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Narodowy Spis Powszechny Ludności
i Mieszkań 2021 trwa
W związku z trwającym Narodowym
Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań
2021 przypominamy o obowiązku udziału
w spisie powszechnym. NSP jest w pełni
realizowany przy użyciu interaktywnego
formularza spisowego. Obowiązkiem spisowym objęte są:
■■ osoby fizyczne stale zamieszkałe
i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących
mieszkaniami na terenie Polski, osoby
fizyczne niemające miejsca zamieszkania;
■■ mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne
zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.
Aby zapobiec sytuacji, w której zobowiązany do spisu mieszkaniec Polski nie
ma możliwości dokonania samospisu (np.
z powodu braku dostępu do urządzeń i Internetu), ustawa zobowiązuje następujące
podmioty do udostępnienia odpowiedniego
pomieszczenia i sprzętu do realizacji samospisu:
■■ urzędy statystyczne i pozostałe jednostki statystyki publicznej,
■■ urzędy obsługujące wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz
gminne jednostki organizacyjne.
Zachęcamy Państwa do samopisu poprzez Internet. Jeżeli nie posiadają Państwo
Internetu w domu zapraszamy do Urzędu Gminy w Strzyżewicach, gdzie mamy
udostępniony komputer przeznaczony do
samopisu dla mieszkańców.
Od 4 maja prowadzony jest również
przez rachmistrzów spis telefoniczny. Jeżeli
zadzwoni do Państwa numer 22 82 88 888
lub 22 279 99 99 to dzwoni rachmistrz.
Prosimy odebrać telefon i pozwolić się
spisać.
Każda z takich osób ma oficjalny identyfikator wydany przez Wojewódzkie Biu-
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ro Spisowe zawierający imię i nazwisko,
numer, godło, informację o przetwarzaniu
danych osobowych.
Respondent może zweryfikować
tożsamość rachmistrza dzwoniąc na
infolinię spisową 22 279 99 99 lub na
stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl
wprowadzając informacje, które uzyska
od rachmistrza tj. jego imię, nazwisko oraz
3 wybrane cyfry identyfikatora z pozycji
wylosowanych przez system. Identyfikator
ma 15 znaków łącznie z „/” – te znaki (na
pozycjach 8 i 10) nie podlegają losowaniu.
Jeżeli respondent prosi o podanie cyfr 1,
2, 6 – to należy wpisać pierwszą, drugą
i szóstą cyfrę identyfikatora. Np. dla identyfikatora 3023062/3/00999 – będzie to
3, 0, 6. Jeżeli system wylosuje np. 5, 9,
13 – to w pola formularza należy wpisać
0, 3, 9 - 3023062/3/00999.
Ze względu na pandemię koronawirusa, rachmistrzowie aż do odwołania
nie będą odwiedzać respondentów w domach. Osoby, które pukają do drzwi
i podają się za rachmistrzów mogą być
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oszustami. Prosimy zgłaszać takie przypadki na policję.
Do osób, które już zdążyły się spisać
przez Internet lub infolinię nikt nie będzie
dzwonił. Każdy telefon z prośbą o podanie
danych może w takim przypadku być próbą
oszustwa. Warto również zapoznać się
wcześniej z zakresem pytań spisowych,
dostępnych na stronie www.spis.gov.pl.
Jednocześnie informujemy, że odmowa
udziału w spisie powszechnym wiąże się
z możliwością nałożenia kary grzywny, co
jest ujęte w art. 57 ustawy o statystyce
publicznej – „Kto wbrew obowiązkowi
odmawia wykonania obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie
powszechnym lub innym badaniu statystycznym, podlega grzywnie.”
Kara grzywny może zostać nałożona
przez sąd, a jej wysokość może sięgać
nawet do 5 tys. zł.
Wioletta Mucha
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Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów i zmiany ich tytułów.

Aktualności

Nabór wniosków na usuwanie
azbestu w 2021 roku
W związku z kontynuacją realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Strzyżewice na lata 2015 - 2018 z perspektywą do roku 2032”,
Wójt Gminy Strzyżewice ogłasza nabór wniosków o udzielenie
dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Strzyżewice w 2021 roku.
Nabór wniosków będzie trwał od 14 czerwca 2021 r. do 30 czerwca
2021 r. W tym okresie osoby zainteresowane udziałem w programie,
powinny złożyć w Urzędzie Gminy Strzyżewice, pokój 19 – komplet
dokumentacji.
Wymagane dokumenty:
■■ wniosek,
■■ kserokopia zgłoszenia robót dotyczących wymiany pokrycia
dachowego z płyt azbestowo-cementowych na inny rodzaj
pokrycia bez zmiany konstrukcji dachu złożonego do Starostwa
Powiatowego lub pozwolenia na rozbiórkę bądź przebudowę
dachu (zmianę konstrukcji więźby dachowej) ze Starostwa
Powiatowego (nie dotyczy przypadku odbioru wyrobów już zdemontowanych),
■■ oświadczenie o przeprowadzeniu przez wykonawcę demontażu zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie
sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania
wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649
z późn. zm.) (dotyczy przypadku demontażu pokryć dachowych
po 06.05.2004 r.),
■■ ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów
zawierających azbest.
Wniosek wraz z załącznikami można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Strzyżewice, pokój nr 19. Wymienione dokumenty wraz
z Regulaminem udzielania dofinansowania udostępnione zostały
również na stronie internetowej Urzędu Gminy Strzyżewice: www.
strzyzewice.lubelskie.pl, w zakładce ekologia/usuwanie azbestu.
Dofinansowanie przysługuje osobom fizycznym nie będącym
przedsiębiorcami, posiadającym tytuł prawny do nieruchomości
znajdującej się na terenie Gminy Strzyżewice.

Do dofinansowania kwalifikują się koszty związane z realizacją
zadań polegających na:
1. usunięciu wyrobów zawierających azbest znajdujących się na
budynkach mieszkalnych i gospodarczych osób fizycznych poprzez
pokrycie kosztów demontażu, odbioru (pakowania, załadunku
i transportu) oraz unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest,
2. usunięciu wyrobów zawierających azbest poprzez pokrycie
kosztów odbioru (pakowania, załadunku i transportu) oraz
unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest zgromadzonych na nieruchomościach:
• przed wejściem w życie przepisów rozporządzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004
r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania
i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r.
Nr 71, poz. 649 z późn. zm.), tj. przed 06.05.2004 r.,
• po wejściu w życie przepisów ww. rozporządzenia, tj. po
06.05.2004 r., pod warunkiem dołączenia do wniosku
oświadczenia o przeprowadzeniu przez wykonawcę demontażu zgodnie z § 8 ust. 3 powyższego rozporządzenia.
Dofinansowanie nie obejmuje refundacji kosztów poniesionych
przez osoby fizyczne, które we własnym zakresie zleciły demontaż,
transport i/lub przekazały do unieszkodliwiania odpady azbestowe
pochodzące z wymiany pokryć dachowych.
Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem
i montażem nowych pokryć dachowych, a także nie obejmuje kosztów wykonania dokumentacji technicznej. Ww. koszty pokrywa
w całości Wnioskodawca.
A. Janiszewska

Uchwała antysmogowa dla Województwa Lubelskiego
W dniu 19 lutego 2021 r. Sejmik Województwa Lubelskiego przyjął
uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa lubelskiego
ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji o nominalnej mocy
cieplnej mniejszej niż 1 MW, w których następuje spalanie paliw, tzw.
uchwały antysmogowej, której celem jest ograniczenie zanieczyszczenia
i poprawa jakości powietrza w województwie lubelskim. Przedmiotowa
uchwała określa wymagania w zakresie eksploatacji nowych urządzeń
grzewczych dopuszczonych do stosowania, wprowadza przepisy przejściowe dla funkcjonujących instalacji niespełniających wymagań oraz
zakazuje stosowania najgorszych jakościowo paliw.
Ważniejsze zapisy z uchwały antysmogowej:
1. Terminy wymiany instalacji:
■■ 1 stycznia 2024 r. – kotły bezklasowe i instalacje klas 1 i 2 wg
normy PN-EN 303-5:2002,
■■ 1 stycznia 2027 r. – instalacje klas 3 i 4 wg normy PN-EN
303-5:2012,
■■ 1 stycznia 2030 r. – instalacje klasy 5 wg ww. normy.
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2. Zakazuje się stosowania następujących paliw:
■■ miałów i mułów węglowych, flotokoncentratów oraz mieszanek
produkowanych z ich wykorzystaniem,
■■ węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem,
■■ węgla kamiennego, który nie spełnia któregokolwiek z wymagań określonych prawem oraz paliw stałych produkowanych
z jego wykorzystaniem,
■■ biomasy, której wilgotność przekracza 20%.
3. Zakazuje się użytkowania instalacji na paliwo stałe w nowo
budowanych budynkach mających dostęp do sieci ciepłowniczej lub gazowej (po 1 maja 2021 r.).
Zapisy uchwały dotyczą obszaru całego województwa lubelskiego.
Uchwała obowiązuje od 1 maja 2021 r.
Więcej informacji na temat uchwały antysmogowej można uzyskać
pod adresem: https://www.lubelskie.pl/aktualnosci/uchwala-antysmogowa-uchwalona.
A. Janiszewska
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Uwaga! Ważny komunikat dla osób

podłączonych do sieci kanalizacyjnej

Niewłaściwe korzystanie z kanalizacji prowadzi do poważnych problemów
eksploatacyjnych w sieciach, przepompowniach i oczyszczalniach ścieków.
Usuwanie awarii zwiększa koszty użytkowania, a tym samym cenę metra sześciennego ścieków.

Projekt

„Partycypacja
w planowaniu
przestrzennym
– II edycja”
W związku z trwającymi pracami nad
zmianą Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzyżewice, dnia 5 lutego Gmina Strzyżewice
zakwalifikowała się do udziału w II etapie
projektu „Partycypacja w planowaniu
przestrzennym – II edycja” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego.

Sieć kanalizacyjna przystosowana jest do
przyjmowania jedynie nieczystości sanitarnych. Niestety trafia do niej prawie wszystko,
co się zmieści do odpływu – kapsle, puszki
po napojach, worki foliowe, patyczki do uszu,
środki higieny osobistej, przeterminowane
lekarstwa, niedopałki papierosów, środki
chemiczne, zużyte baterie, a nawet części
garderoby. Bardzo dużo szkód w oczyszczalniach wyrządzają małe, z pozoru nieszkodliwe patyczki higieniczne oraz chusteczki
nawilżone. Prowadzą do częstych awarii
i wymuszają zatrzymywanie pracy urządzeń
i ich czyszczenie.
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzania
ścieków wyraźnie reguluję tę kwestię.
Art. 9.
1. Zabrania się wprowadzania ścieków
bytowych i ścieków przemysłowych do
urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych
do odprowadzania wód opadowych lub
roztopowych będących skutkiem opadów
atmosferycznych, a także wprowadzania
tych wód opadowych i roztopowych oraz
wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

2.

Zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych:
1) odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w
szczególności żwiru, piasku, popiołu,
szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny,
ścinków skór, tekstyliów, włókien,
nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym;

Kto nie stosuje się do wymienionych zakazów podlega karze do 10000 zł, zgodnie
z art.28 ust. 4 i 4a ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i odprowadzania ścieków:

W ramach ww. projektu Gmina Strzyżewice otrzyma grant w wysokości 44 885,00
zł. Planowane działania podjęte w ramach
otrzymanego grantu będą polegać między
innymi na zapoznaniu lokalnej społeczności
z pracami nad zmianą studium w postaci
spotkań prowadzonych metodą radar, debat
obywatelsko – eksperckich prowadzonych
przez specjalistów z zakresu planowania
przestrzennego oraz warsztatów, na których będzie wykorzystywany zakupiony
w ramach projektu sprzęt komputerowy
oraz oprogramowanie. Wdrożenie modułu iGeoPlan (oprogramowania) w systemie
eGmina pozwoli w łatwy i intuicyjny sposób
każdemu zainteresowanemu samodzielnie
odczytać przeznaczenie wybranej działki
w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego. Dodatkowo w ramach grantu
będzie przeprowadzony konkurs plastyczny
z nagrodami dla dzieci ze szkół znajdujących
się na terenie Gminy. Na stronie internetowej Urzędu Gminy zostanie udostępniona
zakładka umożliwiająca zgłaszanie inicjatyw
w ramach podjętej procedury planistycznej.

Art.28
(….)
4. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy,
o której mowa w art. 6 ust. 1, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych,
podlega karze ograniczenia wolności
albo grzywny do 10 000 zł.
4a. Karze określonej w ust. 4 podlega także
ten, kto nie stosuje się do zakazów,
o których mowa w art. 9 ust. 1 i 2.

Prosimy o dyscyplinę oraz o właściwe korzystanie z toalet !!!
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Aktualności
Urząd Gminy Strzyżewice ogłasza
kolejną edycję konkursu „Piękna wieś”.
Organizacja konkursu ma na celu popularyzację postaw przyjaznych środowisku, zachęcenie mieszkańców Gminy
Strzyżewice do utrzymywania czystości
i porządku, podejmowania działań na
rzecz upiększania najbliższego otoczenia
oraz propagowanie działań proekologicznych.

Zgłoś posesję do konkursu
„Piękna wieś”

W 2021 roku współzawodnictwo konkursowe prowadzone jest dwóch kategoriach:
„POSESJA” oraz „WIEŚ”.
■■ Warunkiem przystąpienia do Konkursu
w kategorii „POSESJA” jest złożenie
w Urzędzie Gminy Strzyżewice, w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r. podpisanej przez właściciela/właścicieli
posesji karty zgłoszenia. Do Konkursu
nie mogą przystąpić posesje, które
w dwóch poprzednich edycjach zdobyły I, II i III miejsce.
■■ Warunkiem przystąpienia do Konkursu
w kategorii „WIEŚ” jest złożenie w Urzędzie Gminy Strzyżewice, w terminie
do dnia 30 czerwca 2021 r. podpisanej
przez sołtysa wsi karty zgłoszenia wraz
z opisem wsi.
Regulamin oraz druki karty zgłoszenia do
Konkursu w kategorii „POSESJA” oraz w kategorii „WIEŚ” można pobrać w Urzędzie Gminy
Strzyżewice, pokój nr 19 lub ze strony internetowej Urzędu Gminy Strzyżewice www.
strzyzewice.lubelskie.pl, zakładka Ekologia.
Przegląd konkursowy w obydwu kategoriach zostanie przeprowadzony w terminie
od 12 lipca 2021 r. do 23 lipca 2021 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia
30 lipca 2021 r. Dla zwycięzców przewidziano nagrody pieniężne oraz dyplomy.

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać
pod nr telefonu 81 56 69 612.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.
ORGANIZATORZY
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z życia gminy
W środę, 2 czerwca br. w Strzyżewickim Dworku Ewy Kołaczkowskiej
odbyło się uroczyste rozdanie nagród
Wójta Gminy Strzyżewice za wybitne
osiągnięcia sportowe w roku 2020. Nagrodzonych zostało 15 osób, w tym 14
zawodników i 1 trener.

Uroczystość rozdania
nagród za wybitne
osiągnięcia sportowe

Wszystkich przybyłych na uroczystość
zawodników, trenerów, rodziców sportowców oraz gości powitała Wójt Gminy
Strzyżewice Barbara Zdybel, która w swoim
przemówieniu podkreśliła ile wyrzeczeń
kosztuje sportowców, żeby osiągnąć sukces. Następnie Pani Wójt pogratulowała
wszystkim osiągniętych wyników sportowych. Zaznaczyła, że mimo trudnego
roku wielu sportowców zmagało się na
mistrzostwach i różnego rodzaju zawodach.
W tych wydarzeniach brali udział również
sportowcy z naszej gminy, z których jesteśmy bardzo dumni.
W uroczystości udział wzięli również
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Strzyżewice Agata Stelmach, Prezes Akademii
Footbolisty Jarosław Stępień oraz Prezes
Gminnego Ludowego Klubu Sportowego
„POM-ISKRA” Piotrowice Ireneusz Rapa.
Po krótkim przemówieniu odbyło się
uroczyste wręczenie nagród. Każdy z nagrodzonych sportowców, otrzymał z rąk
Pani Wójt pamiątkowy dyplom, natomiast
na konta bankowe laureatów trafiły upominki pieniężne.
Wśród uhonorowanych zawodników byli
zwycięzcy zawodów międzywojewódzkich
i ogólnopolskich, w dyscyplinach takich jak
podnoszenie ciężarów, piłka nożna i lekkoatletyka.

Poniżej przedstawiamy pełną
listę osób nagrodzonych.

		Imię i nazwisko		Dyscyplina
zawodnik
Sebastian Przybyła		
lekkoatletyka
		Mateusz Adamczyk		piłka nożna
		Sebastian Boczek		piłka nożna
		Michał Dyś		piłka nożna
		Nikodem Korkosz		piłka nożna
		Kuba Matyjasik		piłka nożna
		Szymon Otrocki		piłka nożna
		Filip Romanek		piłka nożna
		Wojciech Rusiński		piłka nożna
		Jakub Stanek		piłka nożna
		Borys Stelmach		piłka nożna
		Mateusz Klimek		podnoszenie ciężarów
		Bartosz Kozyra		podnoszenie ciężarów
		
Marlena Polakowska
podnoszenie ciężarów
trener		
Antoni Kawałek		
podnoszenie ciężarów
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Wszystkim nagrodzonym raz
jeszcze składamy ogromne
gratulacje i trzymamy kciuki
za Wasze kolejne sukcesy, które
promują naszą gminę nie tylko
na arenach polskich, ale i międzynarodowych!

B. Szymula
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z życia gminy

Nepomuk powrócił do Strzyżewic
22 maja 2021 w Strzyżewicach odbyła się niezwykła uroczystość. Po 77 latach na swoje miejsce powróciła kapliczka ze św.
Janem Nepomucenem, patronem mostów, orędownikiem podczas powodzi. Według tradycji ludowej chronił przed powodzią
i innymi zagrożeniami związanymi z wodą, dlatego po wielkiej powodzi w 1855 roku i następujących po niej różnych epidemiach
mieszkańcy Strzyżewic oddali się pod jego opiekę. Prawdopodobnie w 1857 roku w pobliżu mostu na Bystrzycy wystawiono
kapliczkę św. Jana Nepomucena.
W 1914 roku wycofujące się wojska austriackie wysadziły w powietrze most na
Bystrzycy. Siła wybuchu była tak duża, że
uległa zniszczeniu stojąca nieopodal kapliczka, a figurka Nepomucena wpadła do rzeki.
Mieszkańcy Strzyżewic wydobyli figurkę
z wody i ustawili na pierwotnym miejscu,
przy niej modlili się i śpiewali.
W roku 1944 żołnierzom sowieckim nie
spodobał się stojący przy drodze święty, dlatego bezpowrotnie zniszczyli go, podkładając
ładunek wybuchowy.
Od kilku lat w rozmowach między
członkami Strzyżewickiego Towarzystwa
Regionalnego pojawiał się wątek św. Jana
Nepomucena. W 2020 roku tematem tym
zainteresowała się Pani Barbara Zdybel –
Wójt Gminy Strzyżewice, która dała impuls
do działań nad odbudowaniem kapliczki.
Pod nadzorem Zarządu Strzyżewickiego
Towarzystwa Regionalnego, odbudowy
kapliczki podjął się Andrzej Kuliński. Wraz
z Prezesem STR Panem Marianem Paszkiewiczem, przeprowadzili rozmowy z najstarszymi mieszkańcami, próbując uzyskać
jak najwięcej informacji, potrzebnych do
jej odtworzenia, gdyż niestety nie zachowały się żadne fotografie. Figurkę św. Jana
Nepomucena ufundowali bracia Kulińscy
- Andrzej i Jerzy, a jej wykonanie zlecono
artystom. Kapliczkę z figurką posadowiono
na drewnianym słupie.
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W dzień po liturgicznym wspomnieniu
św. Jana Nepomucena nastąpiło uroczyste
poświecenie odbudowanej kapliczki. Całość
spotkania prowadził Pan Marian Paszkiewicz,
głos zabrała również Pani Wójt. Poświęcenia
dokonał proboszcz parafii Kiełczewice ks.
Krzysztof Brodaczewski w asyście druhów
strażaków z OSP Strzyżewice-Rechta oraz
OSP Franciszków. Uroczystość uświetnił
swoim występem zespół śpiewaczy z CKiP
w Piotrowicach.
Druga część uroczystości odbyła się
w Dworku Kołaczkowskich, gdzie wszyscy
uczestnicy wysłuchali wystąpienia Pana Sędziego Ferdynanda Rymarza, który bardzo
ciekawie przedstawił osobę św. Jana Nepomucena i historię strzyżewickiej kapliczki.
Dodatkowym tematem spotkania była
prezentacja „Suplementu do dziejów parafii
Kiełczewice”, który został przygotowany
przez Pana Sędziego i wydany wspólnymi
siłami przez Strzyżewickie Towarzystwo
Regionalne, Gminę Strzyżewice i Gminną
Bibliotekę Publiczną im. Ewy Kołaczkowskiej
w Strzyżewicach. Pan Rymarz przedstawił
nowe informacje dotyczące przeszłości kiełczewickiej parafii, do których dotarł w ostatnim czasie. Największym jego odkryciem
było odnalezienie dokumentu wystawionego
17 września 1416 r w Kiełczewicach przez
króla Władysława Jagiełłę i wielkiego księcia
litewskiego Witolda.

Mamy nadzieję, że św. Jan Nepomucen
będzie chronił naszą gminę i mieszkańców
przed skutkami ulew, nawałnic i powodzi oraz
pozostanie w Strzyżewicach już na zawsze.
Oby nie doświadczał w przyszłości losów,
które spotkały go w przeszłości.
Grzegorz Kuras
Strzyżewickie Towarzystwo Regionalne
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Tadeusz Betiuk – Wspomnienie
Jeżeli w jednym zakładzie pracuje ktoś 32 lata – najczęściej jest to jedyna firma w życiu tego człowieka. Tyle dyrektor Tadeusz Betiuk pracował w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Piotrowicach. Zmarł w styczniu tego roku. Wszyscy żegnali go
z żalem, osobiście również miałem ku temu powody, był przecież moim szefem przez 23 lata. Pełniłem funkcję jego zastępcy
i zawsze był przede wszystkim przełożonym, ale później także kolegą i przyjacielem.
Tadeusz Betiuk objął stanowisko Dyrektora POM we wrześniu 1959 roku. Był
to czas, kiedy w Polsce polityczna „odwilż”
przyniosła zmiany w polityce państwa wobec
wsi. Likwidowano spółdzielnie produkcyjne
i POM-y, które powołano do ich obsługi,
mogły zaprzestać „orać i żąć”, jak wcześniej
nadawano z głośników w kołchozowej pieśni.
Zmniejszył się też polityczny nadzór nad
POM, skończyło finansowanie budżetowe,
zaczął obowiązywać rachunek ekonomiczny.
W POM Piotrowice likwidowano więc wszystkie zbędne narzędzia i maszyny rolnicze służące do obsługi spółdzielni (pługi, brony,
snopowiązałki i in.). Gospodarka firmy została
niemal „wyzerowana”, zero długów i pusta
kasa. Trzeba wszystko zaczynać od początku.
Przyszedł dobry czas dla takich ludzi jak
Tadeusz Betiuk. Nie ma pieniędzy, ale jest
zapał i wytyczone cele. Dwie sprawy uznał za
najważniejsze: praca dla ludzi i porozumienie
z nieufnie do POM-u nastawionym społeczeństwem. POM jeszcze wtedy uznawano za
jakąś radziecką spuściznę. Od szukania pracy
dla kilkudziesięciu pracowników, zamówień
na usługi, rozpoczął pracę dyrektor Tadeusz
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Betiuk. Kiedy okazało się, że pomowscy kowale świetnie podkuwają konie, robią dobrej
jakości narzędzia i świadczą usługi rzemieślnicze, kilkoma agregatami pracownicy wykonują
omłoty po wsiach - wówczas POM zaczął
być w okolicy doceniany, stał się potrzebny, zmieniała się o nim opinia i akceptacja
społeczeństwa. Dyrektor z radością przyjął
pierwsze większe zamówienia z zewnątrz na
prace transportowe i produkcję skrzynek do
owoców. Tak Tadeusz Betiuk zaczął swoją
pracę w Piotrowicach.
Przejął majątek bardzo skromny: to była
tzw. resztówka po rozparcelowanym majątku hr. Witolda Łosia. Kilka adaptowanych
budynków inwentarskich na warsztaty, spichlerz, budynek mieszkalny tzw. rządcówka
i dworek z parkiem. Przy szosie dwa nowe
budynki mieszkalne 2-rodzinne, wybudowane przez poprzedniego dyrektora POM.
I tylko tyle, dalej już nic – starsi mieszkańcy pamiętają jaki był krajobraz tej części
Piotrowic w 1959 roku. Sielski, czyli pola
uprawne, ogródki warzywne, aż do lasu. Nie
było przecież szkoły i internatu, budynków
mieszkalnych. Tę przestrzeń Dyrektor przez

całe lata wypełniał. Sporą część terenu zajęła
(od 1962 r.) przyzakładowa Zasadnicza Szkoła
Mechanizacji Rolnictwa, później również
Technikum. Istnieje do dziś, z internatem,
warsztatami. Szkoła, to było jego „oczko
w głowie” – jak mawiał. Przez cały okres jego
pracy budował mieszkania, najpierw budynki
5-rodzinne, później 12- i 14-rodzinne bloki.
Powstało osiedle mieszkaniowe. Obecnie
tylko w osiedlu budynków mieszkalnych
byłego POM, zamieszkuje ponad 100 rodzin.
W każdym roku Dyrektor w coś inwestuje.
Potrzebuje pieniędzy, dużo pieniędzy. Ponieważ na remontach ciągników i usługach
rolniczych niewiele można było zarobić,
wchodzi w kooperację z przemysłem, z dużymi firmami. Pierwszą, już w 1967 r. były
Zakłady Mechaniczne „Ursus”. Przewoziliśmy
obrabiarki, uruchamialiśmy produkcję i wysyłaliśmy wyroby do ZM „Ursus”. To była duża
produkcja kilku pozycji części, na montaż
nowych ciągników (Zakłady produkowały
50 tysięcy traktorów rocznie). Dyrektor na
wysokich obrotach, zwiększa zatrudnienie,
organizuje dowóz pracowników, zatrudnia
następnych inżynierów, także swoich za-
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stępców (tu warto przynajmniej wspomnieć
mgr inż. Juliana Rakoczego, wdrażającego
kooperację z „Ursusem”). W kolejnych latach
doszły: kooperacja z Hutą Stalowa Wola,
BUMAR-em Łabędy i na końcu Bieżnikownia
Opon. Powstał niemal nowy, nowoczesny
zakład produkcyjny.
W okresie szczytowej produkcji POM
zatrudniał prawie 300 pracowników, w tym
30 pracowników z wykształceniem wyższym
- chwalił się dyrektor Betiuk. Do tej grupy
dołączył on sam, zdając zaocznie maturę i studia prawnicze. To świadczy o jego ogromnej
pracowitości, samozaparciu i ambicji.
Pieniędzy już wystarczało. Jednak na inwestycje obowiązywały limity. Przy rozpoczynaniu każdej budowy odbywał się dialog
dyrektora z główną księgową: „Pani Jasiu
(Janina Smalec)! Zaczynamy budowę 5-rodzinnego bloku. Zaksięguje Pani w środkach trwałych?” „Jakoś nie wiem” odpowiada
zwykle p. Jasia. Ale „jakoś” zrobiła, np. jako
modernizację komórki, przebudowę czegoś
i udawało się. Badający bilanse nie dostrzegli
tego, ale to świadczy o umiejętności współpracy dyrektora z kadrą.
Na zewnątrz zakładu pierwszą inwestycją
był Zakładowy Dom Kultury, obecnie CKiP.
Wówczas była to tylko sala kina z kabiną dla
operatora. Dociekliwy obserwator znalazłby
w nim spore części muru stajni koni cugowych
hr. Łosia. Dwukrotnie go modernizowano,
dobudowano budynek Przedszkola. Było to
chyba pierwsze przedszkole w gminie, zwane
na początku „Zakładowym”. Zaangażowanie
dyrektora Betiuka w jego budowę było wyjątkowe. Był na budowie od rana do wieczora,
nawet fizycznie pracował, entuzjazm ogarnął
sporą grupę pracowników, kadry technicznej,
także biurowych, ludzi byłoby nawet więcej niż
potrzeba. Przedszkole powstało w 6 tygodni.
Podobne zaangażowanie pokazali pracownicy
przy innych budowach, np. sali gimnastycznej.
Bardziej zrozumiałe było angażowanie się
pracowników w budowaniu mieszkań. Wcześniej, już na etapie fundamentów Dyrektor
Betiuk (z komisją mieszkaniową) je przydzielał. Uszczęśliwiony pracownik wiedząc „pod
którą chmurką” będzie jego mieszkanie, po
godzinach pracy szedł na budowę, pracował.
Poznawał ciężar taczki betonu wciąganej po
deskach na piętro. Wszyscy, nawet z rodzinami pomagali w budowie swoich mieszkań.
Dyrektor znał wszystkich pracowników, ale
także ich żony i dzieci. Sam mawiał, że ma
zaproszenie na wesele i pójdzie, choć później
nowożeńcy przyjdą po mieszkanie. Przychodzili i często dostawali.
Dyrektor Betiuk miał w sobie coś takiego
co wciągało, mobilizowało do osiągania jakiegoś celu. Miał dar zachęcania, przekonywania.
W sytuacjach wydawałoby się beznadziejnych
sam stawał do łopaty i udowadniał, że można.
Tak było w wielu pracach np. porządkowych,
przygotowaniu do różnego rodzaju imprez,
świąt. Firma musiała błyszczeć. Jeśli były opory, był jeszcze tzw. „dobrowolny przymus”.
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Tadeusz Betiuk nie był aniołem. W ferworze pracy zdarzało się solidnie zrugać
wykonującego pracę źle lub zbyt wolno. Jednak nie przeklinał, nie miał takiego zwyczaju.
Bywało, że po chwili poklepał po plecach,
a nawet przeprosił.
Betiuk narzucał tempo. Szokował nowymi pomysłami. Jeszcze nie skończyliśmy
jednej budowy, już planował następną, nie
było czasu na dokładne wykańczanie. Jak
skończymy budowy – mówił – będziemy
„szlifować”. Bywało, że wprost zamęczał. Po
„Dobranocce”, zamiast odpocząć dzwonił do
mnie: „Nie poszlibyśmy na chlubę?”. „Chluba”
to zakład i pracująca II zmiana, lub z latarką
– na osiedle i budowę któregoś z budynków.
Mało siedział za biurkiem. Chodził dużo
i szybko, dopiero po 2 latach zacząłem go
„doganiać”. Nie zapraszał na rozmowy do
biura. Większość spraw załatwiał na terenie
zakładu lub na budowach, gdzie rozmawiał
z pracownikami, związkowcami. Pytał o opinie, gdy miał wątpliwości, ale gdy podjął decyzję – był konsekwentny, już nie ustępował.
Ze względu na wielobranżowość w pracy,
wprowadził codzienne „operatywki” - poranne
spotkania 10-15 minutowe kierowników. Ważne sprawy na dzień, wyjazdy, koordynacja.
Czasami trzeba było kogoś „skorygować”.
Operatywki były czasami przedmiotem żartów czy uszczypliwości, podobnie, jak głośne
syreny: o godz. 7, 11, 15. Nic sobie z tego nie
robił, istniały kilkadziesiąt lat.
Finanse dyrektor kierował również na
sport. Ogromnie angażował się w klub sportowy: piłkę nożną, ciężary, kolarstwo, skoki
do wody. Stąd powstał stadion sportowy,
basen. Wspierał również kulturę: kino, orkiestra dęta, zespoły muzyczne, teatralne.
Skończył się nasz wolny obszar do zabudowy w stronę lasu. Ostatni budynek mieszkalny, 12-rodzinny dla nauczycieli, w dużym
stopniu oni kończyli sobie sami. Natomiast
nadszedł czas na społeczne angażowanie się
Tadeusza Betiuka na zewnątrz POM, w środowisku. W Piotrowicach była do budowy

remiza OSP. Została zrobiona w błyskawicznym tempie. Na terenie gminy potrzebne były
inwestycje w szkołach. Bardzo duży ich zakres
w Bystrzycy Starej, ale również w Rechcie,
Osmolicach, Żabiej Woli i w Kiełczewicach.
Już nie wszystkie kończył Dyrektor Tadeusz
Betiuk, ale we wszystkich, w których zaczynał,
znane były jego zwymiarowane kroki.
Taka aktywność, wprost wysiłek fizyczny,
miały wpływ na zdrowie dyrektora Betiuka.
W ostatnim roku pracy narzekał na serce,
odpoczywał chwilami półleżąc w fotelu. Na
początku roku 1991 ze względu na zdrowie
odszedł na emeryturę.
Otrzymałem dyrektorską pałeczkę sztafetową na kilka lat, akurat na czas „reformy”
Balcerowicza. Kooperujące z nami zakłady
wypowiadają umowy, „Ursus” przestaje nam
płacić należności, ogłasza upadłość. POM-y
upadają. W całym kraju powstają gigantyczne
zatory płatnicze, nikt nikomu nie płaci. Tadeusz Betiuk jest dokładnie zorientowany
w sytuacji POM-u, mieszka przecież w Osiedlu. Rozumie i wie, że jedynym warunkiem
utrzymania się zakładu jest oddzielenie szkoły
i części socjalnej z mieszkaniami włącznie,
od części produkcyjnej. Jest z nami w stałym
kontakcie, uczestniczy w komisji do ustalenia
ceny mieszkań.
Wspólnie z Radą Pracowniczą podejmuję
decyzję o:
■■ sprzedaży mieszkań pracownikom;
■■ bezpłatnym przekazaniu Szkoły Wojewodzie;
■■ bezpłatnym przekazaniu zespołu dworsko - parkowego z dworkiem Wójtowi Gminy.
Taki jest obecny stan majątkowy pozaprodukcyjnej części POM-u.
1 lipca 1997 r. POM Piotrowice przestał
istnieć jako przedsiębiorstwo państwowe.
Majątek przejęła spółka „POM Piotrowice
spółka z o.o”. Ja dołączyłem do Tadeusza przeszedłem na emeryturę.
Jan Wiewióra

9

z życia gminy

Świetlica w Osmolicach Pierwszych wznowiła działalność!
Od marca tego roku po trudnym dla
wszystkich okresie związanym z pandemią
na nowo wznowiliśmy działalność Świetlicy Wiejskiej w Osmolicach Pierwszych.
Pragniemy, by placówka tętniła życiem społecznym i integrowała lokalnych
mieszkańców. W naszej bogatej ofercie
znajdziecie wiele interesujących zajęć i projektów związanych z różnorodną tematyką.
Znajdziecie tu wiele atrakcyjnych zajęć
dla dzieci, m. in. warsztaty plastyczne,
kulinarne, taniec, kino, zajęcia sportowe,
gry planszowe. Działania świetlicy skierowane są nie tylko dla dzieci, dorośli również
znajdą coś dla siebie. Oferujemy zajęcia
taneczne, fitness, warsztaty kulinarne
oraz coachingowe.
Budynek został przystosowany do różnorodnych zajęć, posiada dużą przestronną i dobrze oświetloną salę główna, aneks kuchenny,
spiżarnię, jadalnię, szatnię oraz plac do zabaw
na świeżym powietrzu. Do dyspozycji mamy
również stół do tenisa stołowego.

W zajęciach chętnie uczestniczą dzieci
i młodzież z gminy Strzyżewice integrując
się i zawiązując nowe znajomości.
Naszym głównym celem jest stworzenie
bezpiecznej przestrzeni do zabawy, nauki
i rozwijania swojej kreatywności i ukrytych
talentów.

Zależy nam, by każdy z uczestników czuł
przynależność do naszej małej społeczności.
Zapraszamy do odwiedzenia naszej placówki i skorzystania z naszej oferty zajęć.
Jesteśmy otwarci na współpracę i tworzenie
niezapomnianej atmosfery i wspomnień.
Koordynator świetlicy, Magdalena Łyczak

Piotrowicki Park przyjazny dla odwiedzających!
Zarośnięte alejki, krzaki i połamane drzewa w Parku Kajetana Koźmiana to już przeszłość! W porozumieniu z Urzędem
Gminy Strzyżewice druhowie z OSP Piotrowice oraz mieszkańcy
Piotrowic oczyścili część parku, dzięki czemu stał przyjazny
dla odwiedzających, którzy wraz z początkiem sezonu letniego
coraz częściej i liczniej odwiedzają jego zakątki.
Jako jednostka OSP dziękujemy serdecznie mieszkańcom, którzy
dobrowolnie przez kilka dni przychodzili by wspomóc oczyszczanie
naszej wspólnej przestrzeni. Mamy nadzieję, że to nie koniec wspólnych akcji i wkrótce dokończymy przywracanie świetności temu
wspaniałemu miejscu! Pracy jest sporo, a to co wykonaliśmy do tej
pory, to dopiero początek.
Szczególne podziękowania należą się Pani Urszuli Krzyżak, Panu
Jakubowi Pietroniowi oraz Panu Tomaszowi Chromczakowi!
Pamiętajcie, że razem możemy więcej!
/OSP Piotrowice/
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Porozumienie jst w sprawie określenia
zasad współpracy w ramach LOM
W chwili obecnej kończy się proces podpisywania „Porozumienia jednostek samorządu terytorialnego w sprawie określenia
zasad współpracy w ramach Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego”. W dokumencie Partnerzy deklarują wspólne działanie w celu
opracowania i realizacji strategii rozwoju ponadlokalnego, a także pozyskiwania środków zewnętrznych, które mogą zostać wykorzystane na realizację wspólnych inicjatyw.
Obszar LOM-u wskazany został w Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na
lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030 r.)
i obejmuje 22 gminy: gminy Lublin, gminy
Bełżyce, gminy Bychawa, gminy Garbów,
gminy Głusk, gminy Jabłonna, gminy Jastków,
gminy Kamionka, gminy Konopnica, gminy
Miasto Lubartów, gminy Lubartów, gminy
Łęczna, gminy Mełgiew, gminy Nałęczów,
gminy Niedrzwica Duża, gminy Niemce,
gminy Piaski, gminy Spiczyn, gminy Strzyżewice, gminy miejskiej Świdnik, gminy
Wojciechów, gminy Wólka. Współpracę
w ramach Partnerstwa LOM zadeklarowało
również 5 powiatów: lubelski, lubartowski,
łęczyński, puławski, świdnicki.
Wspomniane porozumienie pozwoli na
przygotowanie obligatoryjnych materiałów
w celu realizacji Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego (ZIT LOM) w ramach Funduszy
Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027.
Jednym z celów będzie opracowanie wspól-

nej strategii rozwoju. Porozumienie jest
jednocześnie kontynuacją współpracy gmin
Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego przy
wdrażaniu instrumentu Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych w okresie programowania UE na lata 2014-2020.
Dotychczas partnerstwo funkcjonowało
w formie porozumienia międzygminnego
16 gmin. W ramach ZIT, w perspektywie
finansowej 2014-2020, znaczące środki
przeznaczono na mobilność i niskoemisyjny
transport. Jednak Zintegrowane Inwestycje
Terytorialne to również działania dotyczące
innych obszarów życia mieszkańców metropolii. W zakresie rewitalizacji zrealizowano
projekt pt. „Poprawa spójności przestrzennej, społecznej i kulturowej LOF poprzez rewitalizację”, w ramach którego nasza Gmina
wykonała rewitalizację zespołu dworsko parkowego w Strzyżewicach. Część środków
przeznaczona została na dofinansowanie
projektów dotyczących tzw. rewitalizacji
przyrodniczej oraz informatyzację procesów

administracyjnych i zwiększenie poziomu
wykorzystania technologii IT podczas świadczenia usług publicznych, czego przykładem
jest projekt „E-gminy w Lubelskim Obszarze
Funkcjonalnym”. Uzupełnieniem działań infrastrukturalnych są działania przeznaczone
na projekty miękkie związane z włączeniem
społecznym, edukacją oraz rynkiem pracy.
Istotą ZIT w perspektywie 2021-2027
będzie realizacja zintegrowanych projektów przyczyniających się do rozwiązywania
problemów i wspólnego bądź skoordynowanego zaspakajania potrzeb obszaru objętego
ZIT. Jest to więc mechanizm pozwalający
samorządom na realizację przedsięwzięć,
których oddziaływanie pozwala niwelować
zdiagnozowane, wspólne problemy mieszkańców całego obszaru. W obecnym kształcie
Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego
na Lubelszczyźnie wskazano siedemnaście
takich obszarów. Aby móc zrealizować instrument ZIT na danym obszarze należy zawiązać
zinstytucjonalizowaną formę partnerstwa.

Główne kierunki działań ZIT w perspektywie finansowej 2021-2027:
■■ Rozwój zrównoważonego transportu publicznego łączącego miasto

i jego obszar funkcjonalny – realizacja projektów dotyczących np. zakupu lub
modernizacji taboru na potrzeby czystej komunikacji miejskiej wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury na jego potrzeby, rozwój e-usług
w obszarze komunikacji miejskiej (np. wprowadzenie zintegrowanych kart
miejskich), udogodnienia dla podróży multimodalnych i mobilności pracowników
(m.in. budowa systemów „parkuj i jedź”, parkingów rowerowych), realizacja
innowacyjnych transportowych systemów informacji i zarządzania ruchem,
ograniczenie i uspokajanie ruchu samochodowego w centrach miast, budowa
ścieżek rowerowych dla celów komunikacyjnych.

■■ Poprawę stanu środowiska przyrodniczego na obszarze funkcjonal-

nym miasta, szczególnie w zakresie jakości powietrza – realizacja projektów
w zakresie gospodarki odpadami i oczyszczania ścieków oraz działania służące
ograniczeniu niskiej emisji, w tym wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne.

■■ Zwiększenie efektywności energetycznej w obszarze funkcjonalnym
– realizacja projektów w zakresie inteligentnych systemów dystrybucji energii, wysokosprawnej kogeneracji, systemów ciepłowniczych, kompleksowej
modernizacji energetycznej w budynkach mieszkaniowych, w tym termomodernizacja budynków.

Zasięg Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego

■■ Wsparcie rozwoju kształcenia i szkolenia zawodowego w odpowiedzi

na potrzeby i wyzwania rynku pracy w obszarze funkcjonalnym – realizacja
projektów z zakresu wsparcia infrastruktury na potrzeby kształcenia i szkolenia
zawodowego oraz kształcenia osób dorosłych, w tym budowa i rozbudowa oraz
wyposażenie w bazę dydaktyczną nowych obiektów, a także przebudowa, adaptacja, modernizacja, wyposażeniu w bazę dydaktyczną już istniejących obiektów,
ukierunkowanej na tworzenie i rozwój kształcenia praktycznego w branżach
zgodnych z potrzebami rynku pracy w miejskim obszarze funkcjonalnym.

Nr 2/2021 (178)

Wioletta Mucha

11

inwestycje

Jeszcze w tym roku rozpocznie
się budowa mostu
i skrzyżowania w Osmolicach
Pierwszych

Zbudujemy drogę wspólnie
z Gminą Jabłonna
W dniu 28 maja 2021 roku w Strzyżewicach pomiędzy
Gminą Strzyżewice a Gminą Jabłonna zostało zawarte porozumienie w sprawie wspólnej realizacji zadania „Przebudowa dróg gminnych nr 112486L w Żabiej Woli i nr 107168L
w Jabłonnie – Majątek”

Planowany do budowy most w Osmolicach Pierwszych

Gminy Jabłonna i Strzyżewice przygotowują się do przebudowy
drogi biegnącej wzdłuż wspólnej granicy. Droga ta łączy drogę
wojewódzką nr 835 z drogą powiatową nr 2269L Lublin – Bychawa.
Do wykonania pozostał odcinek 2 075 m. W pierwszym etapie
współpracy zaplanowane jest opracowanie koncepcji budowy
i opracowań środowiskowych oraz kompleksowej dokumentacji
projektowo wykonawczej.
Justyna Pruś

Planowane do przebudowy skrzyżowanie dróg powiatowych przy
firmie Osmofrost Sp. z o.o.
W bieżącym roku 120 samorządów otrzyma w sumie 336 mln zł
dofinansowania w ramach rezerwy subwencji ogólnej przeznaczonej na realizację inwestycji drogowych, w tym: 11 województw na
kwotę 59,5 mln zł, 73 powiatów na kwotę 118,5 mln zł i 36 miast na
prawach powiatu na kwotę 157,9 mln zł.
Wsparcie otrzymał również Powiat Lubelski na realizację zadania
pn.: „Rozebranie istniejącego mostu i budowa nowego przez rzekę
Bystrzycę w m. Osmolice w km 2+030 w ciągu DP nr 2277L wraz
z dojazdami”. Kwota dofinansowania to 2 382 500,00 zł. Oprócz
mostu przebudowane zostanie skrzyżowanie dróg powiatowych
nr : 2277L, 2267L oraz 2268L znajdujące się przy firmie Osmofrost
Sp. z o.o. Obecnie Powiat Lubelski jest na etapie przygotowywania
dokumentacji przetargowej na udzielenie zamówienia na wykonanie zadania.
Wioletta Mucha
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Kolejny etap budowy drogi
nr 112486L w Żabiej Woli
Informujemy, że Gmina Strzyżewice otrzymała dofinansowanie
w kwocie 481 890,00 zł na realizację zadania pn.: „Utwardzenie
dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej
nr 112486L od km 0+979,37 do km 1+365,50 w miejscowości
Żabia Wola”. Dotacja przyznana została na 2021 r. w ramach
wojewódzkiego programu likwidacji osuwisk i ochrony wąwozów
lessowych przed erozją. Dzięki uzyskanemu wsparciu będziemy
mogli wykonać kolejny etap budowy drogi nr 112486L, a tym
samym uzyskać połączenie pomiędzy drogami powiatowymi: nr
2277L Żabia Wola - Strzyżewice oraz nr 2269L Lublin - Bychawa.
Zakres inwestycji obejmował będzie wyrównanie dna wąwozu oraz wykonanie: podbudowy pomocniczej z betonu 5 MPa,
podbudowy z kruszywa łamanego, nawierzchni mineralno-bitumicznej i obustronnych utwardzanych kruszywem poboczy na
odcinku drogi o długości 386,13 m. Szacowana wartość zadania:
602 363,41 zł.
Wioletta Mucha
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BohaterON 2020
Szkoła Podstawowa w Bystrzycy Starej po raz kolejny otrzymała
podziękowanie za realizację ogólnopolskiego projektu o tematyce
historycznej BohaterON- włącz historię! Celem akcji jest upamiętnienie
i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję
historii Polski XX wieku. Projekt ma edukować Polaków, bazując na
historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej,
krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną.
Organizatorami akcji są wrocławskie fundacje Sensoria i Rosa, których
działaniom przyświeca hasło: Pamięć- Edukacja - Pomoc.
Projekt realizowany jest pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej
i we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej. Uczniowie klas VIII i II b
aktywnie włączyli się w akcje promującą postawy patriotyczne. Na bazie
udostępnionych materiałów edukacyjnych odbyły się lekcje poświęcone
Powstaniu Warszawskiemu. Podsumowaniem zajęć było wykonanie
przez uczniów kartek z życzeniami, które zawierały słowa wdzięczności
dla uczestników powstania. Wszystkie prace zostały ułożone w jedną
laurkę i zgodnie z regulaminem akcji zostały przekazane Fundacji Sensoria we Wrocławiu, a następnie przesłane adresatom. Organizatorzy
akcji w podziękowaniu napisali:”Dzięki naszemu wspólnemu działaniu
w tysiącach polskich szkół i przedszkoli odbywają się lekcje dotyczące
Powstania Warszawskiego, a do uczestników walk o stolicę trafiło już
ponad 830 tys. kartek z życzeniami, słowami uznania i pamięci”.
Nasz wielki rodak Święty Jan Paweł II nigdy nie przestał podkreślać swych polskich korzeni i dawać świadectwa wielkiej miłości do
ziemskiej ojczyzny i troski o nią. Często w swoich wypowiedziach
nawiązywał do tematyki powstania warszawskiego, oto jedna z nich:
„Królowo Polski! Wspominam dziś wraz z rodakami Powstanie
Warszawskie. Przynoszę przed Twoje Oczy tę walkę, ofiarę i śmierć
— i błagam: Ocal mój Naród przed podobnym wyniszczeniem! Ocal
młode pokolenie! A równocześnie: Daj nam zachować tę samą miłość ojczyzny, tę samą gotowość służenia sprawie jej niepodległości
i pokoju, jaka objawiła się w tamtym pokoleniu”.
A. Paszkiewicz

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII
KONOPNICKIEJ W BYSTRZYCY STAREJ

Europejska Podróż – festiwal
filmowy w Szkole Podstawowej
w Bystrzycy Starej
Pomimo ciężkich czasów spowodowanych stanem pandemii na całym świecie nasza szkoła nie ustaje w działaniach
na rzecz zrealizowania celów i założeń projektu „Europejska
podróż – festiwal filmowy”.
Całe przedsięwzięcie zostało przeniesione, jak większość
tego typu prac, do świata wirtualnego. Na platformie cyfrowej
E-twinning, przeznaczonej do europejskiej współpracy szkół
online, zostały utworzone konta dla nauczycieli prowadzących
oraz uczniów-uczestników projektu. Dzieci przygotowały projekty logotypu reprezentującego program. Następnie odbyło
się głosowanie wewnątrz szkół partnerskich w trakcie którego zostały wyłonione najlepsze prace. Ostatnim etapem było
międzynarodowe głosowanie przeprowadzone na platformie
E-twinning. Tu uczniowie i nauczyciele dokonali wyboru najlepszego loga, które od tego momentu stało się oficjalnym
znakiem graficznym przedsięwzięcia. W związku z dokonanym
wyborem baner informacyjny został wykonany i powieszony
przed budynkiem naszej szkoły.
W trakcie ostatnich 6 m-cy projektu odbyły się cztery spotkania
koordynatorów, na których były omawiane kwestie techniczne
i organizacyjne związane z programem Erasmus+. Niestety, wciąż
nie wiadomo, czy uda nam się w tym roku szkolnym zrealizować
naszą pierwszą mobilność, którą miała być wyprawa na Sycylię.
Ważnym zadaniem, które wykonali już uczniowie jest prezentacja naszej szkoły wykonana w postaci krótkiego filmu, który
został opublikowany w serwisie Youtube a link do niego możemy znaleźć na stronie internetowej szkoły oraz na E-twinning
Twinspace. Nasi uczniowie włożyli sporo pracy w przygotowanie
scenariusza oraz zdjęć, które kręcone w niełatwym epidemicznym
czasie wymagały sporo poświęceń i zaangażowania.
Obecnie szkoła włoska przygotowuje manual dotyczący techniki montażu filmów oraz pracy nad jego obróbką techniczną.
Wszystkie szkoły partnerskie, w tym również i nasza, pracują
nad scenariuszem do kolejnej produkcji filmowej dotyczącej
naszej lokalnej tradycji i zwyczajów.
Koordynator główny projektu
Tomasz Suchański
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Nasze osiągnięcia…
Ostatnie wydarzenia związane z pandemią znacząco wpłynęły na zmianę organizacji prac polskich szkół, ograniczając
możliwość udziału uczniów w konkursach oraz przedsięwzięciach artystycznych i sportowych. Mimo wszystko staraliśmy się
nie ulec presji i w miarę możliwości angażowaliśmy się w działania, w których mieliśmy szansę na eksponowanie talentów
i pasji naszych uczniów.
Szczególnym zainteresowaniem wśród
społeczności Publicznej Szkoły Podstawowej
w Bystrzycy Starej cieszyły się konkursy
plastyczne.
Na tej płaszczyźnie sukcesy odnieśli:
■■ Mateusz Adasik z kl. III – wyróżnienie
w Powiatowym Konkursie Plastycznym
Na straganie zorganizowanym przez
Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną
w Bychawie,
■■ Maja Rudnicka z kl. VIII – II miejsce
w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym Mój Patron pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Lubelskiego
organizowanym przez Zespół Szkół
w Bychawie.
■■ Maja Rudnicka, Karina Rozdziali, Oliwia
Stelmach z kl. VIII – kwalifikacja do
ostatniego etapu ogólnopolskiego konkursu plastycznego Jedyny taki dziennik
organizowanego przez Dział Edukacji
Państwowego Muzeum na Majdanku.
■■ Prace przygotowane przez uczennice
można zobaczyć na wystawie pokonkursowej w Centrum Obsługi Zwiedzających
Państwowego Muzeum na Majdanku
■■ Kornelia Asyngier z kl. 0, Adam Gonder
z kl. I , Nadia Kowalczyk z kl.II , Mateusz
Teter z kl. V, Karolina Teter z kl. IV –
wyróżnienia w konkursie Moja karta
wielkanocna organizowanym przez Centrum Kultury i Promocji w Piotrowicach.

Erasmus
kątem oka

Pierwsze koty za płoty – tymi słowami
członkowie zespołu realizującego projekt
Erasmus z Bystrzycy Starej spuentowali
spotkanie, do którego doszło 19 kwietnia
2021 r. na platformie ZOOM. W wydarzeniu wzięli udział uczniowie i nauczyciele
szkół realizujących projekt. Wśród nich
byli przedstawiciele: Thomas More Scuola
Partitaria Scarl z Palermo, Scoala Gimnaziaa „Sfenta Vineri” z Ploieiti w Rumunii
oraz 32 SU sizuchavane na chuzhdi ezici
„sv. Kliment Ohridski” z Sofii w Bułgarii.
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■■ Jan Teter z kl. VI – nagroda w konkursie
Moja karta wielkanocna organizowanym przez Centrum Kultury i Promocji
w Piotrowicach.
■■ Bartłomiej Teter z kl. I – nagroda Grand
Prix w konkursie Moja karta wielkanocna organizowanym przez Centrum
Kultury i Promocji w Piotrowicach..
Niezwykłymi zdolnościami stylizacyjnymi wykazały się Gabriela Toporowska
i Martyna Sobieś z kl. II, które otrzymały
wyróżnienia w konkursie Zostań bohaterem
organizowanym przez Gminną Bibliotekę
Publiczną im. Ewy Kołaczkowskiej w Strzyżewicach.
Mocną stroną naszych uczniów okazały się również zdolności teatralne. Tytuł
laureata w konkursie Pobawmy się w teatr
organizowanym przez CKiP w Piotrowicach
w kategorii Przedszkolaki i zerówki otrzymała bowiem klasa 0 za przedstawienie pt.
Dziewczynka z zapałkami zagrane w formie
etiudy teatralnej, zaś w kategorii kl. I-III
wyróżnienie otrzymała grupa Maski za inscenizację wiersza Rzepka w formie teatru
cieni oraz Wiktoria Chodór z kl. I za teatr
jednego aktora w inscenizacji wiersza Na
straganie Jana Brzechwy.
Sukcesem zakończył się również nasz
udział w 40 . Małym Konkursie Recytatorskim. Spośród wszystkich uczestników komisja oceniająca wyłoniła najlepsze interpretacje
dzieł największych mistrzów pióra.

Wyróżnienie na etapie gminnym z naszej
szkoły otrzymali:
■■ Jakub Tomczyk, kl. III,
■■ Maria Kochaj, kl. V.

Pierwszym etapem spotkania była prezentacja własnej szkoły. Zadanie wcale niełatwe.
W ramach jego realizacji poszczególne
grupy przygotowały krótki filmik, który pozwolił uczestnikom projektu z innych krajów
poznać każdą ze szkół. Nasze wyobrażenia
wreszcie zetknęły się z rzeczywistością, dzięki
czemu łatwiej nam teraz wyobrazić sobie
warunki, w jakich uczą się nasi rówieśnicy
z innych krajów.
Nie zabrakło też czasu na wspólną zabawę
i sprawdzenie wiedzy o krajach biorących
udział w projekcie. Zadanie to udowodniło nam, że całkiem dużo wiemy o krajach
szkół partnerskich.
Wiele emocji wzbudziło wykonanie wycinanki z papieru według wcześniej przygotowanej i napisanej po angielsku instrukcji.
Okazało się, że nieco inaczej rozumiemy

słowo pisane i każda z prezentowanych w Internecie prac jest inna.
Tego dnia dużo rozmawialiśmy, a przede
wszystkim przyglądaliśmy się z zaciekawieniem nowym koleżankom i kolegom. Na
koniec zweryfikowaliśmy nasze zdolności
lingwistyczne. Każdy z nas podziękował za
spotkanie i pożegnał się z innymi, mówiąc,
dziękuję i do widzenia w swoim języku.
To pierwsze spotkanie na pewno na długo
pozostanie w naszej pamięci. Przykro nam
jedynie, że obecna sytuacja epidemiczna na
świecie uniemożliwiła nam bezpośrednie
poznanie. Ale jesteśmy przekonani, że już
wkrótce będzie to możliwe.

Do eliminacji powiatowych
zakwalifikowali się:
■■ Wiktoria Chodór, kl. I (wyróżnienie),
■■ Bartłomiej Teter, kl. I,
■■ Lena Murat, kl. II
■■ Karolina Rumik, kl. II,
■■ Mateusz Gałus, kl. III (wyróżnienie),
■■ Karolina Teter, kl. IV,
■■ Szymon Żukowski, kl. V (wyróżnienie).
Niezwykle miło nam, ze w Wojewódzkim
Koncercie Laureatów Powiatu Lubelskiego znalazło się dwoje reprezentantów naszej szkoły:
Bartłomiej Teter z kl. I i Karolina Teter z kl. IV.
Sukcesem zakończył się również udział
naszej szkoły w XV Edycji Programu Insta.
Ling. W kwietniu otrzymaliśmy Certyfikat
Jakości Kształcenia. Wyróżnienie to jest wyrazem uznania dla skutecznego wykorzystania
innowacyjnego systemu optymalizacji nauki
słownictwa w semestrze zimowym roku
szkolnego 2020/2021 z języka angielskiego
i języka niemieckiego. Jest to już nasze czwarte wyróżnienie w tym programie.
Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym
oraz ich opiekunom serdecznie gratulujemy
a także życzymy dalszych sukcesów.
A. K.

Erasmus Team Bystrzyca Stara
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Wszędzie dobrze,
ale w szkole najlepiej!
Minął ponad rok odkąd uczniowie starszych klas szkół podstawowych opuścili mury szkoły i rozpoczęli zdalne nauczanie. Powrót
do normalności w oświacie na naszych oczach staje się faktem. Aż
chce się wykrzyknąć - nareszcie! Po długich miesiącach wymuszonej
przez pandemię koronawirusa nauki zdalnej stopniowo wracamy do
szkół: dzieci już od kilku tygodni uczęszczają do przedszkoli i klas I-III
w szkołach podstawowych, od 17 maja w trybie hybrydowym zostały
wznowione zajęcia w klasach IV-VIII, od 31 maja nauka stacjonarna
stała się powszechna. Ponowne otwarcie szkół jest wielką radością,
spełnieniem oczekiwań, realizacją pragnień, a także jest ogromnym
wyzwaniem dla wszystkich uczestników szkolnej społeczności. Nie
będzie jednorazowym wydarzeniem, ale procesem. Po roku bez
szkoły, bez spotkań z kolegami, bez wygłupów na przerwach, grania
w piłkę, przedłużających się powrotów do domu, zmianie trybu nauczania i rytmu życia, wszystkich czeka nowy – stary porządek. Po
tak długiej przerwie ponowne pojawienie się w szkolnych ławkach
może być trudne, ale dzieci mogą liczyć na wiele form wsparcia. Rada
Pedagogiczna Publicznej Szkoły Podstawowej im. Zofii i Juliusza
Stadnickich w Osmolicach Pierwszych z upragnieniem oczekiwała
powrotu uczniów. W salach lekcyjnych pojawiły się nowe gazetki, na
korytarzu zawisły cytaty motywacyjne, zajęcia lekcyjne przeniosły
się na świeże powietrze. Był to czas bez sprawdzianów, kartkówek
i odpytywania, a także zadawania prac domowych. Nauczyciele skupili
się na odbudowywaniu relacji, reintegracji zespołów uczniowskich,
udzielaniu podopiecznym potrzebnego wsparcia, aby łagodnie i stopniowo wdrożyli się na nowo do szkolnych obowiązków.
Aneta Gąbka

Spotkanie z Policją
w szkole w Osmolicach
Bezpieczeństwo jest jednym z priorytetów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Zofii i Juliusza Stadnickich w Osmolicach Pierwszych,
dlatego też 21 i 24 maja bieżącego roku odwiedziły nas funkcjonariuszki
Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.
Podczas spotkania z dziećmi, omówione zostały zagadnienia dotyczace szeroko pojętego bezpieczeństawa. Uczniowie poznali zawód, jaki
wykonuje policjant oraz czyhające na niego zagrożenia. Sierżant sztabowy Sylwia Kurdziel i młodszy aspirant Iwona Cichocka opowiedziały
o zasadach bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły. Poruszyły ważny
temat niepezbieczeństwa w sytuacji, gdy dziecko zostaje samo w domu.
Zwróciły uwagę na to, że nie należy rozmawiać z nieznajomymi. Ważnym
aspektem spotkania z policjantkami było omówienie zasad poruszania
się uczniów po drogach publicznych z uwzględnieniem jazdy na hulajnodze elektrycznej, czy rowerze. Ponadto, panie policjantki zwracały
uwagę jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe, które każdy uczeń
powinien posiadać. Pogadanka cieszyła się dużym zainteresowaniem.
Dzieci zadawały wiele pytań na przykład: czy mogą samodzielnie jeźdzć
hulajnogą elektryczną, kiedy otrzymają kartę rowerową? Ważnym
punktem spotkania było wyczulenie najmłodszych, aby przypominali
rodzicom o zapinaniu pasów bezpieczeństwa, przewożeniu dzieci
w fotelikach oraz noszeniu elementów odblaskowych.
Dzięki takim spotkaniom policjant będzie kojarzył się dzieciom,
jako osoba, której nie należy się bać i do której zawsze, i w każdej
sytuacji można zwrócić się o pomoc.
Katarzyna Żydek, Ewa Pikula
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ZDALNIE – KREATYWNIE I AKTYWNIE
w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Strzyżewicach-Rechcie

Ponad rok temu rzeczywistość, w której żyjemy postawiła przed nami nieoczekiwane wyzwania. Wszyscy musieliśmy dostosować się do nowych realiów podporządkowanych sytuacji epidemicznej. Większość naszego życia, a zatem i nauka przeniosły
się do wirtualnego świata. Przez większość bieżącego roku szkolnego uczyliśmy się online. Było to nie lada wyzwanie, które nie
zahamowało kreatywności. W związku z tym uczniowie naszej szkoły mieli wiele okazji do zaangażowania się w różnorodne
aktywności. Zbliżający się koniec roku szkolnego skłonił nas do podsumowania najciekawszych inicjatyw.

MARSZ, MARSZ PIŁSUDSKI!

12 maja 2021 minęła 86. rocznica śmierci
Patrona naszej szkoły - Marszałka Józefa
Piłsudskiego. Aby uczcić pamięć o tym
Wielkim Polaku, klasa 7 przygotowała apel
online, na który ‘zaprosiła’ samego Marszałka. Uczniowie nagrali wywiad z Józefem Piłsudskim, który można odsłuchać
na stronie internetowej szkoły. Ponadto,
uczniowie mogli wziąć udział w konkursie
wiedzy o życiu i działalności Marszałka
oraz w akcji liczenia kroków „Marsz, marsz
Piłsudski’. Społeczność szkolna bardzo
ambitnie podeszła do zadań, szczególnie
do liczenia kroków. Zwycięzca tego dnia
zrobił prawie 30 tys. kroków!!! Mimo zdalnej
edukacji, młodzież chętnie angażuje się
w działania podejmowane w szkole.

ROK 2021 ROKIEM
KONSTYTUCJI 3 MAJA

3 maja 1971 roku Sejm Królestwa Polskiego
i Wielkiego Księstwa Litewskiego uchwalił
Konstytucję 3 Maja – niosącą gwarancje
swobód obywatelskich, tradycje chrześcijańskie, tolerancję i wartości Oświecenia,
która stała się dokumentem tworzącym
późniejszą tożsamość suwerennego narodu.

Uchwalona jako pierwsza w Europie i druga
na świecie Ustawa Rządowa stanowiła
dowód głębokiego patriotyzmu oraz zrozumienia spraw obywatelskich i społecznych.
Dla upamiętnienia tego wydarzenia, popularyzacji wiedzy o Konstytucji 3 Maja,

rozbudzenia postaw patriotycznych poprzez
rozwijanie wyobraźni plastycznej i twórczej,
nauczycielki plastyki oraz historii zorganizowały konkurs historyczno-plastyczny na
pracę plastyczną / kolaż pt. „230 rocznica
Konstytucji 3 Maja”.
Uczniowie naszej szkoły już wiele razy
udowodnili swoją kreatywność oraz przywiązanie do swojej ojczyzny. Tym razem
również przygotowali przepiękne i twórcze
prace. Nagrodzone przez komisję konkursową prezentujemy poniżej. Ponadto w kategorii klas IV-VIII postanowiono przyznać
wyróżnienia Oliwii Grzywa (klasa VI) i Bartłomiejowi Zabielskiemu (klasa V) oraz
wyróżnienie specjalne dla Jakuba Żyśko
(klasa VII).
Serdecznie wszystkim gratulujemy
i dziękujemy za udział w konkursie.

BLIŻEJ MATEMATYKI

W obecnym roku szkolnym realizujemy
innowację pt.: „Bliżej matematyki”, która
ma na celu wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia poprzez
kontakt z matematyką w czasie zabawy,
rozwiązywania łamigłówek, zadań logicznych, ciekawych zadań z treścią i proble-
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CERTYFIKAT ZDROWO I
SPORTOWO

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego,
nasza szkoła podejmowała kolejne inicjatywy
związane z promocją zdrowego stylu życia.
Klasy młodsze już kolejny rok zostały włączone do ogólnopolskiego projektu „Zdrowo
i Sportowo”. Akcja ta miała nie tylko rozwijać
zdolności sportowe dzieci, ale także stwarzać
sytuacje do swobodnej zabawy.
Podsumowaniem tegorocznej akcji było
otrzymanie certyfikatu, który potwierdza,
że nasza szkoła jest nie tylko „zdrowa”, ale
także „sportowa”.

mów matematycznych oraz udział w akcjach
edukacyjnych.
W ramach tej innowacji zorganizowany
został Dzień Tabliczki Mnożenia, Dzień
Liczby π, uczniowie stworzyli Księgę ZooRekordów, rozwiązywali matematyczne
zadania walentynkowe, rozszyfrowywali
escape room, wyszukiwali symetrię w przyrodzie i sztuce, pisali wiersze matematyczne. Uczniowie przystąpili również do
ogólnopolskiego projektu edukacyjnego
„ZaΠszmy Π”, który polegał na stworzeniu
nieskończonego fotograficznego rozwinięcia
liczby Π. Efekt był zaskakujący – dzięki
zdjęciom cyfr udokumentowane mamy ponad 200 miejsc po przecinku liczby 3,14.
Podsumowaniem tej innowacji był szkolny
konkurs matematyczny, który tak jak większość działań był przeprowadzony zdalnie.
Wszystkim Uczniom zaangażowanym
składamy podziękowania za każde podjęte
działanie w ramach tej innowacji.
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10 lat minęło jak jeden dzień…
20 maja 2011 roku to data, która na stałe zapisała się na kartach historii Publicznej Szkoły Podstawowej im. Rodziny Rohlandów w Żabiej Woli. To właśnie wtedy, dokładnie 10 lat temu, odbyła się podniosła i wzruszająca uroczystość nadania naszej
szkole imienia Rodziny Rohlandów.
Wybór tej konkretnej rodziny na patronów
szkoły był nieprzypadkowy. Zależało nam,
by pieczę nad placówką sprawowali ludzie
związani z lokalną społecznością, ludzie, którzy
swoim życiem i postępowaniem przyczynili się
do rozwoju naszej małej ojczyzny i zostawili
w niej namacalny ślad swojej dobroci, ofiarności i troski o dobro mieszkańców żabiowolskiej wsi. Najstarszy z rodu – Franciszek,
był patriotą i żołnierzem, walczył o wolność
i niepodległość Polski, a jednocześnie dbał
o żabiowolskie ziemie i mieszkańców. Jego syn
– Roman, przejął po nim opiekę nad miejscowymi chłopami, wybudował dworek w Pszczelej Woli i zasadził Aleję Lipową. Największe
zasługi dla Żabiej Woli miał Paweł Rohland
i jego żona Helena. To za ich rządów żabiowolska wieś wszechstronnie i trwale rozkwitła
–powstały nowe zabudowania, zastosowano
nowoczesne metody rolnictwa, zainicjowano hodowlę koni oraz pszczelarskie tradycje
i wreszcie - zainwestowano w oświatę. To
właśnie dzięki Helenie i Pawłowi w Żabiej Woli
pojawiła się pierwsza elementarna szkoła,
niezbędne sprzęty i nauczyciele. Mimo trudnych czasów, nieprzychylności mieszkańców
i braków lokalowych Rohlandowie nie poddali
się. Wraz z pierwszą nauczycielką - panią
Marią Wyszkowską - stopniowo przełamywali niechęć ludzi i pokonywali trudności, a w
rezultacie przyczynili się do rozwoju oświaty
i edukacji mieszkańców.
20 maja 2011 roku, wraz z uroczystym
nadaniem szkole imienia Rodziny Rohlandów dokonano aktu poświęcenia sztandaru.
Sztandar ukazuje to co ważne zarówno dla
naszej placówki, jak i całej społeczności.

18

W jego dolnej części widnieje herb – Pogonia. Przedstawia on popiersie gotowego do
obrony ojczyzny rycerza uzbrojonego w dwie
szable i hełm z koroną. Nad herbem znajduje
się otwarta księga – symbolizuje ona wiedzę
i naukę, która każdemu uczniowi otwiera
drogę na świat. Widoczne drzewa to Aleja
Lipowa zasadzona ponad sto lat temu przez
Rohlandów. Tak jak mocno ukorzenione są
te drzewa w lokalnej społeczności, tak i my
pragniemy zakorzenić w naszych uczniach
wartości wyznawane przez Rohlandów –
Bóg, Honor, Rodzinę. Zostały one pięknie
wyhaftowane na drugiej stronie sztandaru.
Pielęgnując wartości wyznawane przez
Rodzinę Rohlandów dbamy również o otocze-

nie szkoły, która kilka lat temu zyskała nowy
wizerunek. Przed budynkiem powstały piękne
klomby i żwirowe alejki zapełnione iglakami,
klonami, różami, hostami i innymi przyciągającymi wzrok roślinami. W ubiegłym tygodniu w rocznicę Dnia Patronów, pojawiły się nowe
nasadzenia, które dodatkowo wzbogaciły
i uatrakcyjniły wygląd przyszkolnych alejek.
Mamy nadzieję, że w tak pięknym otoczeniu,
z zachowaniem tradycji, przy wytężonej pracy
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
nasza szkoła pozostanie chlubą tych, którzy
w jej istnienie włożyli i nieustannie wkładają
serce, czas i bezinteresowne zaangażowanie.
Eliza Borys
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PAMIĘTAMY - obchody setnej rocznicy wybuchu
III powstania śląskiego
W dniu 05.05.2021 roku w ZSR CKZ
w Pszczelej Woli odbyły się obchody setnej rocznicy wybuchu III powstania śląskiego.
W czasie przygotowań do górnośląskiego
plebiscytu a nade wszystko w czasie III
powstania śląskiego ludność województwa
lubelskiego zaangażowała się w niesienie
pomocy Górnemu Śląskowi. Polegała ona
przede wszystkim na gromadzeniu funduszy, żywności, odzieży i środków sanitarnych dla powstańców. W dniach od 12 do
14 maja 1921 roku została zorganizowana
w Lublinie wielka zbiórka publiczna na cele
górnośląskie. Katolicki Uniwersytet Lubelski
wysłał swych reprezentantów do pracy
w Bytomskim Komisariacie Plebiscytowym.
Upamiętnieniem tego wydarzenia było
posadzenie „ Dębu Śląskiego” i postawienie kamiennej tablicy na terenie szkoły.
W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz Powiatu Lubelskiego między
innymi Pan Andrzej Chrząstowski - wicestarosta Powiatu Lubelskiego, Pani Anna
Zielińska – Naczelnik Wydziału Edukacji,
Promocji i Spraw Społecznych w Lublinie,
Pan Krzysztof Chmielik – Przewodniczący
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Rady Powiatu w Lublinie, przedstawiciele
władz gminy Strzyżewice: Pani Barbara
Zdybel – Wójt Gminy Strzyżewice, Pan
Janusz Sagan – Przewodniczący Rady Gminy
Strzyżewice oraz Dyrekcja i przedstawiciele

społeczności szkolnej ZSR CKZ w Pszczelej Woli.
Katarzyna Wertel
nauczyciel ZSR CKZ w Pszczelej Wolia
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Jubileusz 75 - lecia Technikum Pszczelarskiego
w Pszczelej Woli
„Gdy szukam wspomnień, które
trwały ślad pozostawiły we mnie,
kiedy podsumowuję godziny, które
miały dla mnie znaczenie, odnajduję
nieomylnie to, czego żadne bogactwo nie zdołałoby mi zapewnić: nie
można kupić przyjaźni człowieka
związanego z nami na zawsze doświadczeniami życia.”
Antoine de Saint - Exupéry

Jubileusz szkoły jest okazją do wspomnień, które choć minione zawsze pozostają w pamięci, chociaż czas je porządkuje,
czasem dodaje im blasku, a dźwięk szkolnego dzwonka zawsze przywołuje je ponownie. Trudno bowiem być obojętnym
wobec miejsca, w którym zostawiło się
część życia. Każdy jubileusz skłania nas
do odbycia podróży w czasie, dokonania
retrospekcji, konfrontacji młodzieńczych
marzeń z rzeczywistością, przywołuje
wspomnienia, wywołuje przeszłość.
W ciągu lat czas zmieniał Pszczelą Wolę,
ale jednego tylko nie zmienił – magii tego
miejsca. Jest ona na pszczelarskiej mapie
Polski miejscem wyjątkowym i niepowtarzalnym. W uroczym zakątku Lubelszczyzny
urzekającym malowniczą doliną Bystrzycy,
w zabytkowym parku znajduje się niezwykłe technikum, Technikum Pszczelarskie,
będące chlubą wielu pokoleń pszczelarzy.
Z okazji 75 – lecia szkoły warto chociaż
pokrótce omówić historię pierwszej średniej
szkoły pszczelarskiej. Obchody jubileuszu
zostały przygotowane w innej niż zwykle,
w skromniejszej formule, ale paradoksalnie
może je zobaczyć więcej osób, śledząc
stronę internetową szkoły: https://pszczelawola.edu.pl.
Przez długie lata kwestia zdobywania
wiedzy pszczelarskiej pozostawała nieuregulowana. Najczęściej pszczelarze
doskonalili swoje umiejętności poprzez
czytanie literatury pszczelarskiej, uczestnictwo w prelekcjach, kursach czy wykładach
pszczelarstwa w szkołach rolniczych lub
ogrodniczych. Po II wojnie światowej, już
1944 roku w Lublinie powstało Liceum
Gospodarstwa Wiejskiego. Szkoła mieściła
się w dwupokojowym lokalu Izby Rolniczej
przy ulicy 3 Maja 20. Program nauczania
pierwszej klasy liceum obejmował przed-
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mioty rolnicze, natomiast drugiej - pszczelarstwo. Pierwszy rok nauki odbywał się
w LGW w Lublinie. Liceum pszczelarskie
miało stanowić jego praktyczno – specjalistyczną część. Zorganizowano również
Roczną Szkołę Pszczelarską. Postanowiono,
że szkoły będą się mieściły w budynkach
dawnego majątku Żabia Wola.
Powstającej placówce przydzielono stary, ziemiański dworek rodziny Rohlandów
wybudowany w 1852 roku wraz 50 ha ziemi.
Majątek został przejęty przez kierownika
ośrodka i dyrektora Liceum Pszczelarskiego
Tadeusza Wawryna. Rok 1945 upłynął na
organizowaniu szkoły zarówno pod względem materialnym, jak i programowym.
Naukę w Liceum rozpoczęło 9 uczniów,
natomiast w Szkole Pszczelarskiej - 11.
Grono Pedagogiczne liczyło 6 nauczycieli.

Praktyka trwająca osiem miesięcy miała
się odbywać w pasiece szkolnej, w pasiekach doświadczalno - selekcyjnych Związku
Pszczelarzy oraz Wojewódzkich Stacjach
Hodowli Matek oraz w Instytucie Pszczelarskim.
W drugim roku działalności placówki
naukę w liceum rozpoczęła 13– osobowa
grupa uczniów. Roczna Szkoła Pszczelarska liczyła 20 uczniów. Samodzielną
placówką z dwuletnim okresem nauczania
Liceum Pszczelarskie stało się 26 marca
1946 roku. W sierpniu 1946 roku ośrodek
szkolny otrzymał urzędową nazwę Pszczela
Wola ze względu na specjalizację powstałej
tu niedawno placówki.
Ważnym wydarzeniem, które zadecydowało o dalszym rozwoju było przyłączenie do Liceum Pszczelarskiego dwóch
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szkół: Gimnazjum Hodowlanego i Liceum
Rolniczego. Obie te szkoły mieściły się
w sąsiednim majątku Osmolice. Pierwsze
lata 1945–50 to lata walki o utrzymanie
szkoły pszczelarskiej, trudności gospodarcze, wysiłki zmierzające do uporządkowania
prawnych stosunków przynależności ośrodka
oraz okres wstępnej stabilizacji.
W roku szkolnym 1949/50 ujednolicono średnie szkolnictwo zawodowe, zmieniając nazwę liceum na technikum. Także
w Pszczelej Woli utworzono czteroletnie
Technikum Rolniczo – Pszczelarskie. Cztery
lata później zostało ono przemianowane
z inicjatywy absolwentów na Technikum
Pszczelarskie, odzyskując charakter wyłącznie pszczelarski. W roku szkolnym 1957/58
przedłużono okres nauki w technikum do
pięciu lat.
Upór, pasja i optymizm połączony z wytrwałością, oddanie ludzi związanych ze
szkołą sprawiły, że stało się ona znaczącą
placówką oświaty pszczelarskiej. Oprócz
działalności edukacyjnej szkoła prowadziła działalność kulturalną: w 1947 roku
uczniowie zorganizowali teatr szkolny,
w 1951 roku dzięki staraniom Zofii Wawryn
powstał zespół tańca ludowego, a w 1954
utworzono kino „Pszczółka”.
Lata 1950–74 stanowiły dla szkoły
pszczelarskiej okres intensywnej rozbudowy ośrodka celem zapewnienia warunków
dydaktycznych młodzieży tam uczącej się,
jak również optymalnych warunków pracy
dla nauczycieli i pozostałych pracowników. Aby zaradzić problemom lokalowym,
w 1954 roku wybudowano w parku barak,
w którym mieściły się cztery klasy i pokój
nauczycielski. Niedługo potem przystąpiono do budowy internatu, który oddano do
użytku w roku 1962. Najpilniejszą potrzebą
pozostało wówczas wybudowanie nowego
budynku szkoły. Kamień węgielny pod jego
budowę położono w 1962 roku, a 29 maja
1964 roku budynek został oddany do użytku. W 1965 zbudowano stadion piłkarski
z czterotorową bieżnią. Szkoła rozwijała się
prężnie, z roku na rok poszerzając swoją
ofertę edukacyjną.
W 1961 roku Komitet Rodzicielski ufundował dla szkoły sztandar, który do dziś
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towarzyszy ważnym wydarzeniom w życiu
szkoły (od 2010r. jest nowy sztandar będący repliką dawnego). W latach siedemdziesiątych utworzono Zasadniczą Szkołę
Rolniczą, Zasadniczą Szkołę Ogrodniczą,
Wydział Kształcenia Zaocznego i Telewizyjnego, a w 1975 roku powołano do
istnienia Zespół Szkół Rolniczych, liczący
wówczas 16 szkół rozmieszczonych na
terenie okolicznych gmin. ZSR w Pszczelej
Woli był pierwszą szkołą w Polsce, która
zorganizowała dla swoich uczniów zawodowe praktyki w krajach kapitalistycznych.
W roku 1976 dwudziestoosobowa grupa
przyszłych pszczelarzy wyjechała pogłębiać umiejętności zawodowe do Austrii.
Odtąd nie było roku bez praktyk zagranicznych. Nie przeszkodził w nich nawet
stan wojenny. W latach 80. i 90. kontakty
międzynarodowe zaczęły się rozszerzać.
Młodzież miała okazję uczyć się zawodu
w Niemczech, Francji, Luksemburgu.
W 1992 roku Technikum Pszczelarskie
otrzymało imię Zofii i Tadeusza Wawrynów.
W 1998 roku szkoła zyskała status Centrum
Kształcenia Praktycznego. Z roku na rok
Pszczela Wola poszerzała swoją ofertę edukacyjną. W latach 1996 – 2002 powstały:
Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego, Policealna Szkoła Informatyczna,
Gimnazjum Powiatowe, Policealne Studium
Żywienia i Gospodarstwa Domowego oraz
Liceum Ogólnokształcące, które kształciło
uczniów w profilach: europejskim, matematyczno – informatycznym.
We wrześniu 2008 roku w ramach Liceum Ogólnokształcącego powstała klasa
o profilu jeździeckim, a w 2010 roku klasy
o profilu artystycznym i dziennikarskim.
Natomiast w 2013 roku zaistniał nowy
kierunek kształcenia: technik urządzeń
i systemów energetyki odnawialnej. W październiku 2014 roku społeczność szkolna
i lokalna przeżyła uroczystość wprowadzenia i złożenia relikwii patrona pszczelarzy,
św. Ambrożego, w kościele parafialnym
w Żabiej Woli. Rok 2015 przyniósł rozbudowę i przebudowę kompleksu sportowego.
Kierunek pszczelarski nadal nadaje
ton i charakter szkole w Pszczelej Woli.
Kontynuuje tradycje kształcenia i szkole-

nia pszczelarzy, zachowując unikatowość
placówki. W 2020 roku szkoła przyjęła
nazwę Technikum Pszczelarskie im. Zofii
i Tadeusza Wawrynów kształcące w zawodach: technik pszczelarz, technik żywienia
i usług gastronomicznych, technik rolnik,
technik urządzeń i systemów energetyki
odnawialnej, technik agrobiznesu, technik
hodowca koni.
Leon Karłowicz pisał we wstępie do
książki „ Nad rzeka, na pagórku”, że zręby
szkoły w Pszczelej Woli tworzyli wspaniali
ludzie, oddani jej bez reszty, społecznicy
i pedagodzy z prawdziwego zdarzenia,
o wysokiej kulturze i wykształceniu, dalecy
od zapatrzenia w siebie i własne, osobiste
interesy lub wygórowane ambicje. Historia jedynej średniej szkoły pszczelarskiej
w Polsce jest historią życia i pracy Zofii
i Tadeusza Wawrynów, patronów szkoły od
1992 roku. Zostawili oni swoim następcom
zadanie nie tylko nauczania, ale również
wychowywania oraz wszczepiania miłości
do pszczelarstwa, któremu sami poświęcili
całe życie. Misję tę kontynuowali kolejni
dyrektorzy od Mieczysława Janika, Jana
Janczaka, Wojciecha Flisa, Janusza Adama
Kamińskiego, Teresy Chwały, Mirosława
Worobika do Marcina Kępowicza, obecnego
dyrektora, wspierani przez kadrę pedagogiczną, pracowników i uczniów.
Dorobek tej wyjątkowej w historii
szkolnictwa placówki jest pokaźny. Szkoła
wykształciła ponad trzy tysiące absolwentów, doskonałych fachowców w dziedzinie
pszczelarstwa, wrosła w panoramę Lubelszczyzny, Polski, a nawet Europy i jest
cząstką naszej historii.
To już 75 lat istnienia Technikum
Pszczelarskiego w Pszczelej Woli: „A czas
płynie...płynie jak wody wielka rzeka, milionami kropli, co spłynęły…”
Izabela Kępa, Monika Szabat
Źródło:
Księga Pamiątkowa, oprac. J. Janczak, J. A. Kamiński,
L. Karłowicz, M. Wojtacki, Lublin, Laser Graf, 1995.
Pszczela Wola 1945 – 2010. Jubileusz Technikum
Pszczelarskiego im. Z. i T. Wawrynów, red. J. A. Kamiński, A. Pidek, E. Wiorko, Lublin, Polihymnia, 2010,
ISBN 978-83-7270-839-7.
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Nagrody w Pszczelej Woli rozdane!
Na przełomie kwietnia i maja zorganizowany został w Zespole Szkól Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli Konkurs Łasucha pod hasłem „ Miodowo -słodko i zdrowo” dla uczniów okolicznych szkół podstawowych. Poziom
przygotowanych potraw był bardzo wyrównany. Wszyscy uczestnicy wykazali się pomysłowością i dużymi umiejętnościami
oraz estetyką wykonania. Jury miało nie lada problem z wyłonieniem najlepszych prac, ponieważ wszystkie potrawy były
wykonane w sposób mistrzowski.
Wszyscy uczestnicy wykazali się ogromną
pomysłowością, a przygotowane potrawy prezentowały wysoki poziom sztuki kulinarnej.
Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
I MIEJSCE
• Agnieszka Tomusiak za „Ciasto Krówka”
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Orła
Białego w Kiełczewicach Górnych
II MIEJSCE
• Natalia Czapińska za „Owocowe mussli”
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Rodziny
Rohlandów w Żabiej Woli
III MIEJSCE
• Milena Wtykło za ciasto „Marzenie Łasucha”
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Orła
Białego w Kiełczewicach Górnych
NAGRODA PUBLICZNOŚCI
(głosowanie na szkolnym Facebooku)
• Karolina Szabelska za „Deser miodowy”
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Rodziny
Rohlandów w Żabiej Woli

22

WYRÓŻNIENIA
• Kamila Stańko za ciasto „” Krucha krówka
z miodem”
Szkoła Podstawowa w Niedrzwicy Dużej
• Róża Tustanowska za „Babeczki z miodem malinowym”
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Zofii i Juliusza Stadnickich w Osmolicach
Pierwszych
• Andrzej Wojtyła za „ Ciasto miodowe”
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Zofii
i Juliusza Stadnickich w Osmolicach
• Wiktor Och za „ Mafiny”.
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Orła
Białego w Kiełczewicach Górnych
Wszystkim uczestnikom gratulujemy kreatywności i talentu kulinarnego . Życzymy
kolejnych wyzwań gastronomicznych i radości z poznawania tajników kuchni. Mamy
jednocześnie nadzieję , że wielu z Was będzie
chciało rozwijać swoje pasje w Naszej Szkole
. Dziękujemy za udział i do zobaczenia!
Ewa Toruń
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Krótkie pisanie o powracaniu
Dzień dobry, Najważniejsi!

Dziękujemy,
że byliście z nami!

Powracamy. Do siebie. Naszych spraw. Nareszcie. Majową porą. Niczym przyroda
do życia. I ptasie trele w filharmonii pszczelowolskiego parku.
To nie jest comeback sobie nieznanych. Wprost przeciwnie - powracamy do niedokończonej rozmowy, wspólnego stołu, niedopitej herbaty... Powracamy do naszych
‚dzień dobry’, ‚proszę’, ‚przepraszam’, ‚dziękuję’, ‚jestem’, ‚do jutra’... Do pracowni, które
zdążyły się porządnie stęsknić (choć pewnie tremę przed powrotem mają równą naszej);
sypialni internatu, które rozłąka uczyniła nieco bezimiennymi, jeśli tabliczki na drzwiach
nie liczyć. Wracamy do miejsc dobrze poznanych, ale i tych, które odkryje najbliższy
spacer pełen młodzieńczego śmiechu z dopuszczalną nutą tęsknoty. Do spojrzeń w oczy
rozumiejących i dłoni wyciągniętych, gdyż zawsze warto.
Szczęściem pozostaje to, że minionych miesięcy niełatwych nie zamieniliśmy w poligon
bezdusznego przerzucania się korespondencją wymagań i terminów. Można nie darzyć
bezkresem euforii Teams, droga ta jednak wzajemnego porozumiewania się naprawdę
niemało ocalić nam pozwoliła. Najbliższe tygodnie mają posłużyć dopowiedzeniu fabuły,
którą się umownie zwykło rokiem szkolnym nazywać. Podzieleniu się ze sobą wszystkim,
co nas - nieświadomie częstokroć - ominęło.
Nie będziemy się badać, testować, wyzywać na intelektualne pojedynki.
Nie będziemy sobie niczego niepotrzebnego udowadniać. Miesiącom rozłąki mówimy
basta i skupiamy się na niwelacji wszelkich niedopowiedzeń, zagadnień nie w pełni zrozumianych i możliwych do rozwiązania jedynie en face. Po to jest ten czas.
Szkoła, Najważniejsi, nie jest katalogiem numerycznym lekcyjnych sal, ani spisem
inwentarzowym wyposażenia. Zaczyna się od Was, definiuje poprzez Was, i na Was
kończy. Dzięki Wam żyje, pragnie żyć. To Wy tworzycie jej krajobrazu niezbędność - tlen
w krwiobiegu, esencję w kawie, wszystkie nuty smaku w sosie makaronu codzienności...

Wracamy do siebie. Nec timide. Razem.
Andrzej Bulik
nauczyciel
ZSR CKZ w Pszczelej Woli

Nauczyciele Zespołu Szkół
Rolniczych CKZ w Pszczelej Woli
dwukrotnie zorganizowali Wirtualny Dzień Otwarty na platformie
Teams dla przyszłych uczniów zainteresowanych nauką w naszej
szkole – 23 kwietnia i 7 maja.
Podczas tych dwóch dni na kandydatów czekali nauczyciele przedmiotów
zawodowych i ogólnokształcących. Na
czatach i indywidualnych spotkaniach
dostępnych było kilkunastu nauczycieli, którzy odpowiadali na pytania
użytkowników, rozwiewali wątpliwości
dotyczące rekrutacji i wyboru profilu
szkoły. W czasie spotkania można było
obejrzeć prezentacje o poszczególnych
zawodach i typach szkół, z młodzieżą
spotkał się też dyrektor szkoły – pan
Marcin Kępowicz. Jest nam bardzo
miło, że byliście z nami w te dni. Przypominamy, że nadal można umawiać
się na indywidualne spotkania z nauczycielami w szkole w Pszczelej Woli.
Zadbamy o to, aby w bezpiecznych
warunkach i z zachowaniem odpowiedniego dystansu pokazać chętnym
osobom naszą szkołę i opowiedzieć
o oferowanych kierunkach kształcenia.
Serdecznie zapraszamy. Tel do sekretariatu szkoły: 81 562-80-76.
W roku szkolnym 2021/2022 w ZSR
CKZ w Pszczelej Woli postępowanie
rekrutacyjne prowadzone jest do
klas pierwszych w następujących
typach szkół:
• Liceum Ogólnokształcące: klasa
językowa, klasa sportowa (jeździecka), klasa sportowa (piłka nożna)
• Technikum Pszczelarskie im Zofii
i Tadeusza Wawrynów: Technik
pszczelarz, Technik żywienia i usług
gastronomicznych, Technik agrobiznesu, Technik rolnik, Technik
urządzeń i systemów energetyki
odnawialnej, Technik hodowca koni
• Szkoła Branżowa I Stopnia: w zawodzie: kucharz, piekarz, jeździec
• Szkoła Branżowa II Stopnia: w zawodzie: technik żywienia i usług
gastronomicznych
• Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
• Policealna Szkoła Administracji
ZAPRASZAMY!
Monika Szabat

Nr 2/2021 (178)
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„Możesz więcej niż Ci się wydaje!”
Staż we Włoszech uczniów z Zespołu Szkół Rolniczych CKZ w Pszczelej Woli z klas
kształcących w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych
Program Erasmus+ to możliwość rozwoju
dla wszystkich osób z różnymi potrzebami
edukacyjnymi w różnym wieku.
Udział w programie to szansa nie tylko na
zdobycie nowych kwalifikacji i doskonalenie
posiadanych umiejętności, ale również na
podniesienie jakości pracy szkoły jako placówki oświatowej. Młodzież z Zespołu Szkół
Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego
w Pszczelej Woli z klas Technikum Pszczelarskiego kształcącego w zawodzie technik
żywienia i usług gastronomicznych realizując
projekt pod tytułem „Z Pszczelej Woli do Europy” w ramach programu Erasmus+ wyjechała
na staż do włoskiego Spoleto. Przygotowując
się do wyjazdu uczniowie odbyli czterdziestogodzinny kurs języka włoskiego online. W czasie stażu mieszkali w Villi Redenta poznając
smaki włoskich potraw. Praktyki odbywali
w restauracjach i hotelach w Spoleto. Pobyt
we Włoszech obejmował również wycieczki
m.in. do Rzymu, gdzie młodzież miała okazję
zwiedzić Colosseum, Forum Romanum, Plac
Piazza di Spagna, na którym zachwycająco wyglądały schody Hiszpańskie przepięknie udekorowane azaliami. Uczniowie podziwiali kunszt
włoskich architektów oglądając Fontannę di
Trevi, Pantheon oraz oczywiście Watykan.
Przechodząc przez most na Tybrze młodzież
miała okazję zobaczyć Zamek Świętego Anioła,
a następnie Plac Świętego Piotra i Bazylikę
Watykańską. Uczniowie zyskali możliwość
zrobienia zdjęcia przy grobie Świętego Jana

Pawła II, naszego papieża. Druga wycieczka
obejmowała wyjazd na Wodospady Cascata
delle Marmore, będące także niezwykłym
osiągnięciem inżynierów starożytnego Rzymu i jednymi z najwyższych w Europie (165
metry). Spacerując po Spoleto uczestnicy
programu Erasmus+ odwiedzili Katedrę, Zamek
Rocco i Akwedukt oraz piękne i pełne uroku
stare miasto. W ramach programu Erasmus+
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uczniowie otrzymali kieszonkowe na pokrycie
osobistych wydatków. Wyjazd był udany co
potwierdza wypowiedź jednej z uczestniczek
wyjazdu: „Wyjazd na praktyki w Spoleto był
dla mnie wielką szansą na poznanie kuchni
włoskiej oraz nauczenie się kilku smacznych
dań, jak i deserów. Prócz pracy wybraliśmy się
na wycieczki w bardzo piękne miejsca, których
nigdy nie zapomnę. Czas spędzony w Spoleto

był dla mnie czymś nowym. Pobyt w Villi Redenta był przyjemny, panie kucharki były bardzo
miłe i sympatyczne, przygotowywane przez
nich dania były bardzo smaczne.” Trzeba podkreślić, że wszyscy mieli okazję poznać kulturę
włoską, mentalność Włochów, którzy są bardzo
uprzejmi, mili, uśmiechnięci i bardzo rodzinni.
Uczniowie otrzymali certyfikat potwierdzający odbycie stażu oraz dokument Europass
Mobility, który jest honorowany na rynkach
pracy w całej Europie. Udział w Erasmusie
jest wspaniałym doświadczeniem, które nie
tylko można zapisać w CV, aby wyróżnić się
na rynku pracy, uczy samodzielności, pozwala
nawiązać międzynarodowe kontakty, a nawet
przyjaźnie na całe życie. Daje szanse doskonalenia języka obcego, poznawania nowej
kultury, zwiedzania nowych nieznanych miejsc.
Erasmus+ to doskonały wybór zwłaszcza na
pierwszy zagraniczny wyjazd.
Opiekunowie R. Pastucha, A. Szcześniak
i uczestnicząca młodzież

Kompres Czasopismo Gminy Strzyżewice

Serdecznie zapraszamy
do nowo otwartego sklepu pszczelarskiego

PSZCZELE ZACISZE
w Pszczelej Woli 9

Pszczele Zacisze oferuje ule, drobny sprzęt pszczelarski,
pokarm dla pszczół, odzież oraz literaturę fachową.
Osoby ceniące zdrowy tryb życia mogą zaopatrzyć się u nas
w miód oraz pyłek, propolis i pierzgę pochodzące z lokalnych pasiek.
Posiadamy również kosmetyki na bazie produktów pszczelich
jak również srebrną biżuterię oraz mnóstwo upominków.

ZAPRASZAMY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 9-16, SOBOTY 9-14
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Nowy rozdział
w życiu
Młodzieżowej
Orkiestry Dętej
Gminy Strzyżewice
Choć od ponad roku żyjemy pod płaszczem
pandemii to jednak gminna orkiestra nie
zaprzestała swojej działalności. Musieliśmy
jednak przeorganizować dotychczasowy sposób pracy. Od marca 2020 weszliśmy w tryby
nauki zdalnej. Choć może ciężko sobie to
wyobrazić to jednak zajęcia indywidualne
odbywały się przez internet. Od każdego
wymagało to nie lada wysiłku. Obecnie od
maja tego roku próby i lekcje odbywają się
na żywo. Wszystkie nasze działania zostały
przeniesione do nowo wyremontowanego
dworku w Strzyżewicach. 7 maja 2021 roku
Pani Wójt Barbara Zdybel oficjalnie przekazała klucze do rąk kapelmistrza Pana Marka
Ziarkowskiego. Podczas tej uroczystej chwili
towarzyszyli nam przedstawiciele rady gminy:
Janusz Sagan, Agata Stelmach oraz Łukasz

Kowalski. Oczywiście nie zabrakło rodziców
członków orkiestry, którzy zawsze wspierają
nas całym sercem w naszych działaniach. Po
wielu latach można rzec - orkiestra „poszła
na swoje”. Do dyspozycji mamy dwie sale
oraz magazyn na instrumenty i stroje. Próby
orkiestry oraz zajęcia indywidualne odbywają
się w piątki, soboty oraz w środy. Nauka gry
na instrumentach jest darmowa. Mamy obec-

nie trzech instruktorów – Marek Ziarkowski
/instrumenty dęte blaszane/, Michał Gąbka
/instrumenty dęte drewniane/ oraz Damian
Bogusławski /perkusja i instrumenty perkusyjne/. Zapraszamy wszystkich chętnych
do naszej nowej siedziby. Mamy nadzieję,
że nowe miejsce otworzy przed nami nowe
możliwości.
Kinga Krusińska

„Na lubelską nutę…”
O projekcie „Ach lubelskie, jakie smaczne” realizowanym przez Gminną Bibliotekę
Publiczną w Strzyżewicach, wspominaliśmy już w poprzednim numerze „Kompresu”, ale że nasze działania mocno się
rozkręciły postanowiliśmy przypomnieć
o sobie. Za naszą grupą już szereg ciekawych spotkań, do których należą m.in.:
warsztaty fotograficzne jak i kulinarne.
Na brak planów na kolejne tygodnie też
nie możemy narzekać, ponieważ czekają
nas niebawem spotkania z blogerem i wyjazd do Muzeum Wsi Lubelskiej. (Nasze
poczynania można śledzić na bieżąco na
fanpagu grupy: https://www.facebook.
com/Ach-lubelskie-jakie-smaczne., do
czego oczywiście gorąco zachęcamy).

kulinarnych, prowadzonych przez Panią Lucynę Skrabucha - piekliśmy chleb, wyrabialiśmy
masło, a na osłodę pyszne rogaliki drożdżowe
z marmoladą. Jak zwykle było aromatycznie
i przyjemnie, a wspólne spotkanie przypadły
każdemu uczestnikowi do gustu i smaku
Wszystkie przepisy znaleźć można na naszym
fanpagu, a jeśli ktoś chciałby podzielić się
z nami recepturami na regionalne przysmaki, to prosimy o przesyłanie ich na adres
mailowy biblioteki (biblioteka@strzyzewice.
lubelskie.pl.), a już niebawem kolejne relacje
z naszych działań.
Ekipa projektu
„Ach lubelskie, jakie smaczne”

Na jednym z ostatnich spotkań, wspólnie
z naszą prowadzącą – Małgorzatą Barnaś
(Mech), której w tym miejscu raz jeszcze
serdecznie dziękujemy za poświęcony czas
i wspaniałą atmosferę - zgłębialiśmy tajniki
regionalnej kuchni lubelskiej. Efektem naszej
wspólnej pracy było przygotowanie pierogów
po lubelsku z serem, kaszą manną i miętą;
cebularzy po lubelsku oraz całusków pszczelowolskie. Z kolei na ostatnich warsztatach
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Sklep Rolniczy
Pawłów 77
23-107 Strzyżewice
Środki Ochrony Roślin ■ Nawozy ■ Nasiona ■ Oleje i Smary
do maszyn rolniczych ■ Sznurki i folie
Doświadczony i sprawdzony zespół zaprasza do nowo
otwartego sklepu BayWa.Służymy wiedzą i wieloletnim
doświadczeniem w branży rolnej na rynku polskim
i zagranicznym.Najważniejsza jest dla nas wysoka jakość
i profesjonalizm.
www.baywa.pl

Otwarcie 1 lipca
Godziny pracy

pon. - pt.: 7:30 - 15:30
sobota: 7:30 - 12:30

BayWa Agro Polska
Oddział Lublin
Pawłów 77
23-107 Strzyżewice
tel. do Oddziału 660 630 310
www.facebook.com/BayWaOddzialLublin
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Laureaci majowych konkursów recytatorskich
19 maja br. w Centrum Kultury i Promocji w Piotrowicach odbyły się eliminacje
gminne i powiatowe 40 Małego Konkursu
Recytatorskiego. Ze względu na ograniczenia pandemiczne konkurs odbył się na podstawie przesłanych wcześniej nagrań. Nie
przeszkodziło to jednak komisji oceniającej
żeby wspólnie spotkać się i wyłonić najlepsze
interpretacje dzieł największych mistrzów
pióra oraz dokonać ich oceny. Brano pod
uwagę miedzy innymi wartość artystyczną
utworu, jego oryginalność i dostosowanie
do możliwości wykonawczych recytatora,
poprawność dykcyjną, interpretację utworu
i ogólny wyraz artystyczny.
A oto skład komisji:
1. Magdalena Dec – nauczyciel języka
polskiego w Zespole Szkół Techniki
Rolniczej w Piotrowicach
2. Barbara Cywińska – dyrektor Gminnej
Biblioteki Publicznej w Bychawie
3. Anna Bartnik – nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej w Bychawce
4. Barbara Gąbka- instruktor ds. kulturalno- -oświatowych przy CKiP w Piotrowicach, lokalna koordynatorka konkursów
recytatorskich w obrębie powiatu lubelskiego.
Ogółem w przesłuchaniach na etapie
gminnym wzięło udział 46 recytatorów ze

wszystkich szkół z terenu naszej gminy z czego do etapu powiatowego zakwalifikowanych
zostało 10.
16 osób z gminy Strzyżewice i Bychawa
rywalizowało w kolejnym etapie o trzy miejsca kwalifikujące do udziału w Wojewódzkim
Koncercie Laureatów 40 Małego Konkursu
Recytatorskiego. Dlatego też komisja miała
trudne zadanie bo takich recytacji – perełek
było o wiele więcej niż trzy. Tak więc Powiat
Lubelski (ziemski) w Wojewódzkim Koncercie Laureatów, który odbył się w Lublinie
w dniach 7-8-9 czerwca reprezentowali: Bartłomiej Teter z klasy Ib SP w Bystrzycy Starej,
Karolina Teter z klasy IV SP w Bystrzycy Starej
i Patrycja Kursa z klasy VIII SP w Bychawie.
Przyznano także 11 wyróżnień a otrzymali je:
1. Adrianna Kijek, kl. I SP w Żabiej Woli
2. Agata Pęzik z klasy I SP w Żabiej Woli
3. Wiktoria Chodór z klasy Ib SP w Bystrzycy Starej
4. Gabriela Polakowska z klasy II SP
w Osmolicach
5. Mateusz Gałus z klasy IIIa SP w Bystrzycy Starej
6. Szymon Żukowski z klasy V SP w Bystrzycy Starej
7. Stanisław Mituła z klasy IVb SP w Bychawie
8. Amelia Kiljanek z klasy IVb SP w Bychawie

9.

Michał Milanowski z klasy IVb SP w Bychawie
10. Zuzanna Marcinek z klasy VIIIb SP
w Bychawie
11. Maria Mituła z klasy VIIIc SP w Bychawie
Również w maju br. odbył się 54. Wojewódzki Turniej Poezji Dziecięcej organizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury
„Pod Akacją” w Lublinie. Dwójka recytatorów
reprezentujących Centrum Kultury i Promocji w Piotrowicach znalazła się wśród 10
laureatów. Są to Bartłomiej Teter (kat. Kl.
I- II), który recytował wiersz Jadwigi Hockuby
„Historia o zarozumiałym lwie” i Karolina
Teter (Kat. Kl. III – IV) z wierszem Ludwika
Jerzego Kerna pt. „W królestwie kotów”.
W konkursie ogółem wzięło udział 105 recytatorów ze szkół podstawowych województwa
lubelskiego, między innymi z Ryk, Ostrowa
Lubelskiego, Lublina Ciecierzyna, Łukowa,
Świdnika. Naszych Laureatów będziemy mogli
usłyszeć ponownie podczas Koncertu Laureatów 54. Wojewódzkiego Turnieju Poezji
Dziecięcej, który odbył się 12 czerwca 2021 r.
w Młodzieżowym Domu Kultury „Pod Akacją”
w Lublinie przy ul. Bolesława Chrobrego 18.
Wszystkim recytatorom i opiekunom dziękujemy za udział w konkursach a wyróżnionym i nagrodzonym gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów.
B. Gąbka

Zajęcia sportoworekreacyjne na boiskach
przy Szkole Podstawowej
w Bystrzycy Starej
Po długotrwałej nauce przy komputerze, zmęczeniem siedzeniem w domach oraz obniżoną aktywnością fizyczną w miesiącu
maju rozpoczęły się zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci
i młodzieży szkół podstawowych na obiektach sportowych Szkoły
Podstawowej w Bystrzycy Starej. W poniedziałki i czwartki mają
miejsce zajęcia z tenisa, prowadzone w formie zabaw i gier ze
współzawodnictwem oraz ćwiczeń, które zawierają elementy
sztuki tenisowej. Zajęcia prowadzimy na mini kortach tenisowych. Dzieci poznają elementy gry w tenisie oraz rozwijają
swoją sprawność fizyczną.
Zajęcia z tenisa odbywają się w poniedziałki i czwartki o godzinie
16.30. W soboty w godzinach od 10.30 do 13.00 otwarte są również
boiska przy Szkole Podstawowej w Bystrzycy Starej. W miesiącu
maju duża grupa dzieci aktywnie spędzała czas na organizowanych zajęciach.

Zapraszamy dzieci i młodzież do uczestniczenia w prowadzonych zajęciach.
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Puchar Starosty Lubelskiego w podnoszeniu ciężarów.
Memoriał Wacława Czuraka
Gminny Ludowy Klub Sportowy,, POM-ISKRA’’ Piotrowice był organizatorem Tradycyjnego Pucharu Starosty Lubelskiego
i Memoriału Wacława Czuraka. W zawodach udział wzięło 47 zawodniczek i 70 zawodników z 11 klubów województwa lubelskiego. Zmagania stały na bardzo wysokim poziomie. Zawodnicy ustanawiali rekordy życiowe i nowe rekordy okręgu. Imprezę
swoją obecnością zaszczycili Starostowie Lubelscy Pan Zdzisław Anton i Pan Andrzej Chrząstowski którzy dekorowali najlepsze
zawodniczki i najlepszych zawodników. Rywalizacja na pomoście toczyła się w czterech kategoriach wiekowych.

W poszczególnych kategoriach najlepsze
wyniki osiągnęli:
Kat. 15 lat. Puchar Starosty Lubelskiego
i Memoriał Wacława Czuraka
Dziewczęta
 Młynarczyk Andżelika Olimpijczyk Łuków
174,7 pkt.  Pałubska Nikola LKS Znicz Biłgoraj 168,8 pkt.  Linkiewicz Julia Olimpijczyk
166,4 pkt.
Chłopcy
 Krzyżanowski Bartosz GCK Kobylany 202,8
pkt.  Poznański Ryszard MKS Unia Hrubieszów 201,8 pkt.  Kozyra Bartosz GLKS,,POM-ISKRA’’ 201,5 pkt.
Kat. 17 lat. Puchar Starosty Lubelskiego
i Memoriał Stanisława Mańko
Dziewczęta
 Mrozik Natalia LKS Znicz 155,2 pkt.
 Warsz Natalia GULKS Niemce 154,4 pkt.
 Sobczyk Karolina KS Wisła Puławy 137,7 pkt.
Chłopcy
 Zawisza Mateusz KS Wisła 308,5 pkt.
 Przyczyna Arkadiusz KS Agros Zamość
283,8 pkt.  Dziwura Maciej 224,4 pkt.
Kat. 20 lat. Puchar Starosty Lubelskiego
i Memoriał Wacława Czuraka i Mistrzostwa Województwa Lubelskiego Juniorek
i juniorów do lat 20

Nr 2/2021 (178)

Kobiety
 Janiak Julia MKS Unia 198,6 pkt.  Fota
Natalia KS Wisła 198,1 pkt.  Górniak Natalia
MKS Unia 192,2 pkt.
Mężczyżni
 Bogusz Kacper GCK 296,8 pkt.  Kwiatkowski Dawid GLKS ,,POM-ISKRA’’ 289,2 pkt.
 Trytek Jakub KS Agros 2866,6 pkt.
Kat. + 20 Puchar Starosty Lubelskiego
i Memoriał Kazimierza Ceglińskiego
Kobiety
 Zielińska - Stubińska Weronika AZS –
AWF Biała Podl.253,2 pkt.  Rechul Emilia
KS Agros 242,6 pkt.  Polakowska Marlena
238,9 pkt.
Mężczyżni
 Sokołowski Mateusz LKS Znicz Biłgoraj
351,5 pkt.  Ławecki Łukasz 342,7 pkt.
 Burda Patryk AZS – AWF 324, 6 pkt.
W klasyfikacji na najlepszą zawodniczkę
Pucharu Starosty Lubelskiego zwyciężyła
Marlena Polakowska - Piotrowice 238,9 pkt.
2 miejsce Natalia Wypart - Niemce 154,8 pkt.
i 3 miejsce Natalia Warsz - Niemce 154,4 pkt
w Klasyfikacji na najlepszego zawodnika
Powiatu Lubelsiego pierwsze miejsce zajął
Rafał Siek 311,7 pkt. 2 miejsce Tomasz Fedoniuk 305,7 pkt. i 3 miejsce Kwiatkowski
Dawid 289.2 pkt.

Zawodnicy GLKS ,,POM – ISKRA’’ Piotrowice uzyskali następujące rezultaty:
Kat. 15 lat
3 miejsce Bartosz Kozyra w kat wag. 55 kg
z wynikiem 119 kg ( 52-67) 3 miejsce Baran
Jakub w kat. 81 kg z wynikiem 98 kg (4256) Kat. 17 lat 1 miejsce Mateusz Sprawka
w kat.55 kg z wynikiem 79 kg (36-43) 2 miejsce Emil Kowalski w kat. 73 kg z wynikiem
108 kg (48-60) 3 miejsce Mikołaj Karasiewicz
w kat. + 102 kg z wynikiem 160 kg (70-90)
Kat. 20 lat.
3 miejsce Adamczyk Kacper w kat. 67 kg
z wynikiem 138 kg (63-75) 1 miejsce w kat.
81 kg z wynikiem 237 kg (107-130) 1 miejsce
Bielak Patryk w kat. 89 kg z wynikiem 165
kg (75-90) 1 miejsce Mateusz Madejek w kat.
102 kg z wynikiem 188 kg (83-105) w kat.
Kat. + 20 lat
1 miejsce Karol Brodziak w kat. 61 kg.
z wynikiem 120 kg (50-70) 2 miejsce Tomasz
Fedoniuk w kat. 81 kg. z wynikiem 251 kg
(110-141) 3 miejsce Rafał Siek w kat. 89 kg
z wynikiem 260 kg (110-150)
Antoni Kawałek
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Zamość gościł również
najlepszych studentów
zrzeszonych w AZS
W dniu 15.05. 2021 w Zamościu rozegrano
Mistrzostwa Polski AZS. Wśród najlepszych
studentów sztangistów znalazł się również
zawodnik GLKS "POM-ISKRA" Piotrowice
Tomasz Fedoniuk. Tomek wystartował w kat.
81 kg. i w dwuboju osiągnął 260 kg (117143). Mimo udanego startu i ustanowienia
nowych rekordów życiowych wystarczyło
to do zajęcia czwartego miejsca. Kilograma
zabrakło do medalu. Może następnym razem.
Antoni Kawałek

O Piotrowicach
i gminie Strzyżewice
było głośno
w całej Europie
A to za sprawą Marleny Polakowskiej która
reprezentowała nasz kraj podczas Mistrzostw
Europy Seniorek i Seniorów w podnoszeniu
ciężarów w dniach 03 – 11.04.2021 w Moskwie.
Zawodniczka GLKS,,POM-ISKRA’’ Piotrowice
startowała w mistrzostwach w kat. 49 kg.
Po zaliczeniu w rwaniu 73 kg i podrzuceniu
86 kg. uzyskała w dwuboju 159 kg. W swoim
debiucie na tej rangi imprezie zajęła jedenaste
miejsce co należy uznać za wielki sukces tej
znakomitej zawodniczki. Gratulacje.
Antoni Kawałek

Bartosz Kozyra ze złotym
medalem
W dniach 13-16.05.2021 w Siedlcach odbyły się Mistrzostwa Polski Krajowego Zrzeszenia
LZS do lat 15 i 17 juniorek i juniorów w podnoszeniu ciężarów. Bardzo dobrze zaprezentowali się zawodnicy i zawodniczki naszego województwa zwyciężając w klasyfikacji
wojewódzkiej 220 pkt. przed Wielkopolskim 213 pkt i Mazowieckim 197 pkt. Wśród
klubów najwyższa lokatę 5 miejsce zajęła Wisła Puławy gromadząc 45 pkt.
Kat 15 lat
Jedyny złoty medal zdobył Bartosz Kozyra GLKS ,,POM-ISKRA’’ Piotrowice w kat.
wiekowej do 15 lat. który w kat. do 49 kg uzyskał w dwuboju 123 kg (55-68). Srebrne
medale zdobyli: w kat. 49 kg Bartosz Krzyżanowski GCK Kobylany z wynikiem 120 kg
(54-66), Zub Patryk MOK Terespol w kat. 45 kg z wynikiem 95 kg (43-52, Linkiewicz
Julia Olimpijczyk Łuków w kat. 71 kg uzyskała 127 kg (57-70), Dziewiczkiewicz Oliwia
MKS Unia Hrubieszów w kat. 76 kg z wynikiem 115 kg (50-65).
Brązowe medale zdobyli: Młynarczyk Andżelika Olimpijczyk w kat. 49 kg z wynikiem
111 kg (52-59), Poznański Ryszard Unia w kat 55 kg. z wynikiem 141 kg. (65-76), Wojtyła
Jakub Wisła w kat 89 kg z wynikiem 147 kg (62-85) i Grygiel Adrian Znicz w kat +96 kg
z wynikiem 187 kg (85-102)
Kat. 17 lat
Srebrne medale zdobyli:
Mrozik Natalia Znicz w kat. 55 kg z wynikiem 107 kg (50-57), Daniel Popielewski Agros
Zamość w kat. 55 kg z wynikiem 138 kg (63-78), Mateusz Zawisza Wisła w kat. 73 kg
z wynikiem 243 kg (112-131)
Brązowe medale zdobyli:
Emilia Drozda Agros w kat. 49 kg z wynikiem 79 kg (34-45), Warsz Natalia GULKS
Niemce w kat. 55 kg z wynikiem 106 kg (46-60), Arkadiusz Przyczyna Agros w kat.81
kg z wynikiem 226 kg (105-121).
Drugi z naszych zawodników to siedemnastolatek startujący w kat. +102 kg Mikołaj
Karasiewicz z wynikiem 169 kg (75+ 94) zajął VII miejsce.
Antoni Kawałek
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Pracowite wakacje w CKiP!
Lato w Teatrze
– „Subuj naszą
rzeczywistość!”

W ubiegłym roku jako trzykrotni realizatorzy programu Lato w Teatrze żegnaliśmy się z Wami wszystkimi. To co udało
nam się wspólnie wypracować wpisało się
w kulturalny kalendarz gminy Strzyżewice
i wykreowało wśród sympatyków działań
młodzieżowych markę.
Dlatego stwierdziliśmy, że będziemy
zabiegać o udział w programie wszelkimi
możliwymi drogami, tak by cieszyć się ponownie z przygód jakie niosą za sobą wakacyjne wariacje. W porozumieniu z Gminną
Biblioteką Publiczną im. Ewy Kołaczkowskiej
w Strzyżewicach udało nam się otrzymać
dofinansowanie na projekt pn. „Subuj naszą
rzeczywistość. Bohaterski kanał lwt”.
Już teraz zapraszamy Was do udziału
w finałowych widowiskach, które odbędą
się 9 i 11 lipca!
Co bierzemy tym razem na tapet? Po raz
kolejny coś zgoła innego!
Dzisiaj Internet kształtuje gust, wiedzę i styl
życia młodych osób. Youtuber doradzi jak żyć,
jak być sławnym, jak dobrze wyglądać, jak sobie
radzić z emocjami, jakich kosmetyków używać,
co jeść. Będziemy wspólnie dążyć do realizacji
finałowego spektaklu, tak by zmierzyć się z tematem postrzegania bohaterów i kierunków
czerpania inspiracji w obecnym świecie.
Czy zastanawialiście się kiedyś kim obecnie jest bohater? A kim był w dawnych czasach dla Waszych rodziców czy dziadków?
A może bohaterem, który budzi autorytet jest
ktoś kto przemawia do Was z kanałów internetowych? Na te i inne pytania postarają się
odpowiedzieć uczestnicy tegorocznej edycji
Lata w Teatrze! Odpowiedzi zaś przedstawią
podczas dwóch finałowych widowisk! Dlatego
rezerwujcie drugi weekend i lipca i subujcie
z nami rzeczywistość!
Lato w Teatrze jest programem Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego finansowanym ze środków Ministerstwa Kultury,
Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
Kwota dofinansowania: 40 000 zł
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„Zagraj nam muzyczko,
czyli z przytupem przez
Gminę Strzyżewice”

Po nieprawdopodobnym sukcesie
ubiegłorocznego projektu „Zagraj nam
muzyczko”, podczas którego powstał międzypokoleniowy zespół śpiewaczy, który
przygotował wspaniały program złożony
z tradycyjnych pieśni ludowych, zaś ponad
400 osób bawiło się w rytmach muzyki
tradycyjnej i ludowej podczas finałowego
wydarzenia w piotrowickim parku postanowiliśmy kontynuować tę przygodę i starać
się o dofinansowanie przedsięwzięcia. I…
to się udało!
Z ogromną przyjemnością przedstawiamy
tegoroczny temat projektu w ramach programu EtnoPolska 2021 – „Zagraj nam muzyczko.
Z przytupem przez Gminę Strzyżewice”!
Zapraszamy wszystkich chętnych bez
względu na wiek do dołączenia do wielkiej
śpiewaczej rodziny, jaka powstanie podczas
warsztatów prowadzonych w okresie czerwiec – sierpień.
W tym roku, w ramach projektu chcemy
skupić się na przekazach pochodzących od
pokoleń, które funkcjonowały i były związane
z ziemią strzyżewicką. Pragniemy stworzyć
grupę śpiewaczo-taneczną, której repertuar
będzie oparty na spisanych utworach przez
byłe członkinie zespołów ludowych. Stworzymy po raz kolejny międzypokoleniowy zespół
śpiewaczy, który przygotuje repertuar pod
kierunkiem doświadczonych instruktorów,
zaangażujemy młodzież z Orkiestry Dętej, jednocześnie wprowadzając wszystkich uczestników w taneczne tajniki. A wszystko po to, by
wzmocnić lokalną tożsamość kulturową oraz
by w dniu finału, w sierpniu zaprezentować
niepowtarzalny program i tak jak w ubiegłym
roku bawić się w rytmach muzyki ludowej do
późnych godzin wieczornych!
Start 18.06 i w każdy następny piątek
Warsztaty białego śpiewu 14-17.07
Warsztaty taneczne 13-14.08
Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „EtnoPolska 2021”
Kwota dofinansowania: 30 000 zł

Śpiewają,
bo lubią
Pieśni kościelne, ludowe, biesiadne
- to między innymi repertuar Zespołu
Śpiewaczego działającego od niemalże
roku przy Centrum Kultury i Promocji
w Piotrowicach. W ostatnim czasie
miał on okazję do zaprezentowania
swoich umiejętności wokalnych podczas kilku wydarzeń na terenie Gminy
Strzyżewice.
W tegoroczną Niedzielę Palmową przy
współbrzmieniu liry korbowej przez
czterdzieści minut w murach kościoła
w Kiełczewicach Maryjskich i Bystrzycy
Starej rozbrzmiewały słowa pieśni pasyjnych. Były to stare, niekiedy zapomniane
pieśni, które śpiewali kiedyś nasi pradziadkowie. Kolejny raz zespół wystąpił
podczas wydarzenia jakim było poświęcenie kapliczki. Św. Jana Nepomucena.
Odbyło się ono 22 maja br. w Strzyżewicach. Po 77 latach kapliczka powróciła
na swoje miejsce nad rzeką Bystrzycą.
Maj- to czas gdy w kościołach i przydrożnych kapliczkach można usłyszeć pieśni
majówkowe. Zespół również przygotował
kilka pieśni, które zaśpiewał w czasie
nabożeństw majówkowych w kościołach
w Bystrzycy Starej i Kiełczewicach Górnych.
Przed nim kolejne wyzwanie. Tym razem
o zasięgu ogólnopolskim ponieważ zespół
bierze udział w Eliminacjach do Festiwalu
Kapel i Śpiewaków Ludowych. Z tej okazji przygotował trzy pieśni, które będą
oceniane przez profesjonalne Jury. Czy
repertuar przypadnie do gustu członkom
komisji okaże się 13 czerwca br.
Nie sposób nie wspomnieć o dobrym
duchu zespołu, jakim jest Przemysław
Łozowski. Założyciel dętej orkiestry klezmerskiej „Chojzes Klezmorim”, działającej w latach 2001-2007 przy ACK Chatka
Żaka w Lublinie. Od 2007 roku mieszka
w Irlandii, gdzie jest współzałożycielem
(jako muzyk i pedagog) dwóch szkół polonijnych, prowadzi zajęcia muzyczne
z dziećmi w Polskiej Bibliotece w Dublinie.
Założyciel „The SuperTonic Orchestra” –
zespołu promującego muzykę tradycyjną
z terenów Rzeczypospolitej. Aktywnie
animuje życie społeczno-kulturalne Polonii w Irlandii a teraz także i w Centrum
Kultury i Promocji w Piotrowicach gdzie
współpracuje z naszym zespołem.
B. Gąbka
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