 
drogi dz. nr 312 

8 050,00 3 000,00 zakupiono kruszywo w ilości 
2 składy wraz z pracą sprzętu

•	 Remont drogi 
dz. nr 351/12 

3 200,00 3 200,00 remont drogi gminnej

•	 Utwardzenie dróg 
kruszywem – odcinek 
drogi dz. nr 346 

3 200,99 3 099,65 zakupiono kruszywo w ilości 
2 składy wraz z pracą sprzętu

dęBSzczyzNa 11 739,01 Modernizacja budynku 
remizy OSP w Dębsz-
czyźnie (wykonanie 
dokumentacji)

11 739,01 11 734,20 wykonano inwentaryzację i ocenę 
stanu technicznego budynku oraz 
koncepcję modernizacji remizy 
OSP w Dębszczyźnie

FRaNcISzKóW 15 380,81 •	 Zakup kruszywa do 
remontu dróg na 
terenie sołectwa

4 000,00 4 000,00 zakupiono kruszywo w ilości 
2 składy wraz z pracą sprzętu

•	 Zakup materiałów 
i wyposażenia: zakup 
ławek i stołów 

6 000,00 5 885,55 zakupiono 15 zestawów biesiad-
nych: (tj. 15 szt. stołów 
i 30 szt. ławek)
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sołectwo środki funduszu 
przypadające na 
sołectwo

Zadanie inwestycyjne środki funduszu 
na realizację 
zadania

Wydatkowane 
środki

Realizacja zadania

FRaNcISzKóW •	 Remont remizy OSP 
– zakup materiałów

5 380,81 2 837,54 zakupiono: 
•	 kable i osprzęt do wykonania 

instalacji elektrycznej 
i oświetleniowej, 

•	 profile i płyty gipsowe, 
•	 parapety wewnętrzne PCV,
•	 akcesoria i narzędzia pomoc-

nicze do wykonania sufitu 
podwieszanego

IŻyce 13 288,71 •	 Przebudowa drogi 
gminnej dz. Nr 172 
(wykonanie doku-
mentacji)

10 000,00 10 000,00 przeprowadzono roboty drogowe 
na odcinku 700 m w zakresie: 
•	 frezowania 
•	 wykonania podbudowy 

z kruszywa stabilizowanego 
cementem 

•	 dowozu ziemi do 
obsypania skarp.

 łączny koszt: 298 297,74
 (w tym dofinansowanie z budżetu 
państwa 140 000,00 zł)

•	 Wytyczenie granic 
i wyrównanie drogi 
gminnej nr 112521 L 
we wsi Iżyce

3 288,71 – –

KaJeTaNóWKa 14 218,53 Modernizacja budynku 
świetlicy wiejskiej

14 218,53 14 185,00 wykonano usługi budowlane: 
•	 instalację elektryczną i oświe-

tleniową wraz z montażem 
osprzętu 

•	 instalację gazową 
zakupiono materiały oraz wyposa-
żenie do wykonania łazienki
przeprowadzono roboty budow-
lane: wykonanie fundamentu 
i wymurowanie ścianki działowej 
oraz położenie tynku

KIełczeWIce 
dOlNe 

14 664,70 Zakup kruszywa do 
remontu dróg na terenie 
sołectwa

14 664,70 14 664,70 zakupiono kruszywo w ilości 
7 składów wraz z pracą sprzętu

KOlONIa 
KIełczeWIce 
dOlNe

18 635,19 Zakup kruszywa 
do remontu dróg 
w sołectwie

18 635,19 18 635,19 zakupiono kruszywo w ilości 
11 składów wraz z pracą sprzętu

KIełczeWIce 
GóRNe

20 882,26 •	 Modernizacja 
budynku remizy OSP 
w Kiełczewicach 
Górnych

15 000,00 15 000,00 wykonano ocieplenie stropu remizy 
strażackiej
 łączny koszt: 18 450,00

•	 Zakup kruszywa 
do remontu dróg 
w sołectwie

5 882,26 5 882,26 zakupiono kruszywo w ilości 
3 składów wraz z pracą sprzętu

OSMOlIce 
PIeRWSze

35 488,22 •	 Modernizacja 
budynku garażu OSP

21 000,00 21 000,00 wykonano roboty budowlane: 
•	 wymianę pokrycia dachowego,
•	 demontaż starej i montaż nowej 

bramy garażowej, 
•	 elewacja: przygotowanie 

podłoża i gruntowanie, 
•	 położenie tynku elewacyjnego 

cienkowarstwowego, 
•	 ułożenie paneli elewacyjnych 

wraz z dwukrotnym 
lakierowaniem

 łączny koszt: 63 230,00

•	 Zakup kruszywa 
do remontu dróg 
w sołectwie

8 488,22 8 488,22 zakupiono kruszywo w ilości 
4 składów wraz z pracą sprzętu

•	 Zakup monitora 
interaktywnego 
na potrzeby SP 
w Osmolicach

6 000,00 6 000,00 zakupiono monitor interaktywny
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sołectwo środki funduszu 
przypadające na 
sołectwo

Zadanie inwestycyjne środki funduszu 
na realizację 
zadania

Wydatkowane 
środki

Realizacja zadania

OSMOlIce 
dRUGIe

26 693,65 •	 Zakup kruszywa do 
remontu dróg na 
terenie sołectwa

20 693,65 20 693,65 zakupiono kruszywo w ilości 
2 składów wraz z pracą sprzętu

•	 Zakup monitora 
interaktywnego na 
potrzeby SP w Osmo-
licach

6 000,00 6 000,00 zakupiono monitor interaktywny

PaWłóW 17 162,97 •	 Modernizacja drogi 
gminnejnr 112519L 
Pawłów- Pawłówek

•	 Modernizacja drogi 
gminnej nr 112519L 
Pawłów- Pawłówek

17 162,97 17 162,00 wykonano prace geodezyjne 
 polegające na ustaleniu granic 
działki nr 156 w Pawłówku i działki 
nr 44 w Pawłowie wykonano robo-
ty budowlane: 
•	 usunięcie humusu i odwóz 

urobku, 
•	 wyrównanie 

i zagęszczenie podłoża pod 
warstwy konstrukcyjne,

•	 podbudowa drogi wraz z wyko-
naniem nawierzchni z kruszywa 
łamanego betonowego oraz wy-
konanie nawierzchni z kruszywa

PaWłóWeK 10 228,05 10 228,05  10 228,00

PIOTROWIce 38 742,60 •	 Zakup kruszywa do 
remontu dróg w so-
łectwie

19 200,00 19 200,00 zakupiono kruszywo w ilości 
9 składów wraz z pracą sprzętu

•	 Budowa oświetlenia 
przy drodze gminnej 
Nr 107128L w Pio-
trowicach (wykona-
nie dokumentacji)

12 000,00 11 995,00 wykonanie mapy do celów 
projektowych oraz dokumentacji 
 projektowej oświetlenia 
drogowego w miejscowości 
Piotrowice

•	 Rewitalizacja 
skwerku przy parku 
w Piotrowicach

3 542,60 3 541,60 •	 zamontowano 2 naświetlacze 
na stadionie sportowym 
w Piotrowicach 

•	 zakupiono kosze na śmieci

•	 Remont strażnicy 
OSP

4 000,00 4 000,00 zakupiono drzwi do strażnicy

POlaNóWKa 23 129,33 Wytyczenie granic drogi 
gminnej 
nr 112527L

6 000,00 4 000,00 wykonano prace geodezyjne 
polegające na ustaleniu granic 
działki nr ewid. 353 w Polanówce

Wyrównanie i utwardze-
nie drogi gminnej działka 
nr 339

4 129,33 4 129,33 zakupiono kruszywo w ilości 
2 składy wraz z pracą sprzętu

Utwardzenie poboczy 
wzdłuż drogi gminnej 
107124L

13 000,00 13 000,00 utwardzono pobocza wzdłuż drogi 
gminnej nr 107124L w Polanówce 
na odcinku 460 m

STRzyŻeWIce 31 265,28 Zakup kruszywa do re-
montu dróg w sołectwie

31 265,28 31 265,28 zakupiono kruszywo w ilości 16 
składów wraz z pracą sprzętu

ŻaBIa WOla 38 742,60 Modernizacja strażni-
cy OSP w Żabiej Woli 
(docieplenie)

10 000,00 10 000,00 wykonano roboty remontowo-bu-
dowlane:
•	 montaż i obróbkę narożników 
•	 położenie faktury (tynku 

ozdobnego) na ścianach i pod-
murówce

 łączny koszt: 12 000,00

Zakup kruszywa do re-
montu dróg w sołectwie

25 742,60 25 742,60 zakupiono kruszywo w ilości 
14 składów wraz z pracą sprzętu

Zakup wiat przystanko-
wych 
(droga powiatowa)

2 000,00 0 –

Uporządkowanie terenu 
przy SP w Żabiej Woli

1 000,00 1 000,00 uporządkowanie terenu przy 
Szkole w Żabiej Woli i rozłożenie 
kruszywa
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Otyłość uznawana jest dziś za jedną z cho-
rób cywilizacyjnych XXI wieku. Na całym 
świecie statystyki wskazują wzrost liczby 
osób zmagających się z nadwagą, otyłością, 
czy otyłością kliniczną. Problem dotyczy 
nie tylko dorosłych, którzy żyjąc w ciągłym 
biegu i stresie zapominają o prawidłowym 
odżywianiu, o zdrowym śnie i zdrowym trybie 
życia. Otyłość stała się powszechną choro-
bą, która dotyka coraz większą liczbę osób, 
a szczególnie dzieci.

Jak sobie z nią radzić? 
Gdzie szukać pomocy?

Leczeniem otyłości zajmują się specjaliści 
w poradniach chorób metabolicznych, także 
lekarze medycyny rodzinnej, interniści, dia-
betolodzy, endokrynolodzy – w zależności 
od schorzenia. Leczenie otyłości to przede 
wszystkim zmiany w sposobie życia tj. zmiana 
nawyków żywieniowych, zmniejszenie ilości 
kalorii w stosunku do zapotrzebowania, włą-
czenie regularnej aktywności fizycznej oraz 
wsparcie psychologiczne. Przy otyłości ol-
brzymiej niezbędne jest leczenie chirurgiczne.

Czy jest różnica pomiędzy 
nadwagą a otyłością?

Nadwaga to nagromadzenie tkanki tłusz-
czowej w organizmie przekraczające przyjęte 
normy, występujące w stopniu umiarkowa-
nym i skutkujące zwiększoną masą ciała. 
Nie jest to jeszcze otyłość, ale może do 
niej prowadzić.

Otyłość to zaawansowany, patologiczny 
nadmiar tkanki tłuszczowej, znacząco prze-
kraczający fizjologiczne potrzeby organizmu. 
Otyłość sama w sobie jest groźną przewlekłą 
chorobą, która może prowadzić do wielu 
innych niebezpiecznych schorzeń i powikłań. 
Do najczęściej występujących należą: cukrzy-
ca, choroby serca, choroby zwyrodnieniowe 
kości, choroby układu oddechowego, udary 
mózgu, zaburzenia gospodarki hormonalnej, 
a nawet nowotwory złośliwe. Dodatkowym 
problemem zdrowotnym są problemy psy-
chologiczne. Te wszystkie aspekty powodują 
także problemy zawodowe, rodzinne i spo-
łeczne. Pacjenci z otyłością narażeni są także 
na dyskryminację w swoim środowisku.

Jak można sprawdzić czy mamy do czy-
nienia jeszcze z nadwagą, czy już z otyłością?

Należy wykonać odpowiednie pomiary, 
do których wykorzystuje się BMI - jeden 
z najpopularniejszych wskaźników masy 
ciała. Można go niezwykle prosto wyliczyć 
przy pomocy dwóch informacji: masy ciała 

i wzrostu. By przekonać się, czy waga jest pra-
widłowa, należy podzielić masę ciała liczoną 
w kilogramach przez kwadrat wzrostu liczony 
w metrach. Np. przy wzroście 165 cm i wadze 
60 kg wskaźnik BMI wynosi : 60 : (1,65²) = 
60 : 2,7225 – czyli około 22. Wskaźnik BMI 
służy do oznaczania prawidłowej masy ciała 
osób dorosłych.

 ■ Waga prawidłowa oznacza, że wyli-
czony wynik znajduje się w przedziale 
18,5-24,99.

 ■ Natomiast BMI 24,99-29,99 równo-
znaczny jest z nadwagą.

 ■ Wartość równa i przekraczająca 30 
oznacza otyłość, która jest zagroże-
niem dla zdrowia.

Epidemia otyłości w dramatyczny spo-
sób narasta i jest znacznie groźniejsza niż 
przewidywano. Polskie dzieci tyją w zastra-
szającym tempie.

Najczęstsze błędy żywieniowe to:
 ■ zbyt dużo mięsa i wędlin 
 ■ za mało warzyw
 ■ za mało witamin 
 ■ za dużo czekoladek, ciasteczek, słod-

kości
 ■ za mało błonnika
 ■ za dużo tłuszczów
 ■ za mało wody
 ■ za szybko
 ■ za dużo kalorii

Pracuj nad sobą każdego dnia.
1. Nie dopuszczaj do uczucia silnego gło-

du (głód zmusza do niekontrolowane-
go podjadania)

2. Pilnuj regularności swoich posiłków, nie 
jedz przed snem.

3. Jesteś zdenerwowany , nie zajadaj stresu.
4. Nudzisz się nie podjadaj.
5. Oglądasz, czytasz nie sięgaj po słod-

kie przekąski.
6. Nie stawiaj słodkich przegryzek w cen-

tralnym miejscu.
7. Idziesz na zakupy, nie wychodź z domu 

z pustym żołądkiem.
8. Bądź świadomym konsumentem, czy-

taj etykiety produktów, które kupujesz 
(czytaj skład, zawartość cukru, tłusz-
czów itp.)

9. Uważaj na to co pijesz – tylko woda jest 
bezpieczna kalorycznie, „woda smakowa 
” – 500 ml zawiera w swoim składzie 8 
łyżeczek cukru!!!

 Poznaj najważniejsze 
zasady odchudzania.
1. Każdego dnia jedz 5 posiłków - 3 posiłki 

główne i 2 mniejsze przekąski.
2. Śniadanie zjedz do godziny po wsta-

niu, a kolację najpóźniej na 2-3 godziny 
przed snem.

3. Stawiaj na odtłuszczony nabiał i chude 
gatunki mięsa.

4. Wybieraj pieczywo pełnoziarniste i razo-
we. Zrezygnuj z białych bułek i chleba!

5. Do każdego posiłku dodawaj świeże 
warzywa i owoce – to źródło błonnika, 
witamin i przeciwutleniaczy!

6. Nie przesadzaj z słodkimi owocami (wi-
nogrona, banany, mango)

7. Kupuj przede wszystkim warzywa 
i owoce sezonowe. Zimą zadbaj o za-
pasy mrożonek.

8. Zamiast soli używaj świeżych i suszo-
nych ziół.

9. Pij 8 szklanek bezkalorycznych płynów 
dziennie np. wody mineralnej, soków 
warzywnych, zielonej herbaty.

10. Szukaj okazji do spontanicznego ruchu. 
Zaplanuj minimum 30 minut aktywności 
fizycznej w ciągu dnia 

 
Z nadwagą i otyłością można 
i trzeba walczyć. Zacznijmy 
od dziś.

 
Nina Siejko pielęgniarka GOZ w Piotrowicach

 Filii w Strzyżewicach

1 marca to Światowy 
Dzień walki z Otyłością

Obchodzony jest po to, by zwrócić uwagę społeczeństwa na doniosłość proble-
mu otyłości.
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 ■ M. z.: Witam cię serdecznie i dziękuję, że 
zechciałaś podzielić się z nami swoją pa-
sją i wiedzą, a jednocześnie opowiedzieć 
o swojej pracy. Na początek przedstaw 
nam siebie w kilku słowach…

e. R.: Nie mogłabym chyba inaczej rozpocząć, 
niż od historii o koniach, z którymi moja 
przygoda rozpoczęła się 11 lat temu… to 
właśnie wtedy dostałam wraz z siostrą od 
rodziców pierwszego konia, a to był dopiero 
początek…  „W międzyczasie” skończyłam 
studia, które w zasadzie nie są związane 
z moją obecną pracą. Był to kierunek „Ad-
ministracja publiczna” oraz „Administracja 
bezpieczeństwa wewnętrznego”. Przy pisa-
niu pracy licencjackiej i  magisterskiej udało 
się połączyć „przyjemne z pożytecznym” 
i zajęłam się statusem prawnym zwierząt 
hodowlanych oraz wolno żyjących w prawie 
polskim. Zagadnienie ciekawe i dostarczające 
dużo wiedzy, którą mogę wykorzystywać 
chociażby w swojej pracy. Od 20 lat miesz-
kam z rodzicami w Piotrowicach, wcześniej 

mieszkaliśmy całą rodziną w Pszczelej Woli, 
jednak z perspektywy czasu stwierdzam, że 
wolę wieś i mieszkanie w domku jednoro-
dzinnym, niż w bloku… 

 ■ M. z.: Skąd pojawiło się zamiłowanie 
do koni, do jazdy konnej? 

e. R.: W zasadzie już od małego dziecka in-
teresowałam się końmi. Podczas festynów, 
pikników czy innych imprez gdzie były ko-
nie  prosiłam o chwilę przejażdżki.. Rodzi-
ce i babcia twierdzą, że mam to po dziadku, 
który był wielkim miłośnikiem koni. Tak jak 
wspomniałam już jako kilkuletnie dziecko 
wraz z siostrą chodziłyśmy na lekcje jazdy 
w Pszczelej Woli do Pana Sławomira Pietrzak, 
później pomagałyśmy koleżance, która miała 
swojego konia. Po pewnym czasie udało nam 
się namówić tatę na kupno konia, co nie było 
łatwym zadaniem. Zresztą rodzice na wstępie 
zastrzegli, że musimy wziąć odpowiedzialności 
za naszego „pupilka”, co znaczyło, że mamy 
się nim zajmować, karmić, sprzątać, po prostu 
dbać o niego; ale nie muszę chyba dodawać, że 
robiłyśmy to z siostrą z wielką przyjemnością. 

 ■ M. z. : czy ktoś z rodziny pasjonuje się 
końmi tak jak Ty?

e. R.: Można powiedzieć, że mam „wspólnika” 
jeśli chodzi o pasję do koni, w osobie mojej 
siostry Moniki. Tak naprawdę to ona pierwsza 
rozpoczęła pracę jako instruktor jazdy w za-
przyjaźnionej stajni, zanim na dobre rozkręciła 
się nasza działalność w Piotrowicach. Moje 
dwie pozostałe siostry też jako dzieci jeździły 
konno, ale do dziś tylko ja z Moniką robimy 
to regularnie. 

 ■ M. z.: Prowadzisz stajnię, jak na co dzień 
to wygląda? Bo chyba śmiało można 
powiedzieć, że to praca „od świtu 
do nocy”…

e. R.: W zasadzie wszystkie dni wyglądają 
tak samo i zaczynają się już o 7.00 rano, 
kiedy to idę karmić konie. Każde zwierzę 
mieszkające w stajni żywione jest indywi-
dualnie, należy pamiętać, że nie wszyst-
kie jedzą to samo. Każdy koń powinien 
mieć odpowiednio dobrane i dostosowane 
do jego potrzeb dawki pokarmowe. Na-
stępnie wypuszczam je na wybieg gdzie 
mają ciągły dostęp do siana, a w okresie 
wiosenno-letnim udają się na pastwisko. 
W dalszej kolejności należy posprzątać 
boksy, przygotować siano na wieczór, 

wodę i inne niezbędne rzeczy. W ciągu 
dnia trzeba z nimi pracować, pielęgnować 
je. Jeśli trwa sezon na jazdy to prowadzę 
lekcje, a przed sezonem przygotowuję je na 
nadchodzący czas pracy i współdziałania 
z jeźdźcami, buduję ich  kondycję. Mamy 
w tej chwili w stajni dwa konie „specjalnej 
troski”, które wymagają indywidualnego 
podejścia, w związku z czym jest przy nich 
troszkę więcej pracy, mają też inną dietę 
oraz inny rodzaj ściółki do boksów. Mogę 
zatem powiedzieć, że mój dzień powszedni 
podporządkowany jest pod konie. 

 ■ M. z.: czyli praca w stajni do lekkich 
nie należy?

e. R.: Tak ja wspomniałam, jest to praca na 
ponad etat, w zasadzie 7 dni w tygodniu, 
a godziny zupełnie nienormowane.  Czasem, 
gdy sytuacja tego wymaga również w nocy 
trzeba czuwać w stajni, w razie potrzeby 
wezwać pomoc fachowca. Mogę jednak po-
wiedzieć, że po kilku latach pracy z końmi, 
w wielu przypadkach jestem w stanie sama 
„doraźnie udzielić pomocy”, zanim pojawi się 
lekarz weterynarii. Wieloletnia praca z końmi, 
obserwacja ich zachowań, przebywanie z nimi 
daje spore  doświadczenie. 

 ■ M. z.: Jakie usługi ponadto świadczycie?
e. R.: Podstawową forma naszej działalności 
jest nauka jazdy konnej, wyjazdy w teren oraz 
doszkalanie osób już jeżdżących.

 ■ M. z.: czyli nauka jazdy konnej u Was, 
jak najbardziej wchodzi w rachubę?

e.R.: Jak najbardziej. Zapraszamy wszystkich 
którzy mają ochotę spróbować jazdy konnej, 
poobcować z tak pięknymi i inteligentnymi  
zwierzętami jakimi są konie.

 ■ M. z.: czy z nauki korzystają tylko 
dzieci? czy również dorośli chcą się 
tego nauczyć?

e. R.:  Nie tylko dzieci korzystają z lekcji. 
Zdarza się również, że dorośli chcą nauczyć 
się jeździć konno lub jeździli w dzieciństwie 
i chcą to tego wrócić. Z jazdą jest tak, że 
trafiają do nas osoby „chwilowo” zaintere-
sowane nauką, ale są i  takie, które załapały 
bakcyla i jeżdżą na stałe. I takie u nas wła-
ściwie przeważają. Nauka jazdy to nie tylko 
jazda sama w sobie, ponieważ każdy jeździec 
musi zapoznać się z zachowaniem koni, ich 
środowiskiem, naturą, zgłębić podstawowe 

„KONIE TO MOJA PASJA OD DZIECKA”
- wywiad z właścicielką stajni i instruktorką jazdy konnej.

W dzisiejszych czasach ciężko spotkać ludzi, którzy w pracy realizują swoje marzenia, pasje i zainteresowania, a jednocześnie 
z pełną świadomością mogą powiedzieć – „kocham to co robię!”. Miałam przyjemność spotkać się z kimś, kto uwielbia to co 
robi, spełnia się w swojej pracy i realizuje marzenia. Tą osobą jest Emilia Rozdzialik – właścicielka Stajni Promesa i instruktorka 
jazdy konnej. 
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informację o sprzęcie niezbędnym w jeździe, 
jak również z wieloma innymi czynnikami 
istotnymi przy obcowaniu z tymi zwierzętami. 

 ■ M. z.: a czy łatwiej nauczyć się jeździć 
konno młodszym osobom?

e. R.: W sumie tak, bo dzieci mniej się boją 
niż dorośli, a jeśli nawet początkowo wy-
kazują obawy to szybko się ich pozbywają. 
Na pewno można powiedzieć, że dzieci nie 
martwią się o to, że coś może się stać, że 
zrobią sobie krzywdę, albo narażą się na 
niebezpieczeństwo – w przeciwieństwie 
oczywiście do dorosłych. Dzieci podczas 
jazdy skupiają się na bliskości ze zwierzę-
ciem, cieszą się z przebywania i obcowania 
z końmi, łatwiej  wczuwają się w jego ruchy,  
co przekłada się na zachowanie i samopo-
czucie  samego konia.

 ■ M. z.: Ile czasu dziennie spędzasz 
z końmi? 

e. R.: Myślę, że to po prostu zależy od dnia. 
Czasem można powiedzieć, że mam trochę 
„luzu”, jednak zazwyczaj spędzam od kilku do 
kilkunastu godzin. Nie są to tylko czynności 
bezpośrednio przy koniach, ponieważ jest 
wiele innych istotnych kwestii do załatwienia.  
Wiosną najważniejszą sprawą są sianokosy. 
Staramy się zrobić odpowiednio duży zapas 
siana, aby wystarczył na cały rok. Większa 
część wykonywanych przeze mnie działań 
w ciągu dnia dotyczy moich podopiecznych.

 ■ M. z.: czy w całym tym „zamieszaniu” 
znajdujesz czas na jazdę konną?

e. R.: Staram się wygospodarować „chwilę”, 
żeby pojeździć. Mam młodego – 6-letniego 
konia urodzonego w naszej stajni, na którym 
głównie trenuję, jednak jeżdżę również na in-
nych wierzchowcach. W swojej pracy staram 
się także organizować czas na szkolenia i pod-
noszenie poziomu wiedzy. Ukończyłam kurs 
masażu, dopasowania sprzętu oraz żywienia 
koni. Obecnie z uwagi na sytuację epide-
miologiczną uczestniczę głównie w szkole-
niach on-line. W roku ubiegłym brałam udział 
w świetnym, 5-dniowym szkoleniu zaprzę-
gowym u czynnego zawodnika tej dyscypliny 
Pana Ireneusza Kozłowskiego. Uczyłam się 
jak pracować z końmi zaprzęgowymi; w jaki 
sposób powozić zaprzęgiem jednokonnym, 
parokonnym, tandemem czy zaprzęgiem  
czterokonnym. Czas spędzony na szkoleniu 
był bardzo owocny i dał mi dużo wiedzy 
w tym zakresie. Staram się ciągle zdobywać 
nowe doświadczenia i podnosić kwalifikacje.

 ■ M. z.: czy oprócz jeździectwa masz 
czas na inne zainteresowania?

e. R.: Nie mam tego czasu zbyt wiele, jednak 
staram się robić coś dla siebie. Chociaż raz 
w roku wyjeżdżam na urlop i jak nie trudno się 
domyśleć zazwyczaj wybieram miejsca gdzie 
są konie. Lubię malować, chociaż w ostatnim 
czasie się tym nie zajmuję… Robię biżuterię, 
lubię odnawiać stare meble. Przyjemność 

sprawiają mi prace manualne i plastyczne, co 
wykorzystuję w pracy z dziećmi goszczącymi 
w naszej stajni chociażby na półkoloniach.
 

 ■ M. z.: Ile w tej chwili jest koników w Wa-
szej stajni?

e. R.: Pod naszą opieką jest w tej chwili 9 
koni. Zaczęło się od tego, że do naszej 
małej gromadki dołączył koń koleżanki, 
później były następne. Prawdą jest, że opie-
ka nad powierzonymi zwierzętami wymaga 
większej odpowiedzialności i zaangażo-
wania. Trzeba oczywiście odpowiednio 
je karmić, dbać, zapewniać wszystko co 
niezbędne. W sumie nie ma większej różnicy 
czy opiekuję się trzema czy dziesięcioma 
końmi, bo i tak większość dnia spędzam 
w stajni, w związku z czym decyduję się 
na przyjęcie kolejnych zwierząt. Tak jak 
wspomniałam mieszka u nas 9 koni. Są to 
dwa konie specjalnej troski, które borykają 
się z chorobą podobną do astmy - Czen 
i Kvniska; następny podopieczny to prawie 
„nowy nabytek” – Dukla Praga; najmłodszy 
w naszej gromadce - niespełna trzyletni 
Candy; młody Quattro (nasz czwarty koń); 
jest również stajenna „babcia” nazywana 
Hipnozą oraz Quanessa, Atamanka i Odys. 

 ■ M. z.: Waszych własnych jest…? 
e. R.: Trzy – Czen, Quattro i Quanessa. Jak 
pewnie zauważyłaś imiona koni zaczynają się 
literkę Q, a wynika to z pewnej zasady, która 
mówi, że od pierwszej litery imienia matki 
nadaje się imię źrebakowi. Oczywiście imiona 
koni są zatwierdzane przez Polski Związek 
Hodowców, który rejestruje konia, opisując 
jego maść, cechy charakterystyczne, poda-
jąc rodowód. Koń jest następnie czipowany 
i otrzymuje paszport. 

 ■ M. z.: Masz swojego ulubieńca lub ulu-
bienicę?

e. R.: To bardzo trudne pytanie. Mam od 
kilku dobrych lat swojego konia – Czena. 
Jest też Quana, która jest z nami 9 lat. Cięż-
ko jednoznacznie odpowiedzieć. Myślę, że 
największym sentymentem darzę Czena 
z uwagi na to, że jest w naszej stajni od 10 
lat. Jest to koń o łagodnym usposobieniu, 
tzn. można by rzec, że wyczuwa czego się od 
niego oczekuje. Gdy siada na nim dziecko, jest 
spokojny, cierpliwy i opanowany, natomiast 
gdy na jego grzbiecie znajdzie się bardziej do-
świadczony jeździec to tak jakby się „budził”, 
by sprostać trudniejszym zadaniom. Jest to 
koń pełnej krwi angielskiej, biegał kiedyś na 
wyścigach na warszawskim Służewcu, więc 
niektórym trudno byłoby uwierzyć, że będzie 
się nadawał do nauki jazdy konnej i to dla 
dzieci. Myślę, że śmiało mogę powiedzieć, 
że kocham wszystkie nasze konie. 

 ■ M. z.: Stajnia Promesa… skąd pomysł 
na taką nazwę?

e. R.: Nazwa stajni pochodzi od imienia na-
szego pierwszego konia – Promesy. Był to 
koń, który był u nas jako pierwszy, w sumie 
znałyśmy go dużo dłużej ponieważ należał 
do naszej koleżanki. Promesy nie ma już 
z nami, ale pozostanie w naszej pamięci na 
długo, tym bardziej, że nazwa stajni będzie 
nam o niej przypominać.

 ■ M. z.: dziękuję serdecznie za rozmowę, 
poświęcony czas i przybliżenie mi oraz 
czytelnikom swojej pasjonującej pracy, 
życząc przy okazji samych sukcesów.

e. R.: Dziękuję bardzo. 

Rozmawiała: Monika Zagórska
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Warto także wspomnieć, że kajakarstwo tu-
rystyczne nie tylko relaksuje, ale także rozwija 
mięśnie. Podczas prawidłowego wiosłowania 
pracują ramiona, plecy i brzuch. Zyskujemy 
zdrowy, lekki i przyjemny trening. Taki wypo-
czynek jest szczególnie ważny przy obecnym, 
zabieganym stylu życia. Sezon kajakowy zwy-
kle trwa od wiosny do jesieni. Nowoczesne ka-
jaki są tak skonstruowane, aby były wygodne, 
stabilne i odporne na uszkodzenia, zapewniają 
komfortowy wypoczynek i dobre prowadzenie. 
W ofercie wypożyczalni są dostępne „dwójki” 
oraz również coraz bardziej popularne, bardziej 
zwinne „jedynki”. Możemy popłynąć również 
we trójkę, zabierając dodatkowo dziecko do 
kajaka. Mimo że Bystrzyca jest płytka i bez-
pieczna to należy zachować rozwagę i mieć 
na sobie kamizelkę asekuracyjną. Począt-
kujący kajakarze, mimo obaw szybko radzą 
sobie z opanowaniem techniki wiosłowania. 
Na szczęście nie jest to skomplikowane, czy 
nawet wymagające. Większość z nas już po 
paru minutach spędzonych w łodzi, samemu 
nauczy się jak panować nad kajakiem. 

Na pierwsze wyprawy najlepiej wybrać 
kajak dwuosobowy, który jest bardziej sta-
bilniejszy i wybacza błędy, które w jedynce 
oznaczałyby wywrotkę. Ważne, aby oso-
ba bardziej doświadczona siedziała z tyłu 
i sprawnie wykonywała manewry. 

W celu wzięcia udziału w spływie wystar-
czy zadzwonić pod numer podany na stronie 

wypożyczalni i umówić się na konkretną go-
dzinę i miejsce zbiórki. Warto też poradzić się 
jaki etap wybrać i jak należy się przygotować. 
Dobre firmy organizujące spływy zatrudniają 
doświadczonych instruktorów, których można 
wynająć do obsługi imprez, organizują też 
szkolenia dla chętnych. 

Obsługę spływów na terenie gminy prowa-
dzą kluby kajakowe Fala, Kontra i Ciernik przy 
PTTK, oraz wypożyczalnie KAJAKI.LUBLIN.PL, 
Tomi Kajaki, MOSiR Lublin, Laguna, agrotury-
styka „U Gieni”, agroturystyka „Na Grodzisku”, 
Centrum Rozrywki „Dolina Bystrzycy”

„Cudze chwalicie swego nie znacie, 
sami nie wiecie co posiadacie”

Kilka lat temu w ramach projektu re-
alizowanego przez Starostwo Powiatowe 
„Kajakiem po Bystrzycy i Wieprzu” powstała 
infrastruktura, stworzono warunki  i wypro-
mowano szlak kajakowy rzeki Bystrzycy. 
Oprócz infrastruktury powstała strona in-
ternetowa promująca szlak, a także wydano 
foldery dostępne w całym kraju. Powstał 
film, a w prasie opublikowano szereg ar-
tykułów reklamujących dolinę Bystrzycy. 
Wybudowano przystanie i przeprawy m.in: 
w Strzyżewicach, Piotrowicach, Pszczelej 
Woli i Prawiednikach. Warto wspomnieć, 
że w 2012 roku na Uniwersytecie Przyrod-

niczym w Lublinie na Wydziale Ogrodnictwa 
i Architektury Krajobrazu, Pani Ewa Poręba 
– mieszkanka Gminy Strzyżewice obroniła 
pracę inżynierską pt: „Propozycja zagospoda-
rowania trasy kajakowej na rzece Bystrzycy na 
odcinku od Osmolic do Prawiednik„. Praca ta 
jest istotnym źródłem wiedzy dla wszystkich 
zainteresowanych tym tematem. 

 Niezależnie od inwestycji widać szybki 
rozwój tej formy wypoczynku na całej Lu-
belszczyźnie. Samorządy dostrzegły szansę 
wypromowania swoich walorów turystycznych 
w oparciu o doliny rzeczne na ich terenie. 

Gmina Strzyżewice dysponuje wspania-
łymi warunkami do uprawiania turystyki 
wodnej. Etap z Kiełczewic przez Strzy-
żewice do Osmolic posiada duże walory 
krajobrazowe. Dolina rzeki wcina się tutaj 
w Wyżynę Lubelską, brzegi rzeki porastają 
olchy i wierzby. Trafiają się niewielkie by-
strza i liczne przeszkody w postaci progów 
spiętrzających czy zwalonych drzew. Pły-
nąc, mijamy młyny, stawy i liczne źródła. 
Często widać ślady bytności bobrów w po-
staci tam bobrowych. Latem problemem 
może być niski stan wody, dlatego górny 
odcinek Bystrzycy polecany jest bardziej 
doświadczonym kajakarzom. 

Najbardziej popularny odcinek spływu 
rozpoczyna się w Osmolicach. 

W tym miejscu do Bystrzycy wpada Ko-
sarzewka zasilając jej wody. Obok mamy za-
bytkowy pałac i młyn z XIX w. Do niedalekiej 
Pszczelej Woli dojdziemy piękną aleją lipową. 
Odpocząć możemy w punkcie informacji tury-
stycznej pod drewnianą wiatą przy agrotury-
styce „Na Grodzisku”. Właśnie tutaj krzyżują 
się szlaki piesze, rowerowe i kajakowe. Spotkać 
można tu również wędkarzy i miłośników 
jazdy konnej. Spływ kajakiem z Osmolic do 
Prawiednik trwa od dwóch do trzech godzin. 

W tym czasie pokonujemy 7-kilometro-
wy etap. Rzeka płynie naturalnym korytem, 
meandrując pośród pól i łąk. Jej głębokość 
waha się od 0,5 do 1m, a szerokość od 3 
do 10 metrów. Należy uważać na zwalone 
gałęzie i pnie drzew oraz mostki i kładki 
wiszące nad rzeką. Na wysokości Pszczelej 
Woli mijamy rozległe pastwiska należące 
do stadniny przy Technikum Pszczelarskim. 
Rozglądając się uważnie i zachowując ciszę 
możemy zaobserwować zimorodka, kaczki, 
łyski, bociany czy czaple. Ślady obecności 
bobrów są wszędzie, a w wodzie zobaczymy 
pstrąga i lipienia. Ten etap można skończyć 
w Prawiednikach obok „Baru pod pstrągiem” 
lub kontynuować do Zalewu Zemborzyckiego.

Turystyka kajakowa w Gminie Strzyżewice
Jedną z wielu popularnych form aktywnego spędzania czasu są spływy kajakowe. Ten rodzaj wypoczynku na naszym terenie 

w ostatnich latach staje się niezwykle popularny. Coraz więcej osób wybiera kajaki nad Bystrzycą, aby spędzić czas z rodziną 
czy przyjaciółmi, odkrywając uroki naszej gminy. W czasie spływu można poznać okolicę, zrelaksować się i odpocząć. Nic tak 
nie uspokaja, jak dzień spędzony wśród zieleni, przy delikatnym szumie wody. 
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Problemy i wyzwania dla turystyki 
kajakowej w gminie Strzyżewice  na 
przykładzie wypożyczalni 

To co dla mieszkańców i turystów jest 
przyjemnością, dla naszej wypożyczalni jest 
ciężką pracą. Przez kilkanaście lat działalności 
wypromowaliśmy spływy Bystrzycą wśród 
naszych mieszkańców i turystów. Świadczą 
o tym liczne pozytywne komentarze i opinie. 
Zależy nam na zapewnieniu odpowiedniej 
obsługi i satysfakcji klientów. Uczestniczy-
my w ogólnopolskich w programach „Dobry 
Kajakarz” oraz „Nie pływam w śmieciach”, 
mamy uprawnienia Instruktora Turystyki 
Kajakowej. Organizujemy szkolenia dla stu-
dentów lubelskich uczelni w ramach kierunku 
„Turystyka i Rekreacja” Dbamy o przyrodę i o 
to, aby Bystrzyca była czysta. 

W ubiegłym roku nastąpiła poprawa jako-
ści wody spowodowana modernizacją oczysz-
czalni ścieków w Pszczelej Woli. Liczymy, że 
zapowiadana przez Wody Polskie rewitaliza-
cja Zalewu Zemborzyckiego, zwróci uwagę 
na zlewnię całej górnej Bystrzycy i przyczyni 
się do większych inwestycji w tym zakresie. 

Niestety część osób bezmyślnie wrzuca 
butelki i inne przedmioty do wody. Szcze-
gólną rolę odgrywają tu amatorzy tanich 

trunków lubiących, tak jak inni „odpoczywać” 
nad rzeką, po których zostają butelki i śmie-
ci. Piętnujmy takie zachowania i reagujmy. 
Wypożyczalnia dba o porządek i organizuje 
darmowe imprezy dla szkół i innych orga-
nizacji połączone ze sprzątaniem. Sądzimy, 
że edukacja ekologiczna i promocja takich 
działań przyniesie pozytywny skutek. 

Kolejną bolączką jest stan pomostów i dróg 
dojazdowych do miejsc wodowania i odbioru 
kajaków. Zaplecze wybudowane z projektu 
powiatowego „Kajakiem po Bystrzycy i Wie-
przu’’ wymaga konserwacji i koniecznych 
napraw. Część z tych urządzeń spełnia swoją 
funkcję lecz niestety nie wszystkie znajdują 
się w miejscach, w których można by z nich 
skorzystać. Kajakarze często wybierają tak jak 
dawniej naturalny brzeg, ponieważ większość 
pomostów nie posiada niskich stopni ułatwia-
jących wsiadanie. Największym problemem 
jest możliwość dojazdu do młyna w Osmo-
licach, gdzie krzyżują się szlaki turystyczne 
i rozpoczynają się spływy. Mimo naszych 
prób i łatania największych dziur, droga ta 
wymaga pilnego remontu. Wszystkie te ba-
riery wpływają na atrakcyjność turystyczną 
gminy i jej postrzeganie na zewnątrz. Dobrze 
rozwinięta infrastruktura sprzyja powstawa-
niu usług turystycznych i wpływa na rozwój 

lokalnej społeczności. Przyjeżdżają do nas 
turyści z całego kraju, którym trzeba za-
proponować oprócz kajaków kompleksową 
usługę: noclegi, wyżywienie, transport, atrak-
cje dla dzieci, zwiedzanie z przewodnikiem 
i szereg innych propozycji. Wyzwania, które 
stoją przed nami nie są trudne do pokonania. 
Wymagają jednak współpracy i zrozumienia, 
że turystyka ma olbrzymi potencjał i będzie 
miała coraz większy udział w rozwoju naszej 
gminy. Tymczasem pandemia zatrzymała 
nas w kraju. Podróże zagraniczne nieprędko 
wrócą. Ruch turystyczny na Lubelszczyźnie 
wzrasta. Agroturystyka staje się niezwykle 
popularna. Aktywna turystyka piesza, ro-
werowa, kajakowa rozwija się w szybkim 
tempie. Widać to w naszej gminie, która 
powoli staje się znana z tego,że można wy-
brać się tu m.in. na ciekawy spływ kajakowy. 
Przeglądając ofertę możliwości spędzenia 
czasu w okolicach Lublina zauważymy że 
kajaki nad Bystrzycą są w ścisłej czołówce 
atrakcji. Pandemia ograniczyła kontakty, ale 
rekreacja nad wodą może odbywać się bez 
przeszkód i tradycyjnie 1 maja zapraszamy 
na otwarcie sezonu. 

Zachęcamy do spędzania wolnego czasu 
nad Bystrzycą!

Szymon Dziurda

Piotrowice jakie znamy, wszelkie instytucje, 
które funkcjonują na terenie miejscowości 
(m.in. CKiP, przedszkole, szkoła średnia), 
wygląd miejscowości – to wszystko zasługa 
pana Tadeusza oraz wszystkich pracowników 
POM, których potrafił zjednać wokół wspól-
nej wizji miejscowości, która będzie służyła 
mieszkańcom. 

Tadeusz Betiuk nawet po zakończeniu 
pracy jako dyrektor POM i przejściu na eme-
ryturę nie rozstawał się z działaniami na rzecz 
społeczności lokalnej. Jest zasłużonym dla 
gminy Strzyżewice działaczem społecznym 
i samorządowcem – był Radnym Rady Gminy 
III i V kadencji, członkiem Zarządu Gminnego 
w latach 1998-2002 oraz Zastępcą Wójta 
w latach 2001-2002.

Właśnie za ten ogromny wkład pracy 
otrzymał wiele odznaczeń, wśród których 
znalazły się m.in.:

 ■ Krzyż Orderu Odrodzenia Polski (zarów-
no kawalerski jak też oficerski)

 ■ Złoty i srebrny Medal za zasługi dla 
pożarnictwa

 ■ Złoty Znak Związku – Związek Ochot-
niczych Straży Pożarnych RP

 ■ Srebrny i brązowy Medal za zasługi dla 
obronności kraju

 ■ Złota, srebrna i brązowa Odznaka za za-
sługi w Ochronie Porządku Publicznego

 ■ Złota i srebrna Odznaka – Zasłużony 
Działacz Kultury Fizycznej

wspomnienie o ś.p. Tadeuszu Betiuku (1931-2021)
 ■ Odznaka – Zasłużony Działacz LZS za 

wybitne zasługi położone dla rozwoju 
kultury fizycznej i turystyki na wsi

 ■ Odznaka – Zasłużony Działacz Związku 
Zawodowego Pracowników Rolnych

 ■ Odznaka Tysiąclecia za działalność 
społeczną w obchodach Tysiąclecia 
Państwa Polskiego

 ■ Odznaka za Zasługi dla Lubelszczyzny
 ■ Odznaka honorowa – Zasłużony dla 

Województwa Lubelskiego

Tadeusz Betiuk zmarł w styczniu tego 
roku. Jednak w naszej pamięci trwa nadal 
i pozostanie jako człowiek oddany w spra-
wy społeczności lokalnej, dbający o miejsce 
życia mieszkańców.

Dziękujemy za wszystkie ciepłe słowa oraz 
wsparcie działań, a także wspólne rozmowy 
na temat historii oraz lokalnego środowiska, 
z którym niejednokrotnie utożsamiał się do 
końca swoich chwil.

Upamiętniając osobę Pana Tadeusza Be-
tiuka Centrum Kultury i Promocji w Piotro-
wicach na swoim kanale w serwisie YouTube 
zamieściło archiwalne nagranie z cyklu „Kie-
dyś to było”. Pochodzi ono z 1991 r. i jest 
zapisem uroczystości z okazji przejścia Pana 
Tadeusza na zasłużoną emeryturę. Nagranie 
można obejrzeć pod linkiem: https://youtu.
be/WZIhiY6vzEs

Tadeusz Betiuk urodził się 5 października 
1931 roku w Radziłowie. Do Piotrowic przybył 
pełnić funkcję dyrektora POM w 1959 roku, 
kiedy to został oddelegowany z Państwowego 
Ośrodka Maszynowego w Gozdowie, w któ-
rym również piastował stanowisko dyrektora. 
Piotrowickim ośrodkiem kierował rekordowo 
długo, bo aż 32 lata. Przez ten czas zarów-
no POM jak też same Piotrowice rozwijały 
się i zmieniały nie do poznania. W zasadzie 
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Gospodarka odpadami 
– zmiana stawek 

Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami wynosi 
22 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, jeżeli odpady będą zbierane 
i oddawane w sposób selektywny. Jeżeli właściciel nieruchomości 
nie wypełni obowiązku selektywnego zbierania odpadów, wówczas 
zobowiązany będzie do zapłaty opłaty podwyższonej w wysokości 
44 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

Decyzja o zmianie stawki wynika z konieczności dostosowania po-
ziomu opłat do realnych kosztów gospodarki odpadami komunalnymi. 
Przyjęte stawki wynikają z przeprowadzonej analizy kosztów systemu 
gospodarowania odpadami, która wykazała, że pobierane opłaty nie 
pokrywają kosztów, jakie gmina ponosi na realizację systemu. Zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, cały system gospodarowania odpadami 
komunalnymi powinien się samofinansować. Oznacza to, że wpływy 
z opłat od mieszkańców muszą pokrywać jego realne koszty. 

Co jest finansowane z opłat?
85% kosztów systemu gospodarki odpadami to koszty odbioru 

i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości, 11% 
stanowią koszty odbioru i zagospodarowania odpadów z PSZOK, 
natomiast 4% to koszty obsługi administracyjnej systemu.

Od 1 kwietnia 2021 r. na terenie Gminy Strzyżewice będzie 
obowiązywać nowa metoda naliczania opłaty za gospoda-
rowanie odpadami. Rada Gminy Strzyżewice zadecydowała 
o wprowadzeniu najbardziej sprawiedliwego z rozwiązań, które 
przewidują przepisy - naliczania opłaty od liczby mieszkańców 
zamieszkujących daną nieruchomość. 

Dlaczego śmieci drożeją?
Wzrost opłaty spowodowany jest wieloma czynnikami, należą do 

nich: wzrost kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów, wzrost 
ilości odbieranych odpadów od mieszkańców, zwiększenie zakresu 
usług (odbiór odpadów zmieszanych i bioodpadów, co dwa tygodnie 
w okresie od kwietnia do października), rosnąca ilość odpadów 
oddawanych do PSZOK-u.

Wzrost kosztów odbioru i zagospodarowania 
odpadów

Coraz więcej odpadów dostarczanych do PSZOK-u

Dlaczego śmieci drożeją ?

Wzrost opłaty spowodowany jest wieloma czynnikami, należą do nich: wzrost kosztów 
odbioru i zagospodarowania odpadów, wzrost ilości odbieranych odpadów od mieszkańców, 
zwiększenie zakresu usług (odbiór odpadów zmieszanych i bioodpadów, co dwa tygodnie 
w okresie od kwietnia do października), rosnąca ilość odpadów oddawanych do PSZOK-u .
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2. Wzrost ilości wytwarzanych odpadów
Więcej odpadów to wyższe koszty, ponieważ Gmina płaci za każdą tonę odebranych 
odpadów, a mieszkańcy wnoszą opłatę bez względu na ilość wyprodukowanych odpadów.
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Dlaczego śmieci drożeją ?

Wzrost opłaty spowodowany jest wieloma czynnikami, należą do nich: wzrost kosztów 
odbioru i zagospodarowania odpadów, wzrost ilości odbieranych odpadów od mieszkańców, 
zwiększenie zakresu usług (odbiór odpadów zmieszanych i bioodpadów, co dwa tygodnie 
w okresie od kwietnia do października), rosnąca ilość odpadów oddawanych do PSZOK-u .
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Wzrost ilości wytwarzanych odpadów
Więcej odpadów to wyższe koszty, ponieważ Gmina płaci za każdą 
tonę odebranych odpadów, a mieszkańcy wnoszą opłatę bez względu 
na ilość wyprodukowanych odpadów.

 
3. Coraz więcej odpadów dostarczanych do PSZOK-u

 

Ulga z tytułu kompostowania bioodpadów

Od 1 kwietnia 2021 r. mieszkańcy Gminy Strzyżewice mogą skorzystać z ulgi z tytułu 
kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach 
przydomowych. Ulga wynosi 5 zł za osobę miesięcznie, wówczas stawka opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniesie 17 zł miesięcznie za osobę. 
Ze zwolnienia mogą skorzystać właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy wszystkie bioodpady będą gromadzić we własnym 
kompostowniku. Tym samym nie będą od nich odbierane tego typu odpady przez firmę 
odbierającą odpady komunalne. Ponadto odpady te nie mogą znaleźć się w pojemniku na 
odpady zmieszane.
Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzyżewice 
wymóg kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach
przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi będzie uznany za spełniony, jeżeli bioodpady kompostowane będą
w wydzielonym i przeznaczonym do tego kompostowniku położonym na terenie 
nieruchomości, której dotyczy zwolnienie. Lokalizacja przydomowego kompostownika nie 
może stwarzać uciążliwości dla sąsiednich zamieszkałych nieruchomości.

Dlaczego warto kompostować?

W odpadach domowych jakie wytwarzamy nawet 40% stanowią pozostałości organiczne.
Przestaną one być odpadami a staną się użyteczne, jeżeli będziemy je kompostować. Wpłynie 
to na znaczne ograniczenie masy odbieranych odpadów, a co za tym idzie docelowo może 
mieć wpływ na cenę ich odbioru.
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Gospodarka odpadami – zmiana stawek  

Od 1 kwietnia 2021 r. na terenie Gminy Strzyżewice będzie obowiązywać nowa metoda
naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami. Rada Gminy Strzyżewice zadecydowała 
o wprowadzeniu najbardziej sprawiedliwego z rozwiązań, które przewidują przepisy -
naliczania opłaty od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami wynosi 22 zł miesięcznie od jednego 
mieszkańca, jeżeli odpady będą zbierane i oddawane w sposób selektywny. Jeżeli właściciel 
nieruchomości nie wypełni obowiązku selektywnego zbierania odpadów, wówczas 
zobowiązany będzie do zapłaty opłaty podwyższonej w wysokości 44 zł miesięcznie od 
jednego mieszkańca.

Decyzja o zmianie stawki wynika z konieczności dostosowania poziomu opłat do 
realnych kosztów gospodarki odpadami komunalnymi. Przyjęte stawki wynikają z 
przeprowadzonej analizy kosztów systemu gospodarowania odpadami, która wykazała, że 
pobierane opłaty nie pokrywają kosztów, jakie gmina ponosi na realizację systemu. Zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, cały system gospodarowania odpadami komunalnymi powinien 
się samofinansować. Oznacza to, że wpływy z opłat od mieszkańców muszą pokrywać jego 
realne koszty. 

Co jest finansowane z opłat?

85% kosztów systemu gospodarki odpadami to koszty odbioru i zagospodarowania odpadów 
komunalnych z nieruchomości, 11 % stanowią koszty odbioru i zagospodarowania odpadów 
z PSZOK, natomiast 4 % to koszty obsługi administracyjnej systemu.
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ekologia

Ulga z tytułu kompostowania bioodpadów
Od 1 kwietnia 2021 r. mieszkańcy Gminy Strzyżewice mogą skorzystać 
z ulgi z tytułu kompostowania bioodpadów stanowiących odpady 
komunalne w kompostownikach przydomowych. Ulga wynosi 5 zł 
za osobę miesięcznie, wówczas stawka opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi wyniesie 17 zł miesięcznie za osobę. 
Ze zwolnienia mogą skorzystać właściciele nieruchomości zabudo-
wanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy wszyst-
kie bioodpady będą gromadzić we własnym kompostowniku. Tym 
samym nie będą od nich odbierane tego typu odpady przez firmę 
odbierającą odpady komunalne. Ponadto odpady te nie mogą znaleźć 
się w pojemniku na odpady zmieszane.
Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Strzyżewice wymóg kompostowania bioodpadów stanowiących 
odpady komunalne w kompostownikach przydomowych na terenie 
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzin-

nymi będzie uznany za spełniony, jeżeli bioodpady kompostowane 
będą w wydzielonym i przeznaczonym do tego kompostowniku 
położonym na terenie nieruchomości, której dotyczy zwolnienie. 
Lokalizacja przydomowego kompostownika nie może stwarzać 
uciążliwości dla sąsiednich zamieszkałych nieruchomości.

Dlaczego warto kompostować?
W odpadach domowych jakie wytwarzamy nawet 40% stanowią 
pozostałości organiczne. Przestaną one być odpadami a staną się 
użyteczne, jeżeli będziemy je kompostować. Wpłynie to na znaczne 
ograniczenie masy odbieranych odpadów, a co za tym idzie docelowo 
może mieć wpływ na cenę ich odbioru.
Dlatego wszystkich, którzy mają taką możliwość, zachęcamy do 
stosowania tej metody unieszkodliwiania bioodpadów. 

A. Janiszewska

hARMONOGRAM wywOZu ODPADÓw.
ZBIÓRKA ZORGANIZOwANA w GMINIE STRZyŻEwICE

Odpady wielkogabarytowe, zużyt sprzęt elektryczny i elektroniczny
Odpady należy wystawiać do godz. 7.00

Data  wywozu Miejscowości
2021-05-17 KIEŁCZEWICE GÓRNE

KIEŁCZEWICE MARYJSKIE
KIEŁCZEWICE PIERWSZE
KIEŁCZEWICE DOLNE
KOLONIA KIEŁCZEWICE DOLNE
BORKOWIZNA
DĘBINA

2021-05-18 STRZYŻEWICE
FRANCISZKÓW
PAWŁÓW
PAWŁÓWEK
KAJETANÓWKA
DĘBSZCZYZNA

2021-05-19 OSMOLICE PIERWSZE
OSMOLICE DRUGIE

2021-05-20 PIOTROWICE
IŻYCE

2021-05-14 ŻABIA WOLA
PSZCZELA WOLA

2021-05-14 BYSTRZYCA NOWA
BYSTRZYCA STARA
POLANÓWKA

Data  wywozu Miejscowości
2021-05-24 TRUDNO DOSTĘPNE I

BORKOWIZNA
DĘBINA
DĘBSZCZYZNA
KIEŁCZEWICE DOLNE
KIEŁCZEWICE GÓRNE
KIEŁCZEWICE MARYJSKIE
KOLONIA KIEŁCZEWICE DOLNE
PAWŁÓW
PAWŁÓWEK

2021-05-21 TRUDNO DOSTĘPNE II
BYSTRZYCA NOWA
BYSTRZYCA STARA
FRANCISZKÓW
IŻYCE
KAJETANÓWKA
KIEŁCZEWICE PIERWSZE
OSMOLICE DRUGIE
OSMOLICE PIERWSZE
PIOTROWICE
POLANÓWKA
PSZCZELA WOLA
STRZYŻEWICE
ŻABIA WOLA



inwestycje

Podsumowanie 2020 r. 
- ponad 16 milionów na inwestycje!

Pomimo utrudnień wywołanych pandemią 2020 rok był rokiem 
udanym pod względem inwestycyjnym. Budowy i modernizacje 
prowadzone były w wielu miejscach gminy, nie wykluczając naj-
mniejszych miejscowości. Realizowane były kilkumilionowe duże 
zadania i małe modernizacje za kilkanaście tysięcy.

Znaczne środki wydatkowane zostały na inwestycje drogowe, 
dzięki czemu wykonano 5,7 km dróg gminnych w nawierzchni bi-
tumicznej, o wartości ponad 4,5 mln zł, z czego 2 mln 139 tys. zł to 
środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych oraz dotacja 
celowa na utwardzenie dojazdu do gruntów rolnych. 

Ponad 4,9 mln to koszt modernizacji budynków użyteczności pu-
blicznej, m.in. dworku w Strzyżewicach, świetlic, remiz, przedszkola 
oraz budynku CKiP. Najwięcej, bo blisko 6 mln zł przeznaczono na 
realizacje z zakresu ochrony środowiska i gospodarki komunalnej, 
w tym na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Pszczelej Woli, moder-
nizację budynku na potrzeby PSZOK i zadania z zakresu gospodarki 
wodno-ściekowej.

Infrastruktura drogowa
Przebudowa drogi powiatowej nr 2288l. Powiat Lubelski przy 
wsparciu finansowym Gminy Strzyżewice zrealizował inwestycję pn.: 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2288L Kiełczewice – Leśniczów-
ka – Bychawa poprawiającej bezpieczeństwo ruchu drogowego na 
terenie gmin Bychawa i Strzyżewice” współfinansowaną ze środków 
Funduszu Dróg Samorządowych. Na terenie gminy Strzyżewice prze-
budowano odcinek 3,967 km przebiegający przez Kiełczewice Pierwsze 
oraz Kiełczewice Górne. Całkowita wartość robót budowalnych i nadzoru 
inwestorskiego związanych z tym odcinkiem wyniosła 5 011 303,87 zł. 
Udział finansowy Gminy w realizacji zadania to 1 094 955,95 zł.

Przebudowa drogi gminnej nr 107139l w Borkowiźnie i Kolonii 
Kiełczewice dolne. W lipcu bieżącego roku zakończona została 
przebudowa drogi gminnej nr 107139L na odcinku 915,76 m w Bor-
kowiźnie i Kolonii Kiełczewice Dolne. Wybudowany odcinek drogi 
posiada następujące parametry techniczne: szerokość jezdni: 5 m 
z miejscowym poszerzeniem; szerokość poboczy: 0,75 m. Inwestycja 
wykonana została w ramach dofinansowania ze środków Funduszu 
Dróg Samorządowych. Wartość zadania: 788 720,13 zł. Kwota dofi-
nansowania: 503 996,00 zł.

Przebudowa dróg gminnych: nr 107146l oraz nr 112522l w Osmo-
licach drugich. W ramach otrzymanej dotacji z Funduszu Dróg 
Samorządowych, Gmina Strzyżewice przebudowała drogi gminne: 
nr 107146L na odcinku 355 m oraz nr 112522L na odcinku 640 m 
w Osmolicach Drugich, które tworzą spójny ciąg drogowy o długo-
ści 995 m. Wspomniany odcinek drogi po jej przebudowie posiada 
następujące parametry techniczne: szerokość jezdni: 5m; szerokość 
poboczy: 0,75 m. Koszt robót: 746 566,46 zł. Kwota dofinansowania: 
512 036,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej nr 112486l w Żabiej Woli. W ramach 
otrzymanego dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych 
przebudowano na odcinku 950 m drogę gminną nr 112486L w Żabiej 
Woli. Odcinek ten posiada następujące parametry techniczne szero-
kość jezdni: 5 m z miejscowym poszerzeniem; szerokość poboczy: 
0,75 m. Wartość zadania: 834 115,92 zł. Kwota dofinansowania: 
575 832,00 zł.

Droga powiatowa nr 2288L w Kiełczewicach Pierwszych

Droga powiatowa nr 2288L w Kiełczewicach Górnych

Droga gminna nr 107139L w Borkowiźnie

Na rozbudowę i poprawę infrastruktury komunalnej gmina w ubiegłym roku wydatkowała środki w kwocie 16 017 449,29 zł, 
z czego 7 mln 960 tys. zł to dotacje pozyskane z funduszy unijnych oraz z programów rządowych.

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Iżycach. 
W ramach inwestycji przebudowano drogę gminną dojazdową do 
gruntów rolnych w Iżycach na odcinku 700 m. Parametry drogi: 
nawierzchnia o szerokości 3,60 m z poboczami o szer. 0,5 m. Zada-
nie współfinansowane było z dotacji celowej z Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych w wysokości 140 000,00 zł. Całkowita wartość 
zadania: 298 297,74 zł.
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Droga nr 107130L w Bystrzycy Nowej

Droga wew. na działce nr 804/30 w Strzyżewicach

Droga wewnętrzna na działce nr 178 i 147 w Osmolicach Drugich

Droga gminna nr 112485L w Żabiej Woli

Droga wewnętrzna na działce nr 804/12 w Strzyżewicach

Przebudowa drogi gminnej nr 107137l w miejscowościach: Ko-
lonia Kiełczewice dolne i Kiełczewice dolne na odcinku 995 m. 
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: ilość jezdni: jedna; szerokość 
jezdni: 5m; szerokość poboczy: 0,75 m; na odcinku 120 wykonano 
obustronnie odwodnienie ze ścieków betonowych. Zadanie zreali-
zowane zostało w ramach otrzymanego dofinansowania z Funduszu 
Dróg Samorządowych. Całkowita wartość zadania: 595 504,10 zł. 
Kwota dofinansowania: 407 253,00 zł.

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 By-
strzycy 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. Koszt robót wyniósł 357 169,67 zł 
i sfinansowany został 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.
Modernizacja drogi gminnej 112519l Pawłów – Pawłówek na 
odcinku 200 m obejmowała wykonanie nawierzchni z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 20 cm. Koszt zada-
nia w wysokości 27 390,00 zł pokryty został ze środków funduszu 
sołeckiego Pawłowa i Pawłówka.

Przebudowa dróg wewnętrznych w Strzyżewicach obejmowała:
- przebudowę drogi wewnętrznej na działce nr ewid. 804/12 
w ramach której wykonano 18 m2 nawierzchni chodnika z kostki 
betonowej gr. 6 cm oraz 47,10 m2 nawierzchni zjazdu z kostki be-
tonowej gr. 8 cm. Wartość zadania w kwocie 19 618,50 zł pokryta 
została ze środków budżetu gminy;

- przebudowę drogi wewnętrznej na działce nr ewid. 804/30, 
której zakres robót dotyczył ułożenia 360 m2 płyt ażurowych 40x60x8 
cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 5 cm oraz 184 m2 kostki 
betonowej typu behaton kolor czerwony na podsypce piaskowo – 
cementowej gr. 5 cm. Koszt wykonania pokryty został ze środków 
budżetu gminy w kwocie: 71 549,37 zł.

Modernizacja drogi wewnętrznej na działce nr 178 i 147 w Osmoli-
cach drugich na odcinku 200 m obejmowała wykonanie nawierzchni 
z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 20 cm. 
Wartość zadania: 18 000,00 zł. Źródło finansowania: budżet gminy.

Przebudowa drogi gminnej nr 112485l w Żabiej Woli na odcinku 
780 m o szerokości jezdni 3,20 m. Wartość zadania: 328 179,20 zł. 
Źródło finansowania: budżet gminy.
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Ochrona środowiska
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pszczelej Woli. Od listo-
pada 2019 r. prowadzona była rozbudowa oczyszczalni ścieków 
w Pszczelej Woli, którą zakończono we wrześniu 2020 r. Zakres 
inwestycji obejmował rozbudowę istniejącej mechaniczno-bio-
logicznej oczyszczalni ścieków, pracującej w układzie przepływu 
cyklicznego na mechaniczno - biologiczną oczyszczalnię ścieków 
działającą w oparciu o nitryfikująco - denitryfikujący osad czyn-
ny z tlenową stabilizacją osadu, w układzie przypływu ciągłego, 
o wydajności: 235 m3/d. Ścieki komunalne kierowane są do nowej 
oczyszczalni ścieków istniejącą siecią kanalizacji sanitarnej oraz do-
starczane wozami asenizacyjnymi do punktu zlewnego. Rozbudowa 
objęła również układ technologiczny gospodarki osadowej w celu 
osiągnięcia odpadu nadającego się do przyrodniczego lub rolniczego 
wykorzystania. Ponadto utworzony został serwis internetowy do 
obsługi klienta. Całe przedsięwzięcie zostało zrealizowane dzięki 
dofinansowaniu uzyskanemu z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Działania 6.4 Gospodarka wodno - ściekowa 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 
na lata 2014 - 2020. Całkowita wartość inwestycji: 5 719 025,61 zł. 
Kwota dofinansowania: 3 035 635,36 zł.

Oczyszczalnia ścieków w Pszczelej Woli

Dworek w StrzyżewicachPSZOK w Strzyżewicach

adaptacja budynku w Strzyżewicach na potrzeby Punktu Selek-
tywnej zbiórki Odpadów Komunalnych. W ramach zrealizowanej 
inwestycji przeprowadzono następujące roboty budowlane: wymiana 
pokrycia dachowego na części magazynowej wraz ze wzmocnieniem 
konstrukcji, izolacją i obróbkami blacharskimi, wzmocnienie ścian 
rampy, wykonanie nawierzchni rampy, naprawa ścian i otworów 
okiennych, wykonanie otworu pod bramę garażową, stolarka okienna, 
stolarka drzwiowa oraz wykonanie elewacji. Wartość wykonanych 
robót wyniosła 123 256,57 zł brutto. Źródło finansowania: środki 
budżetu gminy.

Gmina Strzyżewice zrealizowała zadanie pn. „Usuwanie odpadów 
z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań 
po nawozach i typu Big Bag” w ramach umowy dotacji otrzymanej 
z NFOŚiGW. W ramach przedsięwzięcia 40 rolników z terenu gminy 
Strzyżewice we własnym zakresie dostarczyło folię i inne odpady 
z produkcji rolniczej do wyznaczonego miejsca zlokalizowanego 
w miejscowości Strzyżewice. Odbiór odpadów rolniczych odbył 
się w dniu 15.07.2020 r. wyłącznie od rolników, którzy w ubiegłym 
roku złożyli wnioski do Urzędu Gminy, zgodnie z zadeklarowanymi 
ilościami. W ramach zadania odebranych zostało łącznie 16,100 Mg 
odpadów rolniczych. Odpady te w ilości 12,14 Mg zostały przekazane 
do recyklingu, pozostała ilość, tj. 3,960 Mg z powodu nie spełniania 
norm jakościowych wymaganych przez recyklerów przekazano do 
unieszkodliwienia. Wartość zadania wyniosła 7 998,48 zł brutto i w 
całości pokryta została środkami z dotacji.
Gmina Strzyżewice otrzymała dotację z WFOŚiGW w Lublinie na 
zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”, którego 
zakres robót obejmował:
- demontaż pokryć dachowych wykonanych z wyrobów zawierających 
azbest wraz z pakowaniem, załadunkiem, transportem i unieszko-
dliwieniem na składowisku, w ilości: 1185,00 m2, tj. 15,405 Mg,
- odbiór odpadów zawierających azbest zmagazynowanych na 
posesjach mieszkańców wraz z pakowaniem, załadunkiem, trans-
portem i unieszkodliwieniem na składowisku, w ilości: 5 000,00 
m2, tj. 65,035 Mg.
W ramach zadania usunięto wyroby zawierające azbest z 27 posesji 
z miejscowości: Borkowizna, Bystrzyca Stara, Bystrzyca Nowa, 
Dębszczyzna, Franciszków, Iżyce, Kiełczewice Górne, Kiełczewice 
Maryjskie, Kiełczewice Pierwsze, Osmolice Pierwsze, Osmolice 
Drugie, Pawłów, Polanówka, Strzyżewice, Żabia Wola. Łączna ilość 
usuniętych odpadów: 80,440 Mg. Koszt zadania wyniósł 29 186,78 
zł. Źródła finansowania: WFOŚiGW w Lublinie: 14 593,39 zł oraz 
NFOŚiGW: 14 593,39 zł.

Modernizacja budynków użyteczności 
publicznej oraz przestrzeni publicznej
Rewitalizacja zespołu dworsko-parkowego w Strzyżewicach. 
Od lipca 2018 r. trwały prace związane z rewitalizacją dworku Ko-
łaczkowskich i jego otoczenia w Strzyżewicach. Inwestycja prowa-
dzona była w ramach projektu „Poprawa spójności przestrzennej, 
społecznej i kulturowej lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 
poprzez rewitalizację” będącego częścią Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach RPO 
na lata 2014 – 2020. Projekt realizowany był 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 – 2020 prowadzone 
były prace związane z kompleksowym remontem dworku wraz 
z zagospodarowaniem wokół niego terenu. Rok 2020 obejmował 
działania związane z uruchomieniem budynku do pełnienia zało-
żonych w nim funkcji, tj.: funkcję kulturalną (biblioteka na parterze 
oraz pomieszczenia Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice 
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Gminna Biblioteka w dworku w Strzyżewicach

Garaż OSP oraz świetlica w Osmolicach Pierwszych

Odnowiona sala widowiskowa

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 pomieszcze-
niami socjalno- sanitarnymi. Od 1 września 2020 r. w dworku działa 
przychodnia będąca Filią Gminnego Ośrodka Zdrowia w Piotrowicach. 
Pod koniec minionego roku trwały prace związane z wyposażeniem 
pomieszczeń w budynku. Na przełomie roku 2020/2021 Gminna 
Biblioteka Publiczna im. Ewy Kołaczkowskiej w Strzyżewicach 
wróciła do swojej odnowionej siedziby. Wartość przeprowadzonych 
prac: 5 138 271,87 zł. Wartość dofinansowania: 4 044 178,84 zł.

Projekt pn. „adaptacja budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej 
w Osmolicach Pierwszych” został zrealizowany w ramach działania 
„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego 
PROW na lata 2014 – 2020. Od sierpnia 2019 r. do lipca 2020 r. 
trwały roboty budowlane związane z adaptacją budynku OSP 
na potrzeby świetlicy wiejskiej. W okresie od lipca do września 
minionego roku prowadzone były działania związane z zakupem 
wyposażenia niezbędnego do działania świetlicy. Koszt całkowity 
inwestycji: 890 399,26 zł. Kwota dofinansowania: 499 999,00 zł.

Modernizacja budynku garażu OSP w Osmolicach Pierwszych. 
Zakres prac obejmował wykonanie: robót rozbiórkowych, docieplenie 
stropu i ścian, wykonanie elewacji i nowego pokrycia dachowego, 
docieplenie ścian, ułożenie paneli elewacyjnych, demontaż starej 
i montaż nowej bramy garażowej uchylnej podnoszonej mechanicznie. 
Wartość wykonanych robót: 63 230,00 zł.

adaptacja pomieszczeń zabytkowego dworku w Piotrowicach 
na potrzeby Samorządowego Przedszkola Publicznego „Par-
kowe Skrzaty”. W lipcu 2020 r. rozpoczęły się prace adaptacyjne 
obejmujące następujący zakres: roboty rozbiórkowe, wykonanie 

nadproży, wykonanie ścianek działowych i zamurowań, wykona-
nie posadzek, tynków, okładzin i malowania, wymianę 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 wyrów-
nawczej, instalacji strukturalnych, uziomowych i odgromowych, 
wideomofonu oraz oddymiania klatki schodowej. Po zakończeniu 
robót zakupione zostało niezbędne wyposażenie do funkcjono-
wania 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 584 442,86 zł i poniesiony 
został z budżetu Gminy Strzyżewice.

Modernizacja budynku centrum Kultury i Promocji Gminy Strzy-
żewice w Piotrowicach obejmowała odnowienie elewacji od strony 
frontowej budynku, montaż klimatyzacji oraz wymianę oświetlenia 
w sali widowiskowej. Wartość robót wyniosła 27 000,00 zł i sfinan-
sowana została ze środków budżetu gminy.

zagospodarowanie działki nr 804/20 w Strzyżewicach pod plac 
targowy obejmowało wykonanie rozbiórki budynku oraz porządko-
wanie terenu. Wartość zadania: 32 349,00 zł. Źródło finansowania: 
budżet gminy.

Remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych
W ramach przeprowadzonych w 2020 r. remontów i bieżącego 
utrzymania dróg gminnych, Gmina Strzyżewice zakupiła 2 913,58 ton 
kruszywa oraz pozyskała ze zgromadzonych wcześniej materiałów 
rozbiórkowych około 640 ton gruzu. Materiały ten wykorzystane 
zostały do utwardzenia dróg gminnych gruntowych na długości ok. 
7 km. Wartość wykonanych robót związanych z utwardzeniem dróg 
wyniosła 288 784,74 zł.
W okresie letnim prowadzone były również remonty nawierzchni 
asfaltowych dróg gminnych polegające na naprawach i uzupełnia-
niu ubytków grysami bazaltowymi i emulsją. Zakres remontu objął 
w sumie 2 277,26 m2 nawierzchni o wartości 66 664,51 zł.

Wioletta Mucha
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W lipcu 2020 r. Gmina Strzyżewice złożyła do Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Lubelskiego wniosek o dofinansowanie projektu 
pn.: „Wesołe przedszkole – poprawa jakości edukacji przedszkolnej 
w gminie Strzyżewice” w ramach Działania 12.1 Edukacja przedszkola 
RPO WL na lata 2014-2020. Wniosek ten spełnił wymagane kryteria 
konkursu i został wybrany do dofinansowania. 

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do edukacji 
przedszkolnej dla dzieci w wieku 3-5 lat z terenu Gminy Strzyżewice 
poprzez utworzenie dodatkowych miejsc dla 45 dzieci w Samorzą-
dowym Przedszkolu Publicznym „Parkowe Skrzaty” w Piotrowicach, 
a także poprawa jakości edukacji przedszkolnej świadczonej w ośrodku 
wychowania przedszkolnego poprzez rozszerzenie oferty o dodatkowe 
zajęcia oraz podniesienie kompetencji zatrudnionych w nim nauczycieli.

Całkowity koszt projektu: 1 522 512,07 zł. Kwota dofinansowania: 
1 294 135,26 zł.

Wioletta Mucha

Dofinansowanie 
dla przedszkola „Parkowe 
Skrzaty” w Piotrowicach

Z przyjemnością informujemy, że Gmina Strzyżewice podpisała 
umowę o przyznanie pomocy na realizację operacji pn.: „Budowa sieci 
wodociągowej w Strzyżewicach i Dębinie, gm. Strzyżewice” współfi-
nansowanej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych 
z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej 
infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędza-
nie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na 
obszarach wiejskich” objętych PROW na lata 2014-2020.

Zakres inwestycji obejmował będzie budowę sieci wodociągowej 
od włączenia na działce nr 1036/1 w Strzyżewicach do istniejącej 
sieci wodociągowej i połączenie jej z wodociągiem na działce nr 486 
w Dębinie. Długość sieci wodociągowej wyniesie 792 m.

Szacowana wartość zadania: 537 608,44 zł brutto. Otrzymana 
kwota pomocy: 267 220,00 zł.

Wioletta Mucha

Dofinansowanie na budowę sieci 
wodociągowej 
w Strzyżewicach i Dębinie 

w naszej szkole nie 
nudzimy się

Za nami już sześć miesięcy wspólnej nauki, nie tylko 
w formie stacjonarnej, ale także on-line. Był to nie tylko 
czas pełen nowych wyzwań i intensywnej pracy, ale także 
wielu przygód i pięknych chwil. 

Podsumowaniem roku 2020r. stały się Jasełka, zaprezento-
wane przez naszych najmłodszych uczniów. Udowodnili oni tym 
samym, że nawet pandemia nie jest w stanie przeszkodzić im 
w rozwijaniu własnych talentów. 

Początek roku stał się czasem nowych inicjatyw oraz akcji. 
Obok działań, które na stałe podejmowane są w naszej szkole, 
wymienić można także kilka bardzo znaczących wydarzeń, które 
zapisały się w naszym kalendarium. Pierwszym bardzo ważnym 
wydarzeniem, był niewątpliwie Dzień Babci i Dziadka, z okazji 
którego uczniowie kl. 0-III przygotowali krótką inscenizację. 
Występ został nagrany i stał się wirtualną pamiątką, którą 
można obejrzeć na naszej stronie internetowej. Udowadniając, 
że szkoła to nie tylko nauka, ale także miejsce, gdzie można 
dobrze się bawić, udało nam się zorganizować klasowe zabawy 
choinkowe. Nawet w tych trudnych czasach, przy odrobinie 
zaangażowania, można stworzyć warunki do zabawy z zacho-
waniem zasad bezpieczeństwa. Wiemy także, jak ważne jest 
poszanowanie mowy ojczystej, dlatego 21 lutego rozpoczął 
się w naszej szkole Tydzień Języka Ojczystego, którego pod-
sumowaniem był Szkolny Konkurs Ortograficzny. Od kilku lat 
nasza szkoła uczestniczy także w programie SKS, który daje 
chętnym uczniom szansę na regularną aktywność fizyczną. 
Jest dla nich motywacją do samodoskonalenia oraz podejmo-
wania wyzwań sportowych. Skupiając się w szczególności na 
dzieciach, mamy nadzieję na zaszczepienie w nich „zdrowego 
ducha sportu”. Od najmłodszych lat pragniemy zakorzenić 
w świadomości naszych uczniów przekonanie, że warto roz-
wijać szeroko pojętą kulturę. Dlatego też nasi pierwszoklasiści 
mieli okazję uczestniczyć w lekcji bibliotecznej „Pasowanie na 
czytelnika”. Rozwiązywali oni trudne zadania, bawiąc się przy 
tym doskonale, a w nagrodę otrzymali atrakcyjne materiały 
czytelnicze. Mamy nadzieję, że zaszczepiona w nich miłość do 
książek przetrwa wiele lat.

Katarzyna Stańko i Marcin Cajzer
PSP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Strzyżewicach-Rechcie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
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O korzyściach płynących z oszczędzania nie 
trzeba nikogo przekonywać. Wiemy też, że nie 
jest to łatwa sztuka. Czym jest pieniądz, skąd 
bierze się jego wartość i w jaki sposób można 
pomnażać oszczędności? Tego wszystkiego 
dowiedzieli się uczniowie Publicznej Szkoły 
Podstawowej im. Orła Białego w Kiełczewicach 
Górnych uczestniczący w projekcie z zakre-
su edukacji finansowej. Projekt „ Kokosza, 
grosz do grosza” rozpoczął się w naszej szkole 
w październiku 2020 r. i został zakończony pod 
koniec lutego 2021r. Jego celem była edukacja 
finansowa dzieci w zakresie idei, sposobów 
i nawyków oszczędzania. Uczniowie z wielkim 
zainteresowaniem i zaangażowaniem uczest-
niczyli w projekcie edukacyjnym Kokosza, 
grosz do grosza! Od organizatora otrzymali 
teczki, w których znalazły się materiały na 
temat wydawania i oszczędzania pieniędzy 
oraz ołówki z notesami. Poprzez uczestnic-
two w zajęciach uczniowie poznali funkcję 
i wartość pieniądza, sposoby oszczędzania 
i namnażania oszczędności oraz pozytywne 
postawy związane z zarządzaniem finansami. 

Karnawał to czas wspaniałej, radosnej 
zabawy, a także nieodłączny element 
dzieciństwa. Któż z nas nie czekał na 
niego z wytęsknieniem? Już od dawna 
wiadomo, że nie tylko dorośli, ale także 
dzieci lubią tańczyć, dlatego też zabawa 
karnawałowa jest jednym z najbardziej 
oczekiwanych i przyjemnych wydarzeń 
w życiu szkoły.

Tradycją naszej szkoły jest organizacja 
corocznej zabawy choinkowej, która wprawia 
nas w doskonały nastrój poprzez integrację 
nie tylko uczniów, ale całej społeczności 
szkolnej. W tym roku biorąc pod uwagę za-
istniałe okoliczności, postanowiliśmy bal 
karnawałowy spędzić kameralnie, w zaciszu 
naszych klas. Przedszkolaki oraz uczniowie 
klasy I i II Publicznej Szkoły Podstawowej 
im. Zofii i Juliusza Stadnickich w Osmolicach 
Pierwszych na ten wyjątkowy dzień przebie-
rali się w barwne stroje księżniczek, myszek, 
czarodziejów, policjantów, wojowników, ry-
cerzy i innych popularnych postaci, wesoło 
bawiąc się w rytmie najgorętszych przebojów. 
Oprawę muzyczną i rolę wodzirejów wzięły 
na siebie wychowawczynie. Dzieci ochoczo 
brały udział w quizach, grach, zabawach 
ruchowych oraz pląsach. Dodatkową atrakcją 
podczas balu była możliwość zrobienia sobie 

pamiątkowego zdjęcia w wykonanej na tę 
okazję fotobudce. Oczywiście nie zabrakło 
słodkiego poczęstunku, przygotowanego 
przez rodziców. W wolnym czasie dzieci 
mogły także wzbogacić swoje kreacje o malu-
nek na twarzy. Kiedy zabawa dobiegła końca 
dzieci z żalem opuszczały salę balową. Do 
domu wracały we wspaniałych humorach, 
dzieląc się z rodzicami swoimi przeżyciami. 
Był śmiech i dobra zabawa, a to w tym dniu 
najważniejsza sprawa. Aż trudno uwierzyć, 
że Karnawał 2021 już za nami! 

Krystyna Paczkowska

wySTRZAłOwO, 
KARNAwAłOwO!

„Kokosza, grosz do grosza”, 
czyli edukacja finansowa w szkole

Program pokazał im również, w jaki sposób 
być bardziej gospodarnym i jak efektywnie 
pomnażać zaoszczędzone pieniądze. Dzięki 
tej wiedzy uczniowie dowiedzieli się, w jaki 
sposób mogą realizować swoje marzenia.

Na zakończenie realizacji projektu uczniowie 
wzięli udział w konkursie wiedzy zorganizo-
wanym przez organizatora, podczas którego 
wykazali się dużą wiedzą. Z wielkim przytupem 
dobiegła końca podróż uczestników projektu 
po świecie finansów z kokoszką ponieważ 
mamy aż 6 laureatów po 3 z każdej kategorii 
wiekowej. Zwycięzcy ogólnopolskiego konkursu 
z zakresu wiedzy finansowej otrzymali od orga-
nizatora projektu „ Kokosza, grosz do grosza” 
nagrody w postaci skarbonek, koszulek oraz 
ekologicznych toreb, zaś nasza szkoła otrzy-
mała certyfikat wdrożenia standardu nauczania 
edukacji finansowej. Tym samym dołączyła do 
grona Szkół Bogatych w Wiedzę – placówek 
oświatowych, które edukują uczniów w zakresie 
finansów i oszczędzania. 

W. Klimek, W. Rymarz 
– koordynatorzy projektu 
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Szkoła Podstawowa w Osmolicach Pierwszych wzbogaciła się o nowe, nowo-
czesne urządzenie multimedialne. Od lutego bieżącego roku uczniowie mogą się 
cieszyć nową, niezwykłą pomocą dydaktyczną – interaktywną podłogą FunFloor, 
przeznaczoną do nauki oraz gier i zabaw ruchowych.

„Interaktywna podłoga” umieszczona została na korytarzu dolnym. Urządzenie to daje 
bardzo szerokie możliwości, kształtuje i rozwija szereg umiejętności, wykorzystywana jest 
m.in: do zajęć specjalistycznych takich jak: zajęcia korekcyjno-kompesacyjne czy rewali-
dacyjne. Poprzez gry i zabawy ruchowe pozwala rozwijać u dzieci motorykę, koordynację 
wzrokowo-ruchową, spostrzegawczość i szybkość reakcji, a jednocześnie pozwala ćwiczyć 
pamięć i uczyć się. Nauczyciele podczas zajęć dydaktycznych wykorzystują programy do 
nauki matematyki, fizyki czy języka angielskiego . 

 Obraz wielkości 2 m x 3 m, wyświetlany na podłodze tworzy wirtualny magiczny dywan, 
dzięki systemowi czujników reaguje na ruch dzieci. Uczestniczący w zabawie uczniowie 
mogą chodzić, siedzieć czy nawet leżeć, wykonując ruchy przewidziane w grze lub zabawie, 
np. symulując grabienie liści, zbieranie grzybów, grę w piłkę nożną, w kręgle, bilard itp.

Duża różnorodność gier sprawia, że każde dziecko znajduje tu swoją ulubioną zabawę. Nasi 
Tropiciele Śladów, amatorzy Piłki Nożnej czy znawcy Planet są usatysfakcjonowani propozycja-
mi. Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Osmolicach Pierwszych już polubiły zajęcia na podłodze 
interaktywnej i z radością w nich uczestniczą, czego dowodzą zdjęcia z prowadzonych zajęć.

A.Gąbka, U.Budarz

Kiedy odchodzi człowiek nieważne staje 
się to, jaką szkołę czy studia ukończył, ile 
zdobył dyplomów czy nagród. Istotne jest to 
co po sobie pozostawił, jaką był osobą i jak 
zapisał się w pamięci tych, którzy go znali.

We wspomnieniach nauczycieli, uczniów 
i rodziców śp. Romualda pozostanie człowie-
kiem o łagodnym usposobieniu, wielkim sercu 
i ogromnym poczuciu humoru, człowiekiem 
pełnym życia i wiecznej pogody ducha. Była od-
powiedzialnym, wymagającym i sprawiedliwym 
wychowawcą, zawsze życzliwym i wrażliwym 
na krzywdę każdego ucznia. Szkoła była jej 
życiem i to właśnie tu, w żabiowolskiej podsta-
wówce zostawiła część siebie, swej osobowości, 
nauczycielskiej pasji i przyjaciół. Przyjaźnie 
które nawiązała przetrwały lata wspólnej pracy 
zawodowej, czas emerytury i choroby, której 
śp. Romualda długo się nie poddawała. Dziś, 
to sprawdzone grono przyjaciół – nauczycieli 
emerytów ze szkoły w Żabiej Woli – z wielkim 
wzruszeniem wspomina wspólnie spędzone 
niemal trzydzieści lat pracy zawodowej i kolejne 
dwadzieścia lat spotkań już w czasie zasłużo-
nego odpoczynku na emeryturze…

Romka. Jaka była? Szczera, uczciwa, bardzo 
koleżeńska i otwarta, zawsze radosna i we-
soła mimo wielu trudnych przeżyć z okresu 
dzieciństwa i młodości. Optymistycznie na-
stawiona do życia, swoim poczuciem humoru 
rozładowywała wiele stresujących sytuacji, 
dodawała nam sił i wytrwałości. Serdeczno-
ścią w stosunkach międzyludzkich zjednywa-

ła sobie otoczenie, a to w ciężkich czasach, 
w jakich pracowałyśmy wcale nie było łatwe. 
Umiała radzić sobie w różnych sytuacjach – 
gdy trzeba było zakasała rękawy i pomagała 
przy budowie nowego budynku szkoły, przy 
zdobywaniu wyposażenia i pomocy dydak-
tycznych, których w tamtych czasach ciągle 
brakowało. Zawsze czuła silną więź z uczniami, 
lubiła z nimi rozmawiać, uczyła ich nie tylko 
języka rosyjskiego, ale też chciała wyposażyć 
w wiedzę i życiową mądrość, gdyż uważała, 
że ona najbardziej liczy się w życiu. 

Co jeszcze? Miała pamięć absolutną, to co 
przeczytała z łatwością zapamiętywała. Po-
trafiła godzinami cytować z pamięci wiersze, 
sentencje, dowcipy. Uwielbiała pisać, jak sama 
mówiła „Dzień, w którym nie nakreśliłam choć 
kilku zdań, to dla mnie dzień stracony”. Znaj-
dowała czas na pisanie listów, gdyż spotkań 
czy rozmów przez telefon (już na emeryturze) 
było zbyt mało. W listach, czasem długich na 
12 stron papieru kancelaryjnego swym pięk-
nym, wyraźnym charakterem pisma dzieliła się 
swymi przemyśleniami, wskazówkami i radami 
dotyczącymi życia. Jak pisała: „Według mnie 
rodzina i zdrowie to najważniejsze wartości 
udanego życia”. „Obecnie panuje moda na 
życie w pędzie. Często zatrzymują nas dopiero 
niebezpieczne przystanki typu choroba, wy-
padek”. Jej nie zatrzymała nawet choroba. Nie 
poddawała się, walczyła i pocieszała nas – nie 
my ją, ale właśnie ona nas. Jednocześnie w tym 
czasie jej listy stały się bardziej nostalgiczne, 

„…Są takie pożegnania, na które nigdy nie będziemy gotowi, 
słowa które wywołują morze łez 
i osoby, na myśl o których zasypie nas lawina wspomnień…”

 „Magiczna Nauka” 
w Osmolicach

8 marca mijają dwa miesiące od śmierci śp. Romualdy Dudy – wieloletniego na-
uczyciela języka rosyjskiego i dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Rodziny 
Rohlandów w Żabiej Woli. 

głębokie. Pisała: „Każdy z nas ma dni mono-
tonne i szare. Ja sobie wtedy mówię, nie martw 
się Roma, w końcu wszystko będzie dobrze. 
Mimo wszelkich klęsk życiowych patrzę na 
życie optymistycznie, dziś we mnie jest mniej 
wewnętrznych konfliktów, niepokoju. Żyję po-
woli, już się nawet nie boję, że życie tak szybko 
upływa”. Do końca pozostała aktywna i pełna 
empatii dla innych – utrzymywała kontakty 
z pensjonariuszami Domu Pomocy Społecznej 
„Kalina” w Lublinie i w Dąbrowie, wspólnie 
z mężem odwiedzała chorych, samotnych 
i opuszczonych. Udzielała się w kościele, była 
członkiem rady parafialnej, żyła wartościami 
chrześcijańskimi. Będzie nam jej brakowało… 
„…Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania,
jakbyś nie chciała, swym odejściem smucić...
(...)jakbyś wierzyła w godzinę rozstania,
że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić…”

Pani dyrektor. Na stałe wpisała się Pani 
w historię naszej małej ojczyzny, zaznaczyła 
Pani swój ślad w żabiowolskiej społeczności. 
Dziękujemy za ofiarną pracę i obecność wśród 
nas, za każdy gest przychylności, koleżeństwa 
i życzliwości. Na zawsze pozostanie Pani 
w naszej pamięci. 

Eliza Borys
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Sukcesów młodzieży jest wiele. Na początku warto wspomnieć 
o konkursach: organizowanych w samej szkole, np. Mój róża-
niec dla Maryi, Moja Szopka Bożonarodzeniowa. Po raz kolejny 
przygotowywaliśmy młodzież do międzyszkolnego XI Konkursu 
Recytatorskiego Poezji Patriotycznej w bychawskim „Hubalu”. Na-
grodę Specjalną zdobyła Anita Rekiel. To nie jedyny sukces naszej 
uczennicy. W IX Diecezjalnym Konkursie na Najpiękniejszą Szopkę 
Bożonarodzeniową przyznano II miejsce właśnie Anicie. Uczennica 
jest również laureatką ogólnopolskiego konkursu plastycznego 
w swojej kategorii wiekowej, który został zorganizowany przez 
Biuro Rzecznika Praw Dziecka z okazji Ogólnopolskiego Dnia 
Praw Dziecka. Anita angażuje się również w inicjatywy lokalne. 
W ramach zorganizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną 
w Bychawie konkursu, wykonała ilustrację do książki napisanej 
przez mieszkankę Bychawy, p. J. Grzesiak I wtedy wychodzi słońce. 
W tym roku laur zwycięstwa zdobyły również inne nasze uzdolnione 
uczennice. W konkursie fotograficznym Mój Pupil organizowanym 
przez Starostwo Powiatowe w Lublinie na profilu: Powiat Lubelski 
w obiektywie, wyróżnienie za zdjęcie swojego pawia Pawełka 
otrzymała Izabela Radecka. W I Diecezjalnym Konkursie o Janie 

Pawle II – I miejsce zdobyła Ewa Zdybel, zaś wyróżnienie przyznano 
Izabeli Bednarczyk.

Uczniowie ZSTR w Piotrowicach chętnie biorą udział się w róż-
nego rodzaju projektach. I tak, we współpracy z GBP im. E. Kołacz-
kowskiej w Strzyżewicach, w ramach programu Równać Szanse 
zaangażowali się w realizację projektu Ach lubelskie, jakie smaczne. 
Już za nami spotkania organizacyjno - integracyjne. Warsztaty 
fotograficzne, kulinarne, prowadzenie bloga, spotkania wielo-
pokoleniowe, to przykłady atrakcyjnych działań realizowanych 
w ramach tej inicjatywy.

Aktualnie prowadzimy rekrutację do Nowych kwalifikacji. Jest 
to projekt, który przewiduje dodatkowe zajęcia specjalistyczne np.: 
z robotyki, grafiki komputerowej, programowania. Podczas 20 lub 
30 osobowych kursów kwalifikacyjnych, np. na prawo jazdy kat. B 
czy staży, uczniowie będą mogli zyskać praktyczne umiejętności, 
zapoznać się z nowymi technologiami oraz nauczyć się własnego 
systemu organizacji pracy. W ramach projektu doposażane są też 
szkolne pracownie. Wsparcie dla uczniów to także Poszerzanie 
horyzontów smaków: Smaki regionu + Kuchnia lubelska + Kuchnia 
molekularna – warsztaty dla 20 osób, Akademia Techniki Motory-
zacyjnej – 10 osób, Grafika komputerowa ECCC CS – 20 osób oraz 
Kurs spawacza MG, MAG, TIG – 20 osób. Dodatkowo w ramach 
Nowych kwalifikacji wsparciem w postaci studiów podyplomowych 
oraz kursów zostaną objęci niektórzy nauczyciele. 

W trakcie czytania tego artykułu najprawdopodobniej dwie 
dwudziestoosobowe grupy wraz z opiekunami, przebywać będą 
na dwutygodniowych stażach zawodowych organizowanych w ra-
mach projektu Zawodowcy w Europie. Jedna grupa wyruszy po raz 
kolejny do słonecznej Italii, druga zaś do nieodkrytej jeszcze przez 
naszych uczniów - Hiszpanii.

Warto zaznaczyć, że realizujemy również autorskie szkolne 
projekty. Za nami Tydzień Języka Ojczystego. Na lekcjach online 
z języka polskiego uczniowie poznawali m. in.: fakty i mity na 
temat polszczyzny, zasady pisowni małą i wielką literą. Młodzież 
miała też okazję dowiedzieć się, kto wyskoczył z konopi oraz 
„połamać” język czytając zdania z trudnościami lingwistycznymi. 
W trakcie zdalnych lekcji uczniowie chętnie rozmawiali na temat 
slangu młodzieżowego. Co więcej, zrodził się pomysł utworzenia 
szkolnego słownika gwary uczniowskiej. Dużym zainteresowa-
niem cieszyły się szkolne konkursy: literacki i plastyczny. Nie 
tylko młodzież ucząca się w ZSTR w Piotrowicach brała udział 
w konkursowych zmaganiach, także sympatycy szkoły nadsyłali 
prace. Perełką okazała się ankieta badawcza, w której uczniowie 
wybierali trzy najciekawsze młodzieżowe nazwy. „Sztos”, „cringe” 
i „prank” uplasowały się na podium. Tydzień Języka Ojczystego 
z pewnością wpisze się na stałe w nasz szkolny kalendarz imprez. 
Wkrótce rozpoczniemy realizację kolejnego projektu BACZYŃSKI. 
Celem ogólnopolskiego działania jest upamiętnienie setnej rocznicy 
urodzin wielkiego poety oraz wzbudzenie zainteresowań poezją, 
historią, dziedzictwem kulturowym naszego kraju. Planujemy m. 
in. stworzyć „kącik poety”, zorganizować różne konkursy. Przed 
nami rekrutacja uczniów do naszego Zespołu Szkół. Z wiadomych 
względów, odbywać się będzie ona głównie w sieci. Już teraz 
pragniemy zaprosić uczniów klas ósmych szkół podstawowych 
do odwiedzania naszego profilu na Facebooku. Zachęcamy do 
sprawdzania aktualności, poznania prezentacji i filmu o szkole na 
stronie internetowej - www.zstrpiotrowice.pl. Spełniaj marzenia 
z pasją razem z nami w ZSTR w Piotrowicach!

Magdalena Dec, Małgorzata Pruchnicka

„Sukces jest sumą małych 
wysiłków, powtarzanych 
dzień po dniu” R. Collier

Pod słowami R. Colliera z pewnością podpiszą się Uczniowie 
z Zespołu Szkół Techniki Rolniczej im. Wincentego Witosa 
w Piotrowicach. Ich zaangażowanie w życie szkoły oraz repre-
zentowanie placówki na zewnątrz, sprawia że My - nauczyciele, 
jesteśmy z nich dumni.
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Jeździectwo to sport obecnie uważany 
za najważniejszy element tzw. „przemysłu 
końskiego” obejmującego zróżnicowane 
pola działalności zawodowej, takie jak: ho-
dowla, różne sposoby użytkowania koni 
oraz działania gospodarcze i wytwórcze na 
rzecz hodowli i użytkowania koni. W Polsce 
działalność ta rozwija się prężnie. Dlatego 
też wychodzimy z inicjatywą promowania 
tego pięknego sportu, zapraszając młodzież 
z całej Polski i nie tylko do zasilenia naszych 
szeregów. Możliwość wymieniania się do-
świadczeniami i tradycjami pochodzącymi 
z różnych regionów, domów rodzinnych 
naszych uczniów nadaje tylko charakteru 
naszej małej jeździeckiej społeczności. Mimo 
różnic i zmiennych poglądów wszystkim 
przyświeca jeden cel, jedna myśl - ogromna 
fascynacja tymi pięknymi stworzeniami jaki-
mi są konie. Chęć przebywania w otoczeniu 
tych zwierząt przyciąga co roku nową krew 
młodych adeptów jeździectwa. Każdy tutaj 
znajdzie coś dla siebie. Czas spędzony w na-
szym liceum traktujemy jako “przedsionek” 
do dalszego życia. Jest to czas dla młodych 
ludzi na przemyślenia i decyzje na temat 
swojej przyszłości, być może dużej karie-
ry jeździeckiej, której życzymy wszystkim 
absolwentom. 

Nie samymi końmi człowiek żyje. Ucznio-
wie klasy sportowej o profilu jeździeckim 
realizują program liceum ogólnokształcącego 
z rozszerzonym programem języka angiel-
skiego, biologii i wychowania fizycznego 
właśnie z zakresu jeździectwa. 

Galopem do matury!
Liceum Jeździeckie to wyjątkowe liceum w znanej szkole z tradycjami. Działa 

w ramach Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej 
Woli, które jest znane przede wszystkim jako jedyne miejsce na świecie z kształce-
niem młodych ludzi w pszczelarstwie. Tymczasem już od 13 lat można tu również 
uczyć się jeździectwa. 

Liceum dysponuje krytą ujeżdżalnią, pla-
cem z przeszkodami parkurowymi i crosso-
wymi, trzema stajniami i rozległymi łąkami, 
przez które przepływa Bystrzyca, co umoż-
liwia wyjazdy w teren koniom o różnym 
stopniu wytrenowania i naukę jazdy na każ-
dym etapie zaawansowania. Nauczyciele 
i trenerzy zapewniają uczniom możliwość 
rozwijania się we wszystkich dziedzinach 
związanych z pracą z końmi począwszy od 
jazdy rekreacyjnej, poprzez trening skoko-
wy czy ujeżdżeniowy, na pracy z młodym 
koniem kończąc.

Nasze konie to wspaniali nauczyciele 
i przyjaciele w jednym. Każdy jest inny, każ-
dy wspaniały na swój sposób, tak jak nasi 
uczniowie. Dlatego też często zawiązane 
przyjaźnie w okresie nauki utrzymują się na 
długi czas o czym dowiadujemy się od absol-
wentów, którzy chętnie wracają podarować 
skromny upominek naszym wierzchowcom 
w formie soczystej marchewki, dziękując za 
lata wspólnej przygody, pięknej przygody!

Sylwester Tkaczyk
nauczyciel w ZSR CKZ w Pszczelej Woli
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„Ach lubelskie jakie smaczne” to nazwa projektu realizowanego przez Gminną Bibliotekę 
Publiczną w Strzyżewicach, która otrzymała dofinansowanie w Regionalnym Konkursie 
Grantowym „Równać Szanse 2020”. Projekt  skierowany jest do młodzieży w wieku 
od 13 do 19 lat. W ramach zadania młodzi ludzie podniosą poziom wiedzy z zakresu 
historii i tradycji kulinarnych regionu, wezmą udział w warsztatach fotograficznych 
i kulinarnych, spotkaniach z blogerem, odwiedzą Muzeum Wsi Lubelskiej. Efektem 
działań będzie powstanie bloga kulinarnego oraz kalendarza – to jako trwałe wytwory 
podejmowanych wspólnie kroków - jednak rzeczą najważniejszą będzie nawiązanie i pod-
trzymanie dobrych relacji społecznych, odkrywanie pasji i zainteresowań, doskonalenie 
umiejętności współdziałania w grupie i wiele innych. Pierwsze spotkania mamy już za 
sobą, jeśli jednak ktoś chciałby dołączyć do naszej ekipy – serdecznie ZAPRASZAMY.  

„Ach lubelskie, jakie 
smaczne”

Ekipa projektu Ach lubelskie jakie smaczne

 Nasze stowarzyszenie pod 
koniec listopada 2019 roku za-
warło umowę z LGD  na realizację 
grantu w ramach Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020.

 Otrzymałyśmy dofinansowanie 
projektu Międzypokoleniowe warsz-
taty ceramiczno -kulinarne, które 
miały zakończyć się w październiku 
2020 roku.

 Szybko zebrałyśmy grupę chęt-
nych osób – dzieci, młodzież oraz 
seniorów i przez kilka miesięcy spo-
tykałyśmy się na zajęciach z cera-
miki. Prowadził je po mistrzowsku 
pan Szczepan. Pod jego kierunkiem 
wykonywałyśmy proste zabawki, 
instrumenty, kropielnice, ale przede 
wszystkim tradycyjne formy użytko-
we - misy, makutry,dzbany i rynienki.

 Niestety, pojawiła się pandemia, 
placówki kultury zostały zamknięte 
i musiałyśmy nasz projekt przerwać. 
Powróciłyśmy do zajęć latem, kiedy 
obostrzenia nieco poluzowano.

 Zmieniłyśmy harmonogram 
warsztatów; spotykałyśmy się czę-
ściej, w mniejszych grupach i oczy-
wiście w reżimie sanitarnym.

 We wrześniu i pażdzierniku pod 
kierunkiem sympatycznej i pomy-
słowej instruktorki Małgosi realizo-
wałyśmy część kulinarną naszego 
projektu. 

 Skupiłyśmy się na tradycyjnych 
potrawach regionu, ale także eks-
perymentowałuśmy, łącząc tradycję 
ze współczesnością.

 Efekty naszej pracy – tradycyjne 
potrawy (kaszaki, cebularze , pierogi, 
serniki, makowce, smalec domowy, 
kiszone ogórki,sodziaki i różne ciasta 
drożdżowe) oraz wykonane przez 
nas gliniane naczynia zaprezento-
wałyśmy na zorganizowanej przez 
CKiP imprezie „Zagraj mi muzyczko”.

 Pozostały nam do zrealizowania 
dwa wyjazdy studyjne, ale znowu 
musimy je odłożyć z powodu trzeciej 
fali pandemii.

„Ale Babki”

„Ale Babki” 
kończą kolejny 
projekt

Uczestnicy projektu 
„Ach lubelskie, jakie smaczne”

Ognisko intergracyjne uczestników projektu
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Nie tyko dinozaury

Kierunek kształcenia młodego Grzegorza 
był oczywisty. Wyjechał do polskiego ma-
tecznika geologicznego – Technikum Geolo-
gicznego im. Stanisława Staszica w Kielcach. 
Tutaj mógł realizować swoje poszukiwawcze 
pasje. Jeszcze w czasie nauki nawiązał kon-
takt z tropiącym dinozaury na świętokrzy-
skiej ziemi doktorem Gerardem Girlińskim 
z Państwowego Instytutu Geologicznego. 
Efektem współpracy był udział i zwycię-
stwo w konkursie dla młodych europejskich 
talentów naukowych w Amsterdamie, gdzie 
zaprezentował pracę o tropach dinozaurów.

W 2000 r. podjął studia na wydziale geo-
logicznym Uniwersytetu Warszawskiego, 
po roku przeniósł się na wydział biologii. 
W 2007 r. obronił pracę magisterską z bio-
logii dotyczącą analizy paleoekologicznej 
wczesnojurajskiego ekosystemu z Sołtykowa 
w Górach Świętokrzyskich. 

Był wielokrotnym stypendystą Prezesa 
Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodo-
wej. W 2000 r. otrzymał nagrodę specjalną 
Królewskiego Towarzystwa Geograficznego 
z Londynu, a w 2008/2009 stypendium dla 
młodych naukowców „START” ufundowane 
przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej, zaś 

Od urodzenia, od 1980 roku, mieszkał w Piotrowicach. W dzieciństwie miał typowe dla swojego wieku zainteresowania. Jak 
sam powiedział w wywiadzie dla „Natiolal Geographic”, chciał być astronautą, ale pewnego razu znalazł skamieniałe odciski 
muszli i zastanawiał się, jak to jest możliwe, że gdzieś pod Lublinem, gdzie nie ma morza, te muszle pozostawiły po sobie ślad? 
Później było zbieranie znaczków z różnymi dziwnymi zwierzętami, najczęściej dinozaurami. Miał ich całą kolekcję. Ulubionym 
był ten z ichtiostegą z ery dewonu. Systematryczne poszukiwania skamieniałości rozpoczął jeszcze w wieku wczesnoszkolnym. 
Z czasem swoje bogate zbiory skamieniałości prezentował w GZOK w Piotrowicach i w Szkole Podstawowej w Bystrzycy Starej. 
Jego pasja budziła zainteresowanie koleżanek i kolegów, z którymi chętnie dzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem. Taki był 
początek fascynacji pradziejami życia na Ziemi i początek naukowej kariery doktora Grzegorza Niedźwiedzkiego.

w 2009 r. nagrodę prezesa Polskiej Akademii 
Nauk za działalność naukowo-dydaktyczną 
oraz prestiżowe Travllery 2008 (statuetka) 
od „National Geographic”.

Prowadził liczne prace wykopaliskowe 
w Górach Świętokrzyskich i na Śląsku, m.in. 
w Sołtykowie, Gromadzicach, Broniszowi-
cach i w Glinianym Lesie, odkrywał tropy 
w kamieniołomach Zachełmie, Jaworznia 
i na Górze Sosnowica oraz w opuszczonym 
wyrobisku cegielni w rejonie wsi Miedary, 
a także w Lipiu Śląskim koło Lisowic. Badania 
te wykazały istnienie kilkunastu stanowisk, 
gdzie odnaleziono tropy dinozaurów odci-
śnięte w wilgotnym ilastym osadzie, które po 
milionach lat zmieniły się w twarde odlewy 
osadzone w piaskowcu. 

Uczestniczył w ekspedycji Royal Geogra-
phical Society na Oceanie Indyjskim. Brał 
udział w wyprawie badawczej w góry Karatau 

w Kazachstanie. W poszukiwaniu skamienia-
łości wyjechał aż na Grenlandię, gdzie spędził 
trzy sezony. Zaangażował się w badanie 
permo-triasu i jury w Polsce, Rosji i Tunezji. 

W swych poszukiwaniach współpracował 
ze światowej sławy paleontologiem, dyrekto-
rem Instytutu Paleobiologii PAN, prof. Jerzym 
Dzikiem i prof. Tomaszem Sulejem z Instytutu 
Paleobiologii PAN.

W 2013 roku Grzegorz Niedźwiedzki 
doktoryzował się w Zakładzie Paleobiologii 
i Ewolucji Uniwersytetu Warszawskiego, 
prezentując rozprawę o drapieżnym późno-
triasowym archozaurze ze stanowiska Lipie 
Śląskie koło Lisowic.

Wiele publikuje. Jest autorem książki „ 
Smok z Lisowic. Wielki drapieżnik z triasu” 
oraz współautorem książki „Na tropach pra-
czworonoga w Górach Świętokrzyskich. In the 
Holy Cross Mountains on the Tracks of the Nature – „Odciski stóp pierwszego czworono-

ga, który wyszedł naq ląd.”

Szkielet – „Rekonstrukcja szkieletu najstarszego dinozaura odkrytego w Lisowicach – Smok.  
Źródło: Wikimedia Commons.”
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Early Tetrapods”. Jako współautor lub autor 
zamieścił wiele prac w czasopismach w USA, 
Francji, Wielkiej Brytanii, Holandii i Polsce. 

Na jego cześć gatunkowi triasowego 
owada nadano nazwę „Chauliodites nie-
dzwiedzkii”.

W styczniu 2010 roku miało miejsce wy-
darzeniem bez precedensu w historii polskich 
nauk przyrodniczych. Najbardziej prestiżo-
wy brytyjski magazyn naukowy, tygodnik 
„Nature”, opublikował pracę Grzegorza 
Niedźwiedzkiego i jego zespołu dotyczącą 
odkrycia tropów dewońskiego tetrapoda 
(Tropy środkowodewońskich czworonogów 
z Zachełmia), a materiał z tej pracy znalazł 
się na okładce.

Po dziewięciu latach podobne wyróżnienie 
spotkało go ze strony najbardziej prestiżowe-

go magazynu naukowego w USA , tygodnika 
„Science” , który opublikował na okładce 
„Lisowicia bojani”, wielkiego ssakokształt-
nego gada oraz zamieścił artykuł z opisem 
odkrycia w Lisowicach. 

Wymienione wyróżnienia najważniejszych 
światowych magazynów naukowych związane 
są z odkryciami, których dokonał Grzegorz 
Niedźwiedzki z zespołem paleontologów. 

Najbardziej fascynującymi znaleziskami 
są skamieniałe tropy najstarszego na świe-
cie czworonoga, tzw. tetrapoda, sprzed 
395-397 milionów lat, znalezione w kamie-
niołomie Zachełmie koło Zagnańska. Do tej 
pory uważano, że czworonogi wyłoniły się 
z jezior i rozlewisk rzecznych, bo wszystkie 
skamieliny znajdowano właśnie tam. Bada-
nia zespołu Niedźwiedzkiego sugerują, że 
najstarsze czworonożne kręgowce stąpały 
po ziemi 18 mln lat wcześniej i pojawił 
się gdzie indziej niż dotąd sądzono, bo 
wypełzły na brzeg płytkiego ciepłego mo-
rza. Mogły one wyglądać jak przerośnięte 
dwumetrowe traszki. 

Według naukowych autorytetów odkrycie 
to zmienia dotychczasowe wyobrażenia o po-
wstaniu lądowych kręgowców - czworonogów 
(tetrapodów). 

Prof. Farish A. Jankins, paleontoolog 
wykładający na Uniwersytecie Harvarda, 
na pytanie: „A pan co sądzi o osiągnięciu 
Polaków?” odpowiada – „Wspaniałe i nie 
do podważenia!”

To, na co natrafił Grzegorz Niedźwiedzki 
wraz z prof. Tomaszem Sulejem w Lisowi-
cach gm. Pawonków, na terenie dzisiejszej 
cegielni, przyćmiło wszystko inne i okazało 
się sensacją na miarę światową.

28 lipca 2008 r. naukowcy ogłaszają wy-
kopanie fragmentów szkieletu pierwszego 
polskiego dinozaura drapieżnego żyjącego 
200 mln lat temu. Okazało się, że jest on 
również najstarszym przedstawicielem linii 
największych drapieżników na świecie, na 
końcu której znajduje się tyranozaurus Rex. 
Do tej pory najstarsze tak duże drapieżne 
dinozaury odkryte w Europie, były młod-
sze, co najmniej o 30 mln lat. Odkrytego 
dinozaura roboczo nazwano Smokiem. Miał 

National Geographc –  „Od lewej: Grzegorz 
Niedźwiedzki, prof. Jerzy Dzik, dr Tomasz 
Sulej (geolog).”

Science – „Lisowicia Bojani – roślinożer-
ny olbrzym.”

artykuł opracowano na podstawie informacji zasięgniętych z:
 ■ NATURE – „Tory czworonogów z okresu wczesnego dewonu środkowego Polski” – 

Grzegorz Niedźwiedzki, Piotr Szrek, Katarzyna Narkiewicz, Marek Narkiewicz, Per E. 
Ahlberg – 7.01.2010 r.

 ■ SCIENCE – „Synapsyd z późnego triasu wielkości słonia z wyprostowanymi kończy-
nami” – Tomasz Sulej, Grzegorz Niedźwiedzki – 4.01.2019 r. 

 ■ NATIONAL GEOGRAPHIC 
 � „Tych kości nikt się nie spodziewał. Jak odkryto smoka ze Śląska?” – Wojciech 

Mikołuszko – 25.05.2020 r.
 � „Na tropach nauki” – Agnieszka Budo, 11.02.2010 r.

 ■ POLITYKA 
 � „Tak uprawia się naukę w Szwecji” – Wojciech Mikołuszko – 12.08.2019 r. 
 � http://www.encyklopedia.dinozaury.com/
 � pl.wikipedia.org

ok. 6-7 m długości. Poruszał się na tylnych 
kończynach, na stopach długości 40-50 cm, 
zakończonych wielkimi pazurami. Miał dwie 
długie, chwytne przednie łapy, a w paszczy 
ostre, lekko zakrzywione do tyłu, dziesięcio-
cetymetrowe zęby. 

W czasie kilku lat poszukiwań w Liso-
wicach znaleźli tyle dobrze zachowanych 
kości, że oprócz wspomnianego Smoka, 
udało się zrekonstruować wygląd innego 
dziwnego, ogromnego zwierza. Był to gad 
należący do dicynodontów – roślinożernych 
gadów ssakokształtnych. W przeszuki-
wanych pokładach skał z późnego triasu, 
okresu sprzed ponad 200 milionów lat, 
teoretycznie tych zwierząt nie powinno 
być. Do tej pory uważano, że kilkanaście 
milionów lat wcześniej, przed pojawie-
niem się dinozaurów, wyginęły one podczas 
wielkiego wymierania gadów. Obecność 
dicynodonta w skałach z Lisowic wskazuje, 
że nie było żadnego nagłego, wielkiego 
wymierania gadów w późnym triasie, że 
żyły one w okrsie dinozaurów. Dicynodonty 
są spokrewnione z dzisiejszymi ssakami, 
lecz nie można uważać ich za przodków 
ssaków. Na pewno nie były dinozaurami. 
Mogły być zdobyczą drapieżnego Smoka.

Odnalezionemu gadowi sprzed 205-210 mln 
lat nadano nazwę Lisowicia Bojani, jest on 
największym i jednocześnie najmłodszym 
znanym ssakokształtnym gadem roślino-
żernym. Miał ponad 2,5 metra wysokości, 
4,5 m długości i ważył 9 ton. Podobny do 
nosorożca, prowadził tryb życia podobny 
do dzisiejszych hipopotamów. Wymarł pod 
koniec triasu, około 205 milionów lat temu.

Opisane odkrycia były na tyle znaczące 
(niektórzy mówią rewolucyjne), że trzeba 
było zmieniać podręczniki do paleontolo-
gii, a ponadto sprawiły, że Polska z punktu 
widzenia paleantologii, stała się miejscem 
wyjątkowo interesującym.

Od maja 2016 r. dr Grzegorz Niedźwiedz-
ki jest pracownikiem naukowym i prowa-
dzi badania na Uniwersytecie w Uppsali 
(Szwecja).

MP
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Grajcie z nami!
Testy ogólnopolskie dla młodych zawodników z naszej gminy

Akademia Footbolisty to szkółka piłkarska prowadzona z pasją i zaangażowaniem. 
W swojej pracy stawiają na innowacyjne podejście do piłki nożnej. Autorski program 

szkoleniowy pozwala młodym piłkarzom trenować na najwyższym poziomie z zastosowa-
niem niespotykanego sprzętu treningowego. Mają za sobą już sporo sukcesów, w powiecie, 
województwie a nawet ogólnopolskich. Teraz możemy pochwalić się kolejnymi. 

„Dzięki zaangażowaniu trenerów i ciągłych wyjazdów na turnieje, również te ogólnopolskie, 
dwóch naszych zawodników dostało zaproszenie na testy we wspaniałych szkółkach piłkarskich 
z wieloletnim doświadczeniem” – mówi Sylwester Lis współzałożyciel szkółki.

Mowa tu o mieszkańcach naszej gminy Nikodemie Korkosz rocznik 2009 oraz Wojciechu 
Rusińskim rocznik 2010. „To wybitnie zdolni piłkarze, których ciężka praca zostaje wyna-
grodzona już na początku kariery zawodowej” dodaje trener. Nikodem, dostał zaproszenie 
na testy do LECHA POZNAŃ, a Wojtek do RAKOWA CZĘSTOCHOWA. 

Brawa dla nich!
Łączymy siły…

Akademia Footbolisty w swoich szeregach posiada zawodników prawie z całego powiatu. 
„Stajemy się znani nie tylko w regionie gminy ale nasza popularność i osiągane sukcesy pozytywnie 
wpływają na to, by wciąż się rozwijać i poszerzać obszar działalności stowarzyszenia” – Jarosław 
Stępień prezes Akademii. „Mamy zawodników z Lublina, Głuska, Krasnegostawu przyjeżdza-
jących na treningi do Akademii Footbolisty. Co świadczy tylko i wyłącznie o tym, jak dobrą 
renomą może pochwalić się nasza szkółka. Ważnym krokiem dla szkółki piłkarskiej staje się 
również fakt nawiązania stałej współpracy z gminą Strzyżewice oraz klubem ,,POM- ISKRA” 
Piotrowice. Piłkarze Akademii będą na stałe korzystać z infrastruktury sportowej, jaką ma 
do swojej dyspozycji gmina. Porozumienie wpłynie pozytywnie na dalszą karierę zawodową 
młodych piłkarzy, ponieważ swoje piłkarskie szkolenie będą mogli kontynuować w POM-ie. 
Już wiosną rocznik 2008, który szkoliliśmy 6 lat przechodzi w struktury klubu z Piotrowic. „To 
kolejny ważny etap w życiu naszej szkółki. Mamy za sobą kilka lat pracy z młodzieżą, a każdy kolejny 
obfituje w nowe wyzwania, kontrakty i testy dla piłkarzy wychodzących spod naszych skrzydeł. 

Taka praca przynosi satysfakcje każdego dnia.” – Sylwester Lis.

Szkolenie piłkarskie na wysokim poziomie, które owocują sukcesami na skalę 
ogólnopolską? Tak to możliwe i to właśnie w gminie Strzyżewice.

Nikodem Korkosz

Nie pozostaje nic innego, jak za-prosić do wspólnych treningów dzieci z gminy Strzyżewice. Poznajcie efekty pracy szkółki na Facebooku/akademia Footbolisty, wpadnijcie na pierwszy trening i rozwijajcie z nami swoje pasje!
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W konkursie plastycznym „Moja Kartka 
Wielkanocna” komisja oceniała prace w trzech 
kategoriach: I kat. – przedszkola i klasy zero-
we, II kat. – klasy I – III i III kat. – klasy IV – VI. 
Spośród 91 prac, które wpłynęły na konkurs 
komisja przyznała nagrody i wyróżnienia. 
Ponadto przyznano nagrodę GRAND PRIX.

A oto laureaci w kategorii przedszkoli 
i klas zerowych. Nagrody otrzymali otrzymali: 
Milena Adamczyk ze SP w Rechcie, Milena 
Kokoszka również ze SP w Rechcie, Zuzanna 
Tudruj także ze SP w Rechcie. Wyróżniono 
również pracę Kornelii Asyngier ze SP w By-
strzycy Starej.

W kat. klas I – III nagrodę otrzymała Nina 
Dalmata ze SP w Żabiej Woli. Przyznano 
również wyróżnienia dla Adama Gondera , 
Nadii Kowalczyk i Karoliny Teter- wszyscy 
reprezentowali SP w Bystrzycy Starej.

W najstarszej kategorii klas IV – VIII na-
grodzeni zostali Jan Teter ze SP w Bystrzycy 
Starej, Alicja Kaproń ze SP w Rechcie a wy-
różniono prace Igora Kołtuna ze SP w Rechcie 
i Mateusza Tetera ze SP w Bystrzycy Starej. 
Najbardziej ze wszystkich prac do gustu przy-
padła praca Bartka Tetera ze SP w Bystrzycy 
Starej. Tym samym otrzymała GRAND PRIX 
a jej projekt znajduje się na okładce Kompre-
su, który trzymacie Państwo w ręku.

Natomiast do konkursu „Pobawmy się 
w teatr” zgłosiło się 14 podmiotów. Nagro-
dami w tym konkursie było między innymi 
pokrycie kosztów wyjazdu do teatru, warsz-
taty teatralne w Centrum Kultury i Promocji 
w Piotrowicach a także możliwość nagrania 
spektaklu oraz publikacja na stronie CKiP. 
Ocena prezentacji obejmowała: interpre-
tację aktorską, spójność prezentacji, war-
tość artystyczną zastosowanych środków 
wyrazu, kulturę słowa, kreatywność, ruch 
sceniczny i dobór repertuaru do możliwości 
i wieku wykonawców. W tym wypadku 
komisja niemalże jednogłośnie postanowiła 
przyznać nagrodę dla klasy zerowej ze SP 
w Bystrzycy Starej za przedstawienie pt. 
„Dziewczynka z zapałkami” zagrane w for-
mie pantonimy. Przyznano również dwa 
wyróżnienia. Jedno dla grupy „Maska” ze 
SP w Bystrzycy Starej za inscenizację wier-
sza pt. „Rzepka” Juliana Tuwima w formie 
teatru cieni a także dla Wiktorii Chodór ze 
SP w Bystrzycy Starej za teatr jednego 
aktora w inscenizacji wiersza „Na stra-
ganie” Jana Brzechwy.

Nie sposób nie wspomnieć o osobach, 
które z całym sercem i profesjonalizmem 
podeszli do jakże trudnego zadania oceny 
waszej pracy jak i waszych opiekunów.

Na nasze zaproszenie odpowiedzieli: 
 ■ Ewa Żukowska – wieloletni pracownik 

Wojewódzkiego Ośrodka Kultury. W la-
tach świetności Ogólnopolskich Spotkań 
Lalkarzy -Komisarz oraz kierowniczka 
artystyczna. Do dnia dzisiejszego ak-
tywna edukatorka teatralna zajmują-
ca się wsparciem merytorycznym dla 
amatorskich grup teatralnych.

 ■ Urszula Lewartowicz – pedagożka, in-
struktorka teatralna, reżyserka spek-
takli, autorka scenariuszy i książek dla 
dzieci, a przede wszystkim animatorka 
kultury. Na co dzień jest wykładowczy-
nią Uniwersytetu Marii Curie--Skłodow-
skiej w Lublinie. 

 ■ Katarzyna Kotarska – menedżerka 
kultury i animatorka społeczności lo-
kalnych. Pedagożka Teatralna oraz 
koordynatorka programu „Lato w te-
atrze” w Instytucie Teatralnym im. Z. 
Raszewskiego w Warszawie. 

Z ramienia CKiP w Jury zasiedli Barbara 
Gąbka- instruktor ds. kulturalno- -oświato-
wych, reż. teatralna, opiekun grup teatral-
nych CKiP Piotrowice. Propagatorka ruchu 
teatralnego w gminie Strzyżewice z udziałem 

wszystkich grup wiekowych. Lokalna koordy-
natorka konkursów recytatorskich w obrębie 
powiatu lubelskiego i Szczepan Kasiura- in-
struktor ds. Plastycznych w CKiP. Mentor 
artystyczny dzieci i młodzieży uczęszczają-
cych na zajęcia plastyczne CKiP. Fotograf, 
rzeźbiarz, malarz.

dziękujemy zarówno uczniom jak 
i ich wychowawcom, że podjęli wezwa-
nie i włączyli się do naszych projektów. 
z przyjemnością oglądaliśmy wasze 
kreatywne pomysły przelane na papier 
jak i te ze sceny. Mamy nadzieję, że da-
lej będziecie rozwijać swoją plastyczną 
i teatralną twórczość. Nie dajcie gdzieś 
zaginąć waszej pięknej dziecięcej wraż-
liwości, waszego sposobu patrzenia na 
świat i kreatywnych działań. zaprasza-
my również w progi naszego centrum 
Kultury w Piotrowicach, gdzie będzie-
cie mogli dalej rozwijać swoje talenty 
i umiejętności. zwycięzcom gratulujemy 
i zachęcamy do wzięcia udziału w naszych 
przyszłych konkursach.

B. Gąbka

Laureaci konkursów wyłonieni
W ostatnim czasie Centrum Kultury i Promocji w Piotrowicach ogłosiło dla uczniów szkół i przedszkoli z terenu Gminy 

Strzyżewice dwa konkursy. Pierwszy to konkurs plastyczny  „Moja Kartka Wielkanocna” a drugi „Pobawmy się w teatr”. Obie 
propozycje spotkały się z dużym zainteresowaniem, co przełożyło się na liczne zgłoszenia. Wszystkie szkoły  i przedszkola 
z naszej gminy zaangażowały się w tworzenie zarówno prac plastycznych jak i krótkich spektakli.

Jury konkursowe
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Nina Dalmata, 7 lat

MIchalina Kokoszka, 5 lat Milena Adamczyk, 6 lat

Mateusz Teter, 11 lat

Jan Teter, 12 latAdam Gonder, 8 lat

Nadia Kowalczyk, 9 lat

Alicja Kaproń, 13 lat

Igor Kołtun, 13 lat

Karolina Teter, 11 lat Zuzanna Tudruj, 6 latKornelia Asyngier, 7 lat

Moja kartka
wielkanocna
– nagrodzone i wyróżnione 
prace konkursowe


