
egzemplarz bezpłatny  ISSN 1429-2769 Nr 3/2021 (179)

■ Absolutorium dla Wójta Gminy Strzyżewice

■  Dożynki Gminne 2021

■ Wyniki Egzaminu Ósmoklasisty

■ Pracowite lato w CKiP Piotrowice

KompresCzasopismo Gminy Strzyżewice



Wydawca:
Centrum Kultury i Promocji

Gminy Strzyżewice z.s w Piotrowicach
Piotrowice 94a, 23-107 Strzyżewice

tel. 81 562-80-74
e-mail: ckip.piotrowice@gmail.com

www.ckip-piotrowice.eu.
fb: facebook.com/ckip.piotrowice

Redagują:
Barbara Gąbka, Tomasz Hanaj,

Szczepan Kasiura, Łukasz Oleszko
Redakcja: tel. 81 562-80-74

e-mail: kompres.strzyzewice@gmail.com
nakład 1200 szt.

Druk:
Comernet Sp. z o.o.

ul. Ceramiczna 24, 20-150 Lublin
tel. 81 452 91 21, fax: 81 452 91 23

e-mail: info@comernet.pl
www.comernet.pl

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów i zmiany ich tytułów.

Wotum zaufania  
i absolutorium dla Wójta 
Gminy Strzyżewice

29 czerwca 2021 roku odbyła się XXVII sesja Rady Gminy Strzyżewi-ce, 
podczas której zostały podjęte bardzo ważne dla Gminy uchwały.
Został rozpatrzony Raport o stanie Gminy Strzyżewice za 2020 rok. Odby-
ła się też debata nad stanem gminy. Po omówieniu raportu i dyskusji Rada 
Gminy jednogłośnie udzieliła wotum zaufania Pani Barbarze Zdybel Wójtowi 
Gminy Strzyżewice.

Kolejnym dokumentem, którym zajmowali się w tym dniu radni było Spra-
wozdanie z wykonania budżetu gminy Strzyżewice w 2020 roku.  Sprawoz-
danie to było wcześniej szczegółowo analizowane na posiedzenia stałych Ko-
misji Rady Gminy. Wszystkie Komisje oraz Skład Orzekający Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Lublinie zaopiniował go pozytywnie. Rada Gminy Strzyże-
wice przyjęła jednogłośnie Uchwałę Nr XXVII/163/21w sprawie rozpatrzenia 
i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania 
budżetu za 2020 rok.

Komisja Rewizyjnej Rady Gminy wystąpiła z wnioskiem o udzielenia ab-
solutorium Wójtowi Gminy Strzyżewice z tytułu wykonania budżetu Gminy 
Strzyżewice w 2020 roku. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie zaopiniował pozytywnie ten wniosek. Rada 
Gminy Strzyżewice podjęta jednogłośnie Uchwałę Nr XXVII/164/21w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Strzyżewice.

Pełna treść uchwał, dokumentów oraz retransmisja tej i innych sesji jest dostępna w BIP Gminy Strzyżewice ugstrzyzewice.bip.lubelskie.pl                                                      

Serdecznie dziękujemy wszystkim honorowym dawcom krwi, którzy wzięli udział w akcji w dniu 5.09.2021r. w Urzędzie 
Gminy w Strzyżewicach i oddali krew dla Piotrusia Zdybla dzielnego pacjenta Kliniki Hematologii Onkologii i Transplantologii 
Dziecięcej USZD w Lublinie. 

 Zarejestrowano 53 osoby, spośród których 37 zakwalifikowano do oddania krwi. Dzięki tym wspaniałym ludziom pozyskano 17 litrów 
tego cennego daru. Akcja była zaplanowana w godzinach od 10:00 do 14:00, a trwała do 17:00. Cały zespól z Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa pracował bez przerwy "na pełnych obrotach". 

Dziękujemy Pani Reginie Pastucha za koordynowanie wydarzenia oraz wszystkim 
osobom, które wsparły akcję przekazując drobne upominki czy gadżety dla krwiodawców. 
Szczególne podziękowania składamy członkom Koła Łowieckiego "Uroczysko" w Lublinie  
za przygotowanie i częstowanie pyszną grochówką.

Bardzo przepraszamy wszystkich tych, którzy chcieli dołączyć do akcji, ale ze względu 
na ograniczenia czasowe nie mogli być zarejestrowani. Zapraszamy do indywidualnego 
oddawania krwi w RCKiK w Lublinie. Jeżeli ktoś chciałby oddać krew dla Piotrusia, 
do czego bardzo zachęcamy, to w rejestracji należy podać następujące dane: Piotr 
Zdybel, Klinika Hematologii Onkologii i Transplantologii Dziecięcej USZD w Lublinie.

W imieniu rodziców Piotrusia dziękujemy krwiodawcom za ich ofiarność i chęć 
dzielenia się najcenniejszym lekiem. Cieszymy się, że w naszej gminie jest tak wielu 
ludzi wielkiego serca, którzy potrafią pomóc innym bezinteresownie!

Jednocześnie zapraszamy do udziału w kolejnej zbiórce krwi, która na tereni gminy 
odbędzie się w grudniu br.

Organizatorzy

Dziękujemy ludziom Wielkiego serca!

     /EB/
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Na wniosek Firmy Dyś s.c., Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 
zatwierdził taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę pobraną z ujęcia wody w Strzyżewicach i Pszczelej Woli oraz za zbiorowe odprowadzanie 
ścieków do oczyszczalni w Piotrowicach i Pszczelej Woli. Zatwierdzone taryfy obowiązują od 1 września 2021 roku do 31 sierpnia 2024 roku.

Nowe ceny za wodę i ścieki

1 .Wysokość cen i stawek opłaty abonamentowej za dostarczaną wodę z ujęcia w Strzyżewicach i Pszczelej Woli

L.p. Składowe taryfy Jednostka miary Cena w okresie  
od 1 do 12 miesiąca

Cena w okresie  
od 13 do 24 miesiąca

Cena w okresie  
od 25 do 36 miesiąca

1. Cena za dostarczaną wodę m3 3,15 zł 3,18 zł 3,22 zł

2. Stawka opłaty abonamentowej miesiąc 4,33 zł 4,35 zł 4,38 zł

2. Wysokość cen i stawek opłaty abonamentowej za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w Piotrowicach

L.p. Składowe taryfy Jednostka miary Cena w okresie  
od 1 do 12 miesiąca

Cena w okresie  
od  13 do 24 miesiąca

Cena w okresie 
 od 25 do 36 miesiąca

1. Cena za odprowadzane ścieki m3 4,20 zł 4,28 zł 4,38 zł
2. Stawka opłaty abonamentowej miesiąc 1,50 zł 1,53 zł 1,56 zł

 3. Wysokość cen i stawek opłaty abonamentowej za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w Pszczelej Woli

L.p. Składowe taryfy Jednostka miary Cena w okresie  
od 1 do 12 miesiąca

Cena w okresie od  13 
do 24 miesiąca

Cena w okresie od  
25 do 36 miesiąca

1. Cena za odprowadzane ścieki m3 4,45 zł 4,55 zł 4,65 zł
2. Stawka opłaty abonamentowej miesiąc 1,50 zł 1,53 zł 1,56 zł

Zwrotu podatku akcyzowego dla rolników  
– podsumowanie 2021

Z dniem 31.08.2021r. zakończyliśmy drugi 
termin przyjmowania wniosków o zwrot po-
datku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego. W tym okresie zostało złożo-
nych 331 wniosków na łączną kwotę zwrotu  
187.736,03 zł. Wszystkim wnioskodawcom Wójt 
Gminy Strzyżewice wydał pozytywne decyzje, 
przyznające kwotę dopłaty 1.00 zł. do każdego 
zakupionego litra ON. Wypłata nastąpi do końca 
października b.r.

Dla przypomnienia w pierwszym okresie 
rozliczeniowym od 1 do 28 lutego 2021 roku do 
Urzędu Gminy w Strzyżewicach wpłynęło 432 
wnioski na łączną kwotę zwrotu 333.341,43 zł. 

Ponadto informujemy, iż rolnicy  którzy po 
raz pierwszy w danym roku składają wniosek , a posiadają bydło zawarte w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, zo-
bowiązani są dołączyć do wniosku dokument wydany na Państwa wniosek przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 
zawierający informację o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych.

Kolejny termin składania wniosków  to luty 2022 r. w ramach rocznego limitu będzie można złożyć wniosek o zwrot części 
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zakupionego w okresie od 01.08.2021 r. do 31.01.2022 r.

Wszystkich producentów rolnych gorąco zachęcamy do składania wniosków.
Anna Siatkowska
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Informacje o przebiegu szczepień zamieszczane
 są na bieżąco na stronie:  https://www.gov.pl/web/szczepienia-gmin#/ranking.

Na terenie Gminy Strzyżewice w dalszym ciągu prowadzona jest 
akcja szczepień przeciwko COVID-19 realizowana w dwóch ośrodkach 
zdrowia: w Strzyżewicach i w Piotrowicach.

Podczas gdy stacjonarne punkty realizują zapisy na szczepionki 
dwudawkowe, doraźnie organizowane są mobilne punkty szczepień 
przy współpracy z Wojewodą Lubelskim i SPZOZ Bychawa, gdzie można 
skorzystać z możliwości zaszczepienia się jednodawkowym preparatem.

Na bieżąco trwa akcja promocji szczepień, także przy wsparciu 
jednostek OSP, Ośrodka Pomocy Społecznej, Domu Seniora. Gmina, 
po wcześniejszym zgłoszeniu, zapewnia dowóz na szczepienia, jak też 
możliwość zaszczepienia w miejscu zamieszkania.

W ostatnich tygodniach do akcji włączyły się także Koła Gospodyń 
Wiejskich organizując festyny, podczas których odbywały się szczepienia 
preparatem Johnson&Johnson, a przy okazji można było skorzystać z in-
nych atrakcji, takich jak wystawa rękodzieła, czy warsztaty florystyczne.

W Gminie Strzyżewice na chwilę obecną mamy w pełni zaszczepionych 
3219 osób, co stanowi 39,6 % ogółu mieszkańców. Poziom zaszczepienia 
Gminy Strzyżewice na tle innych gmin powiatu lubelskiego przedstawia 
poniższa tabela.

#SZCZEPIMYSIĘ 
w Gminie Strzyżewice

Lp. Gmina % zaszczepionych  
pełną dawką Liczba mieszkańców

1. Konopnica 49,6 14 267

2. Jastków 47,7 14 351

3. Krzczonów 44,6 4 293

4. Bełżyce 44,5 13 167

5. Niemce 43,7 20 042

6. Głusk 43,5 11 981

7. Wojciechów 43,4 5 957

8. Bychawa 43,3 11 532

9. Niedrzwica Duża 42,7 11 893

10. Wólka 42 12 746

11. Zakrzew 41 2 852

12. Strzyżewice 39,6 8 127

13. Garbów 39,5 9 048

14. Jabłonna 38,1 8 107

15. Wysokie 37,2 4 353

16. Borzechów 35,7 3777

Poziom zaszczepienia mieszkańców w gminach powiatu lubelskiego – stan na dzień 30 września 2021 r.

1. Punkt Szczepień Powszechnych  
w Ośrodku Zdrowia w Strzyżewicach
Strzyżewice 108, 23-107 Strzyżewice, 
 tel.: 691-504-835, lub 81 56 66 608;

2. Punkt Szczepień Populacyjny  
w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Piotrowicach
Piotrowice 96, 23-107 Strzyżewice, 
tel.: 81 56 28 109.

Punkty Szczepień w Gminie Strzyżewice
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Tegoroczne żniwa to trudny czas dla naszych rolników- długotrwała 
zła aura, burze i ulewne deszcze powodowały straty i w części przypad-
ków zniszczenie zboża na pniu   - jednak „nawet po nieudanych żniwach 
zboże trzeba znowu zasiać” mówiła podczas swojego przemówienia 
Wójt Gminy Barbara Zdybel

W tym roku Święto Plonów odbyło się 5 września i ten dzień był wresz-
cie piękny i słoneczny, dzięki czemu na plac obok Urzędu Gminy przybyli 
tłumnie mieszkańcy.

Współorganizatorami dożynek byli Rada i Wójt Gminy, Urząd Gminy 
Strzyżewice, Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice z/s w Pio-
trowicach, Gminna Biblioteka Publiczna, Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Strzyżewicach oraz sołectwo Bystrzyca Stara.

Przybyłe delegacje, przy pięknie ustrojonej bramie, witali: Barbara 
Zdybel- Wójt Gminy, Janusz Sagan- Przewodniczący Rady Gminy, Agata 
Stelmach – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy oraz Janusz Szymula -  sołtys 
wsi Bystrzyca Stara. Korowód dożynkowy prowadził druh Dariusz Pasierbiak – Prezes OSP Bystrzyca Stara, za nim maszerowały 
poczty sztandarowe i delegacje jednostek OSP, szkół oraz innych organizacji, a także delegacje z wieńcami dożynkowymi. Tradycyjny 
bochen chleba nieśli starostowie dożynek, mieszkańcy Bystrzycy Starej Pani Anna Wójcik i Ryszard Zemszał. 

Uroczystemu rozpoczęciu święta towarzyszyły występy Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Strzyżewice oraz grupy śpiewa-
czej, działającej przy Centrum Kultury i Promocji w Piotrowicach. Piękną oprawę uroczystości i mszy świętej zapewnili mieszkańcy  
Bystrzycy Starej.

Mszę świętą dziękczynną odprawił  ks. Krzysztof Brodaczewski przy koncelebrze ks. Romana Bednarczyka oraz ks.Krzysztofa  
Piskorskiego i ks. Tadeusza Pawlasa.

Pani Wójt symbolicznie podzieliła się  z przybyłymi mieszkańcami i zaproszonymi gośćmi chlebem przekazanym przez starostów.
Wśród wielu gości byli między innymi: Poseł na Sejm RP Jan Kanthak, Sędzia Sądu Najwyższego Leszek Bielecki, Radny Sejmiku 

Województwa Lubelskiego Marek Wojciechowski, Wicestarosta Powiatu Lubelskiego Andrzej Chrząstowski oraz Przewodniczący 
Rady Powiatu Lubelskiego Krzysztof Chmielik.

Po części oficjalnej zgromadzeni mogli posilić się gorącym żurkiem i biosem oraz przekąskami i ciastem, którymi częstowały 
Panie z sołectwa i Koła Gospodyń Wiejskich z Bystrzycy Starej.

Pyszną lemoniadą częstowały Panie z KGW „Osmoliczanki”. Z kolei 
Koło Łowieckie nr. 25 UROCZYSKO ugościło uczestników festynu trady-
cyjną grochówką. 

W szczytnej akcji na rzecz chorego na białaczkę Piotrusia można 
było oddać krew w punkcie zorganizowanym w budynku Urzędu Gminy, 
a dbający o zdrowie mogli zaszczepić się przeciw COVID-19. Dużą atrak-
cją, szczególnie dla najmłodszych, byli animatorzy na szczudłach oraz 
druhowie z OSP Piotrowice i Żabia Wola, prezentujący sprzęt strażacki 
i wozy bojowe.

Szczególne podziękowania za pomoc w organizacji dożynek należą się 
Mieszkańcom Bystrzycy Starej, którzy swoim zaangażowaniem i gościn-
nością, sprawili, że dożynki gminne 2021 miały niepowtarzalny klimat 
Dziękujemy również sponsorom tj. Spółdzielni Pszczelarskiej „APIS”, 
Piekarni-Ciastkarni Kuna z Żabiej Woli, Dworku Arkadia w Piotrowicach, 
Sosnowego Dworku w Bystrzycy Nowej, Garmażerki – „Pierogarnia Za 
płotem” ze Strzyżewic, Kwiaciarni „Zielono Mi” z Niedrzwicy Kościelnej 

oraz Pani Lilii Bogusławskiej, właścicielce sklepu z Bystrzycy Starej oraz Panu Henrykowi Hałabisowi z Bystrzycy Nowej za wy-
konanie drewnianego stołu wiejskiego.

                                                                                                                                                      
                               

Podziękowaliśmy za plony!          

         Aneta Maksim
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Bystrzyca Stara to jedna z najstarszych wsi w gminie Strzyżewic. Pierwsze wzmianki o Bystrzycy pochodzą z roku 1399.  
Wieś położona wzdłuż rzeki Bystrzyca przy drodze powiatowej Strzyżewice – Żabia Wola. Powierzchnia ogólna to 468 ha, liczba 
mieszkańców 439, z których większość to rodziny z tradycjami rolniczymi. 

Jak każda wieś i miejscowość tak również Bystrzyca Stara jest powiązana z parafią do której należy. W przeszłości była to parafia 
w Wilkołazie, później przez długie lata była to odległa o kilka kilometrów parafia w Bychawce, bez należytego do niej dojazdu. Droga 
do kościoła parafialnego prowadziła przez polne, wyboiste drogi, które najczęściej pokonywane były pieszą. W okresie międzywojen-
nym i powojennym sytuacja polityczna wykluczała staranie się o budowę kościoła. Zaistniałe zmiany polityczne i społeczne w kraju po 
wydarzeniach w 1981 roku, a następnie w 1983 po zniesieniu stanu wojennego, umożliwiły podjęcie starań w sprawie budowy w naszej 
wsi kaplicy lub kościoła podległego parafii w Bychawce. W 1982 roku Kuria Biskupia w Lublinie skierowała świętej pamięci ks. Andrzeja 
Jurczyszyna na rektora powstającego kościoła a następnie podjęta została decyzja o utworzeniu parafii w Bystrzycy Starej z proboszczem 
ks. Andrzejem Jurczyszynem.

Rozstrzygnięty został 
tegoroczny konkurs na 
„Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy” 

Historia i teraźniejszość Bystrzycy Starej

Do udziału w konkursie przystąpiło łącznie 11 sołectw. W kategorii wieniec 
współczesny udział wzięły sołectwa: Bystrzyca Nowa, Osmolice Pierwsze, Iżyce, 
Strzyżewice, KGW Borowianki

Natomiast w kategorii wieniec tradycyjny  udział wzięły sołectwa Bystrzyca 
Stara, Piotrowice, Kajetanówka, Osmolice Drugie, Pawłów, Klub Seniora przy 
DPS Kiełczewice.

W dniu 30.08.2021 r. Komisja Konkursowa podczas objazdu po sołectwach do-
konała oceny wieńców dożynkowych i postanowiła przyznać następujące nagrody:

Spośród laureatów pierwszych miejsc Komisja Konkursowa wyznaczyła so-
łectwa Bystrzyca Nowa i Kajetanówka do reprezentowania Gminy Strzyżewice 
w "Powiatowym Konkursie Wieńców Dożynkowych”, który w tym roku odbył 
się w Bełżycach.

- w kategorii:  wieniec współczesny: 
I miejsce  – sołectwo Bystrzyca Nowa 
II miejsce  – sołectwo Osmolice Drugie
III miejsce  – KGW „Borowianki”

- w kategorii: wieniec tradycyjny:
I miejsce – sołectwo Kajetanówka
II miejsce  - sołectwo Piotrowice
III miejsce –sołectwo Bystrzyca Stara

Starościna Anna Wójcik, matka dwojga dzieci -  Angeliki i Mateusza, razem 
z mężem Grzegorzem od 2004 roku prowadzi gospodarstwo rolne, które obecnie 
ma powierzchnię 26 ha. Wiodącym kierunkiem w gospodarstwie jest hodowla 
trzody chlewnej i uprawa zboża w której dominują pszenica i jęczmień. Dobra 
organizacja pracy i osobiste zaangażowanie stale poprawia efektywność gospo-
darstwa i wyróżnia go spośród innych. Pani Anna pracuje również jako sprzedawca 
w pobliskim sklepie a pracę w gospodarstwie rolnym wzorowo dzieli również 
z obowiązkami matki i gospodyni domowej.Starosta Ryszard Zemszał wspólnie 
z żoną Joanną prowadzi od 1991 roku 17 hektarowe gospodarstwo rolne. Jest 
ojcem dwóch synów: Rafała i Michała. Gospodarstwo to od wielu lat wyróżnia 
się wysoką produkcją zbóż. Dobrze prowadzone gospodarstwo to efekt nie tylko 
wieloletniej praktyki zawodowej ale również stałego modernizowania bazy ma-
szynowej i upowszechniania  nowych technologii uprawy. Pan Ryszard pracuje 
również jako konserwator w Szkole Podstawowej.

Starostowie Dożynek jak co roku wybierani się spośród mieszkańców gminy, którzy wyróżniają się pracowitością  
i cieszą się autorytetem w swoim środowisku. W tym roku współorganizatorzy Dożynek mieszkańcy Bystrzycy Starej powierzyli 
ten zaszczytny obowiązek Pani Annie Wójcik i Panu Ryszardowi Zemszałowi.
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Budowa kościoła przebiegła bardzo sprawinie z ogrom-

nym  zaangażowaniem proboszcza, Tadeusza Betiuka dyrek-
tora Państwowego Ośrodka Maszynowego w Piotrowicach,  
a przede wszystkim mieszkańców wsi Bystrzycy Starej. 
Poświęcenie kościoła p.w. Matki Boskiej Królowej Polski 
nastąpiło w 1984 roku, a dokonał go śp. Ks. Arcybiskup 
Bolesław Pylak. W skład parafii weszły miejscowości:  
Bystrzyca Stara, Bystrzyca Nowa, Pawłówek, Kajetanów-
ka, Piotrowice, część Osmolic wysunięta najbardziej na 
południe oraz część Strzyżewic tak zwana Widniówka.

Przy kościele parafialnym od 1991 roku istnieje muzeum 
regionalne, w którym dzięki hojności mieszkańców oraz 
osobistym zaangażowaniu śp. ks.  Kanonika Andrzeja Jurczy-
szyna znajduje się ponad 300 wartościowych eksponatów 
o unikalnym charakterze z końca XIX wieku i początku XX 
wieku. Zdecydowana większość z tych eksponatów to 
historia i tradycja naszej i polskiej wsi.

Historia Bystrzycy Starej to również historia organizacji 
nauczania powszechnego, którego początek miał miej-
sce  pod koniec I wojny świtowej w 1917 roku. Najwięcej dokumentów dotyczących szkoły w Bystrzycy Starej zachowało się z okresu 
międzywojennego. Pomysłodawcą i założycielem szkoły powszechnej był Władysław Różycki, który w roku 1922, potrafił zjednoczyć 
grono mądrych i oddanych ludzi w oświacie w sprawie organizacji procesu nauczania w naszej wsi. Początkowo zajęcia prowadzone były 
w budynkach prywatnych , a starania o budowę 4-letniej szkoły powszechnej rozpoczęto z pomocą hrabiego Witolda Łosia .W 1937 roku 
przy ogromnym zaangażowaniu i wysiłku mieszkańców Bystrzycy Starej wybudowana została placówka, która została uznana za 7- letnią 
szkołę powszechną II stopnia. Budynek tej szkoły nadal jest obiektem oświatowym oraz filią Gminnej Biblioteki Publicznej.

W okresie powojennym koniecznością stało się wybudowanie nowego budynku szkoły na potrzeby kształcenia dzieci i młodzieży naszej 
wsi  ale również najbliższych miejscowości. Starania podjęte przez kierownika Władysława Różyckiego doprowadziły do budowy nowego 
obiektu , który został oddany do użytku w 1953 roku, a Szkole Podstawowej nadano imię Marii Konopnickiej. Przez wiele lat budynek 
był remontowany, przebudowywany i obecnie może pochwalić się bardzo dobrym wyposażeniem w pomoce dydaktyczne, nowoczesną 
kuchnią oraz kompleksem boisk sportowych z zapleczem socjalnym.

Bystrzyca Stara to również siedziba jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, działającej od 1965 r. Druhowie OSP swoją służbą dbają o to, 
co najważniejsze dla mieszkańców naszej wsi i gminy, czyli nasze mienie, zdrowie i życie. Obecnie remiza OSP przechodzi gruntowny remont  
i w najbliższych miesiącach będzie oddana do użytku dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej jak również dla mieszkańców.

W roku 2020 powołana została do życia dobrowolna, samorządna organizacja kobieca Koło Gospodyń Wiejskich. Aktywna działalność 
pań skierowana jest na zachowanie i kultywowanie tradycji kulturowych polskiej wsi, angażowaniu  mieszkańców  w podejmowaniu 
działań na rzecz rozwoju wiejskich  gospodarstw i udziału w życiu społecznym wsi i gminy. Przykładem kultywowania tradycji są piękne 
stroje ludowe, które z dumą prezentują członkinie miejscowego KGW.

Innym stowarzyszeniem z siedzibą w Bystrzycy Starej jest Uczniowski Klub Sportowy TROPS, który funkcjonuje przy Szkole Podsta-
wowej. Klub od 40 lat prowadzi aktywną działalność na rzecz rozwoju sprawności fizycznej dzieci i młodzieży w wieku szkolnym przez 
organizację zajęć sportowych, imprez rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców naszej gminy. 

Wieś Bystrzyca Stara jest bardzo dobrze zurbanizowana, w ciągu drogi powiatowej z chodnikiem i oświetleniem ulicznym, siecią 
wodno- kanalizacyjną i gazową.

W naszej wsi mamy piękną dolinę rzeki Bystrzycy, lasy, szkołę, kościół i cmentarz parafialny, sklepy, remizę, drogi, chodniki, oświetle-
nie, media i wszystkich mieszkańców bardzo to cieszy. Są to materialne znaki pięknej i zadbanej miejscowości. Jednak trzeba pamiętać, 
że  Bystrzyca Stara to przede wszystkim ludzie, wspólnota międzypokoleniowa mieszkańców, ich codzienne życie, praca i wychowanie 
przyszłych pokoleń.



Zakończyliśmy kolejną edycję konkursu „Piękna Wieś” organizowanego 
pod patronatem Wójta Gminy Strzyżewic, którego celem jest populary-
zacja postaw przyjaznych środowisku, zachęcenie mieszkańców Gminy 
Strzyżewice do utrzymywania czystości i porządku, podejmowania działań 
na rzecz upiększania najbliższego otoczenia oraz propagowanie działań 
proekologicznych. W tegorocznej edycji współzawodnictwo konkursowe 
prowadzone było w dwóch kategoriach: „POSESJA” oraz „WIEŚ ”. Do 
konkursu w kategorii „POSESJA” zgłosiło się 10 posesji z terenu Gminy 
Strzyżewice. Po dokonanej weryfikacji i ocenie wszystkich nieruchomości 
nagrodami uhonorowano trzech laureatów, których posesje zachwycają 
estetyką, różnorodnością i pięknem. I miejsce przyznano posesji Pani 
Agnieszki Kępa z Osmolic Drugich, II miejsce otrzymała posesja Pani 
Krystyny Jaśkowiak z Kolonii Kiełczewice Dolne, natomiast III miejsce 
przyznano posesji Pana Roberta Słowińskiego z Piotrowic. Do kategorii 
„WIEŚ’ zgłoszonych zostało 5 miejscowości z terenu Gminy Strzyżewice. 
Wybór nie był łatwy, ani oczywisty. Do konkursu zgłosiły się wsie, które 
naprawdę mają się czym pochwalić, w których nie trudno jest znaleźć 
elementy warte uwagi i nie sposób nie docenić wkładu i zaangażowania 
mieszkańców w ich rozwój. W kategorii „WIEŚ” I miejsce przyznano 
miejscowości Piotrowice, II miejsce otrzymała miejscowość Borkowizna, 
III miejsce przyznano miejscowości Iżyce. Wręczenie nagród laureatom 
odbyło się podczas Rodzinnego Ekopikniku „Naturalnie Lubelskie”, który 
odbył się w dniu 24 lipca 2021 r. w Pszczelej Woli.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie, za pracę 
jaką wykonali w celu upiększenia swoich posesji, za zaangażowanie 
w rozwój swoich miejscowości a także promocję Gminy Strzyżewice, która 
dzięki nim staje się coraz piękniejsza. A wszystkich mieszkańców Gminy 
Strzyżewice zapraszamy do udziału w przyszłorocznej edycji konkursu.

I miejsce posesja Pani Agnieszki Kępa z Osmolic Drugich 

II miejsce posesja Pani Krystyny Jaśkowiak  
z Kolonii Kiełczewice Dolne 

III miejsce posesja Pana Roberta Słowińskiego z Piotrowic

Konkurs „Piękna Wieś” 2021 
rozstrzygnięty!

A. Janiszewska
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 Mszę Świętą w intencji strażaków oraz ich rodzin a także dziękując 
Bogu za trud włożony w służbę dla drugiego człowieka odprawił 
proboszcz ks. Krzysztof Piskorski . Po Mszy Św. kolumna wozów 
strażackich przejechała do nowo  wyremontowanej strażnicy w Osmo-
licach gdzie kontynuowano dalszą cześć obchodów Dnia Strażaka.  
Podczas uroczystej zbiórki przy strażnicy w Osmolicach Pani Wójt  
Barbara Zdybel podziękowała za zaangażowanie i bezinteresowną 
pomoc mieszkańcom gminy  Strzyżewice i całemu powiatu. Doceniła 
także  rolę strażaków, którzy zostawiając swoje rodziny pędzą by 
nieść pomoc drugiemu człowiekowi zwłaszcza w tym trudnym czasie 
pandemii. Wspólnie z W-ce Starostą Powiatu Panem Andrzejem  
Chrząstowskim i W-ce prezesem ZOGOSPRP Panem Grzegorzem 
Oleszko wręczyła statuetki druhom najbardziej zaangażowanym 
w działalność w poszczególnych jednostek OSP:

 ■ OSP Bystrzyca Stara: Radosław Tracz, Marcin Sójka; 
 ■ OSP Kiełczewice: Damian Baran, Paweł Biały
 ■ OSP Franciszków: Krzysztof Rymarz
 ■ OSP Piotrowice: Kamil Oleszko, Damian Bogusławski, 

Piotr Przech
 ■ OSP Żabia Wola: Walasek Marek , Oleksak Sebastian,  

Oleszko Sławomir, Kłos Łukasz

 Po oficjalnej części wszyscy spotkali się na spotkaniu integracyj-
nym w nowo wyremontowanej świetlicy OSP Osmolice. 

Obchody Dnia Strażaka

Grzegorz Oleszko

Coroczne Obchody Dnia Strażaka odbyły się wyjątkowo dnia 18 lipca 2021r. Majowe święto druhów strażaków OSP z te-
renu Gminy Strzyżewice w związku z panującą pandemią Covid-19 zostało przeniesione na późniejszy termin. Obchody dnia 
strażaka rozpoczęliśmy Mszą świętą w Kościele parafialnym pw. M. B. Częstochowskiej w Żabiej Woli. 
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W dniu 30.08.2021 r. w miejscowości 
Bystrzyca Stara odbył się uroczysty po-
grzeb druha Mariana Gąbki, wieloletnie-
go Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Piotrowicach. W uroczystościach wzięły 
udział liczne poczty sztandarowe, władze 
samorządu terytorialnego, druhny i dru-
howie z całego województwa, przyjaciele, 
znajomi, pogrążona w smutku rodzina. 

Druh Marian Gąbka był znanym i po-
wszechnie lubianym działaczem, społecz-
nikiem przez całe swoje życie związanych 
z ochroną ppoż. W roku 1966 wstąpił 
w szeregi Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Piotrowicach, gdzie wkrótce został jej 
prezesem i pełnił tą funkcję przez ponad 
50 lat, do ostatnich chwil życia.Obdarzo-
ny zaufaniem strażaków zajmował wyższe 
stanowiska w strukturach organizacyjnych 
OSP na szczeblu gminnym, powiatowym 
i wojewódzkim.

Ostatni alarm i wezwanie na wieczną służbę  
– wspomnienie o ś.p. dh Marianie Gąbce

Koło Gospodyń Wiejskich „Osmoliczanki”  
w Osmolicach Pierwszych

Za swoją strażacką służbę został docenio-
ny licznymi wyróżnieniami i odznaczeniami 
państwowymi otrzymując m.in.:
• Złoty medal za zasługi dla pożarnictwa
• Medal honorowy im. Bolesława Chomicz
• Medal honorowy im. Józefa Tuliszkowskie-

go za zasługi dla ochrony ppoż.
• Złoty Krzyż Zasługi nadany przez pre-

zydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia 

Polski nadany przez prezydenta RP Lecha 
Kaczyńskiego

W czasie pełnienia funkcji Prezesa Ochot-
niczej Straży Pożarnej w  Piotrowicach po-
dejmował szereg inicjatyw mających wpływ 
na poziom bezpieczeństwa mieszkańców 
regionu m.in. budowa i remontowanie re-
miz strażackich, pozyskiwanie pojazdów 
i sprzętu pożarniczego, uczestniczył w wielu 
akcjach ratowniczo-gaśniczych, prowadził 
szkolenia dla strażaków, współpracował 
z władzami samorządu terytorialnego. Od-
dany bezinteresownie służbie, pielęgnował 

Aktywne, kreatywne i zawsze chętne 
do pracy. Takie są osoby, które tworzą 
KGW „Osmoliczanki”

Koło istnieje od 2019 roku, zostało wpi-
sane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń 
Wiejskich w dniu 30.12.2019 r. W jego skład 
wchodzi 38 członków zarówno kobiet jak 
i mężczyzn.  Zarząd Koła stanowią: Józefa 
Kowalczyk, Sylwia Bielak, Kamila Kostruba 
i Henryk Banaszkiewicz.  Dzięki realizacji 
przez Gminę Strzyżewice projektu „Adapta-
cja budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej 
w Osmolicach Pierwszych” Koło ma swoją 
siedzibę i miejsce do organizacji różnych 
spotkań.  

Celem zawiązania się koła jest kulty-
wowanie i zachowanie dziedzictwa kultu-
rowego poprzez promowanie regionalnej 
kuchni i rękodzieła oraz tradycji związanych 
z Gminą Strzyżewice. Na swoją działalność 
statutową Koło pozyskuje fundusze m.in. 
dzięki dofinansowaniu z ARiMR. Działalność 
KGW integruje mieszkańców, organizowane 
są różne spotkania, warsztaty oraz festyny, 
na których można nie tylko poznawać ludzi 
ale także zdobywać nowe doświadczenia. 
Mimo krótkiego czasu działalności Koło brało 
udział w wielu przedsięwzięciach kultural-

tradycje, wychował wiele strażackich po-
koleń. Druhów strażaków motywował do 
podnoszenia kwalifikacji 

i sumiennej służby, dbając o dobry wi-
zerunek strażaka ochotnika. Angażował się 
także w życie społeczne gminy, będąc m. in. 
radnym II kadencji Rady Gminy Strzyżewice.

W naszej pamięci Prezes Marian Gąbka 
pozostanie jako człowiek pełen pasji, uczyn-
ny i sumienny, który działalności strażackiej 
poświęcił wiele lat, nie szczędząc swojego 
zdrowia i czasu wolnego, realizując bezin-
teresownie i z ogromnym zaangażowaniem 
zadania pomocy drugiemu człowiekowi. 

W imieniu strażaków gminy 
Strzyżewice dziękujemy Ci druhu 

Marianie za wspólną służbę. Na zawsze 
pozostaniesz w naszej pamięci. 

Spoczywaj w pokoju.  

Druh Tomasz Duda

nych, piknikach, konkursach oraz festynach. 
„Osmoliczanki” swoje stoisko kulinarne miały 
m.in. 24.07.2021 r. w Pszczelej Woli pod-
czas ekopikniku rodzinnego „Naturalnie 
Lubelskie” jak również 29.08.2021 r. w Mu-
zeum Wsi Lubelskiej podczas Lubelskiego 
Święta Chleba, gdzie miały możliwość za-
prezentowania potraw, które spotkały się 
z dużym uznaniem ze strony degustujących. 
Koło może pochwalić się już pierwszymi 
sukcesami związanymi z przygotowaniem 
dań. W ramach konkursu organizowanego 
przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Lubelskiego w Lublinie „Kobieta Gospodarna 
Wyjątkowa” na szczeblu powiatowym zdo-
było I miejsce w kategorii „ziołowe skarby 
kulinarne” a na szczeblu wojewódzkim III 
miejsce w tejże kategorii za przygotowanie 
potrawy „Pazibroda”, która dzięki swoim 
walorom smakowym, formie wykonania 
oraz nawiązaniu do tradycji i bogactwa kul-
turowego naszego regionu zyskała podziw 
jurorów. Do konkursu zgłosiło się ponad 
300 KGW, tym bardziej jest to ogromne 
wyróżnienie dla „Osmoliczanek”. Koło chęt-
nie udziela się również podczas imprez or-
ganizowanych przez Gminę Strzyżewice, 
przygotowując stoiska z poczęstunkiem 

np. podczas otwarcie Świetlicy Wiejskiej 
w Osmolicach Pierwszych oraz na Dożynkach 
Gminnych w Strzyżewicach. Członkowie 
KGW zawsze chętnie angażują się w różne  
nowe projekty np. w czasie Europejskiego 
Festiwalu Smaku w Lublinie, gdzie brali 
udział w spacerze historycznym ulicami 
miasta w przebraniach z dawnych lat. Do-
datkowo panie z KGW przygotowały stoisko 
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Otwarcie Świetlicy 
Wiejskiej w Osmolicach 

Świetlica Wiejska - obiekt użyteczności 
publicznej niezwykle istotny dla rozwoju 
społeczności od jakiegoś czasu jest dostępny 
dla mieszkańców Osmolic Pierwszych i służy 
jako miejsce spotkań, zajęć dla dzieci oraz 
zebrań Koła Gospodyń Wiejskich „Osmoli-
czanki”. Należy podkreślić, iż  remont świe-
tlicy wiejskiej w Osmolicach Pierwszych 
był możliwy dzięki zaangażowaniu lokalnej 
społeczności, w tym w szczególności ów-
czesnej radnej Józefy Kowalczyk a następnie 
poprzez realizację operacji typu „Inwesty-
cje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” 
pn. „Adaptacja budynku na potrzeby świe-
tlicy wiejskiej w Osmolicach Pierwszych” 
w ramach działania „Podstawowe usługi 
i odnowa wsi na obszarach wiejskich” ob-
jętego PROW na lata 2014 – 2020. Projekt 
obejmował adaptację budynku remizy OSP 
wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania 
do funkcji świetlicy wiejskiej. Całkowity 
koszt inwestycji to 887 996,26 zł kwota 
dofinansowania wynosiła: 499 999,00 zł.

Ze względu na panujące obostrzenia uro-
czystość oficjalnego otwarcia nie mogła 
odbyć się we wcześniejszym terminie. Długo 
wyczekiwane przez mieszkańców uroczyste 
otwarcie Świetlicy Wiejskiej w Osmolicach 
Pierwszych odbyło się 26.08.2021 roku. 
Uczestniczyli w niej zaproszeni goście: ks. 
proboszcz Krzysztof Piskorski oraz ks. se-
nior Tadeusz Pawlas, wójt gminy Strzyże-
wice Barbara Zdybel wraz z pracownikami 
gminy, prezes zarządu LGD „Kraina wokół 

z pysznym poczęstunkiem. Dzięki dofinansowaniu z ARiMR Koło 26.09.2021 
r. zorganizowało festyn w ramach Narodowego Programu Szczepień 
#Szczepimy się z KGW Osmoliczanki, podczas którego przybyli goście 
mieli możliwość zaszczepienia się przeciwko COVID-19 pod okiem kadry 
medycznej. Podczas imprezy zorganizowana zostało strefa gastronomiczna, 
pokazy ratownictwa medycznego, rękodzieła ludowego oraz liczne atrakcje 
dla dzieci m.in. animacje i dmuchane zamki. Festyn uświetnił zespół Be 
Folk, który zadbał o oprawę muzyczną.

 Koło Gospodyń Wiejskich „Osmoliczanki” poprzez swoją nowo-
czesną działalność odmienia postrzeganie polskiej wsi oraz stwarza moż-
liwość aktywności mieszkańców na terenach wiejskich, integruje lokalne 
społeczeństwo oraz rozwija kulturę ludową w tym szczególności kulturę 
lokalną i regionalną.

KGW „Osmoliczanki”

Lublina” Małgorzata Ole-
chowska, zastępca kierow-
nika ds. Finansowych biura 
LGD „Kraina wokół Lublina” 
Barbara Małek, wiceprze-
wodnicząca Rady Gminy 
Strzyżewice Agata Stelmach 
wraz z radnymi i sołtysami 
a także dyrektorzy: PSP im. 
Zofii i Juliusza Stadnickich 
w Osmolicach Pierwszych Laura Żydek 
oraz CKiP w Piotrowicach Tomasz Hanaj. 
To początek listy gości która była długa. Nie 
sposób w tym miejscu wszystkich wymienić. 
Po powitaniu gości i mieszkańców nastąpiło 
symboliczne przecięcie wstęgi a dopełnie-
niem ceremonii była wspólna modlitwa

i poświęcenie budynku przez ks. pro-
boszcza Parafii pw. M.B. Częstochowskiej 
w Żabiej Woli. Następnie przyszedł czas 
na przemówienia i gratulacje. Głos zabrali 
przybyli goście, którzy pogratulowali reali-
zacji tej potrzebnej lokalnej społeczności 
inwestycji i życzyli owocnego korzystania 
z nowo otwartego obiektu. Po zakończeniu 
części oficjalnej, każdy mógł wejść i obej-
rzeć świetlice. Tego dnia uczestnicy mogli 
wysłuchać koncertu Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej Gminy Strzyżewice.

Współpraca KGW „Osmoliczanki” i Ochot-
niczej Straży Pożarnej oraz  zaangażowanie 
sołtysa wsi Pana Marka Stasiek zaowocowa-
ła zorganizowaniem wspaniałej uroczystości 

na której każdy przybyły gość i mieszkaniec 
mógł znaleźć coś dla siebie.

Od smacznego poczęstunku przez atrak-
cje dla najmłodszych po zabawę taneczną.

Tak ważne wydarzenie, jak otwarcie 
świetlicy, było także okazją do integracji 
lokalnej społeczności. Świetlica Wiejska 
w Osmolicach Pierwszych stała się miejscem, 
które sprzyja integracji, inspiruje do działań 
i w którym bije serce lokalnej społeczności.

KGW „Osmoliczanki"
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Wakacje z wartościami – edycja 2021
W dniach 5 -16 lipca 2021 r. w Domu Pomocy Społecznej 

w Kiełczewicach odbywały się półkolonie dla dzieci, w których 
uczestniczyło 33 dzieci z terenu Gminy Strzyżewice. Integra-
cyjne zajęcia nosiły nazwę „Wakacje z wartościami – edycja 
2021”, bowiem uczestnicy półkolonii już po raz kolejny spo-
tkali się w wolnym czasie letniego odpoczynku, by ciekawie 
spędzić czas wraz z Mieszkankami DPS-u oraz Seniorami 
uczestniczącymi w projekcie „Nowe usługi DPS Kiełczewice”

Tematyka tegorocznych zajęć integracyjnych oscylowała 
wokół wartości piękna. Dzieci wraz z Mieszkankami DPS oraz 
Seniorami uczestniczyły w warsztatach przybliżających zasady 
dobrych relacji rówieśniczych oraz integracji międzypokoleniowej, 
poszanowania godności drugiego człowieka, kształtowania w sobie 
pięknego człowieka i tworzenia piękna wokół siebie, nawet ze 
… śmieci. Uczestnicy półkolonii podczas warsztatów odkrywali 
swoje talenty, stając się artystami malarzami, architektami, 
dekoratorami, kucharzami, sportowcami i aktorami.   Wszystkie 
dzieci wzięły udział konkursie recytatorskim na zakończenie 
półkolonii, w którym nagrodami były książki z autografami au-
torek - Małgorzaty Nawrockiej i Marii Szulikowskiej.   

Przed końcem półkolonii tradycyjnie miał miejsce wspólny 
wyjazd na wycieczkę połączoną z warsztatami. W tym roku dzieci 
zwiedzały Sandomierz i gościły w zagrodzie agroturystycznej. 
W ostatnim dniu zajęć odwiedzili nasz Dom niesamowici goście 
– aktorzy z Teatru Andersena z przedstawieniem „Wilk i trzy 
świnki oraz leśniczy co strzeże dziczy”. Po spektaklu dzieci 
skorzystały z warsztatów teatralnych. Przez cały ostatni  dzień 
zajęć towarzyszyła nam Pani  Kinga Szymanek, dziennikarka 
z Radia Lublin, która gromadziła materiał do audycji radiowej.

Zajęcia dofinansowała Gmina Strzyżewice, Zgromadzenie 
Sług Jezusa oraz Fundacja Ancilla. Dziękujemy sponsorom i pro-
wadzącym oraz wszystkim uczestnikom za tworzenie atmosfery 
radości i życzliwości. 
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INWESTYCJE

Na początku września br. oddano 
do użytku kolejny odcinek wydzielo-
nego oświetlenia drogowego, tym ra-
zem w miejscowości Piotrowice-Kąty, 
w obrębie stacji transformatorowej 
Piotrowice-B-1 zostało zamontowa-
ne  na słupach stalowych 30 lamp 
typu LED 80W. Oprawy uliczne LED 
Philips cechuje wysoka jakość, szczel-
ność, bezawaryjność oraz odporność 
na warunki atmosferyczne 

i uszkodzenia mechaniczne. Za-
stosowanie technologii LED w oświe-
tleniu ulicznym pozwala przedłużyć 
żywotność lamp i zmniejszyć koszty 
eksploatacyjne. Oświetlenie z wyko-
rzystaniem LED jest pierwszym na terenie gminy  i zostało zrealizowane 
w całości ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

Koszt inwestycji  wyniósł 165 545,64 zł. 
Inwestycja stała się kolejnym trwałym elementem infrastruktury gminy, 

która poprawia nie tylko bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego 
ale również bezpieczeństwo samych  mieszkańców i ich mienia. 

Grzegorz Wrona

Rozbudowa oświetlenia 
drogowego w Piotrowicach 

Przebudowa drogi gminnej  
nr 107132L wraz z przebudową 
skrzyżowania z drogą 
wojewódzką nr 834  
w Strzyżewicach

Informujemy, że 
w okresie letnim za-
kończona została 
przebudowa skrzyżo-
wania drogi gminnej 
nr 107132L z drogą 
wojewódzką nr 834 
o długości 65 m (od 
skrzyżowania z drogą 
wojewódzką nr 834) oraz przebudowa drogi gminnej na 
odcinku 100 m w Strzyżewicach. Po przebudowie droga 
posiada na odcinku 50 m od skrzyżowania z drogą woje-
wódzką jezdnię o szerokości 5,50 m, a na pozostałej długości 
szerokość 4,0 m. Poza tym wykonano pobocza o szerokości 
0,75 m, które zostały utwardzone kruszywem.

Wartość inwestycji wyniosła 133 413,94 zł i sfinansowana 
została ze środków budżetu gminy.

Wioletta Mucha

Kolejna droga oddana  
do użytkowania
We wrześniu 2021 r. oddana została do użytkowania 
na odcinku 420 m droga dojazdowa do gruntów 
rolnych o szerokości 3 m położona na działce ewid. nr 
648 w Osmolicach Drugich. Inwestycja zrealizowana 
została dzięki otrzymanemu dofinansowaniu  
w wysokości 100 000,00zł ze środków celowych 
budżetu Województwa Lubelskiego.Całkowita 
wartość zadania: 199 010,90 zł.

Wioletta Mucha

Przebudowa drogi gminnej  
nr 112486L  w Żabiej Woli
Zakończono realizację inwestycji 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” wraz z przebudową drogi gminnej nr 112486L w 
Żabiej Woli na odcinku 27,40 m współfinansowanej z dotacji celowej z budżetu 
państwa na dofinansowanie zadania związanego z likwidacją skutków erozji 
dna wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej. Zakres zadania obejmował 
przebudowę drogi na odcinku 413 m o szerokości jezdni 5,0 m z utwardzonymi 
poboczami. Koszty całkowite inwestycji: 463 524,51 zł, w tym dotacja z budżetu 
państwa: 312 419,00 zł.

Wioletta Mucha

Dofinansowanie na „Przebudowę 
drogi gminnej nr 107127L 
w Piotrowicach”

Gmina Strzyżewice otrzy-
mała w ramach Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg dofi-
nansowanie na realizację za-
dania pn.: „Przebudowa drogi 
gminnej nr 107127L w Piotrowi-
cach”. We wrześniu rozpoczę-
to roboty budowlane związane 
z realizacją inwestycji, która 
obejmuje odcinek 995 m.

Po wykonaniu przebudowy 
odcinek drogi posiadał będzie 
jezdnię o nawierzchni mineralno - bitumicznej o szerokości 4,5 m – 5 m oraz 
utwardzone kruszywem pobocza o szerokości 0,75 m. Całkowita wartość za-
dania: 681 555,28 zł, w tym kwota dofinansowania: 340 777,00 zł.  

Wioletta Mucha
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Za nami już kolejna dwudziesta siódma edycja Gminnej Olimpiady Ekologicznej, której hasło brzmiało: „Czyste powietrze – 
nasza wspólna sprawa”. Celem olimpiady była popularyzacja wiedzy ekologicznej, podnoszenie świadomości oddziaływania 
człowieka na środowisko, jego skutków oraz kształtowanie postaw i nawyków korzystnych dla natury.

W ramach XXVII Gminnej Olimpiady Ekologicznej zorganizowano 
konkurs plastyczny pod hasłem: „Czyste powietrze – nasza wspólna 
sprawa” adresowany do dzieci uczęszczających do przedszkola oraz 
uczniów szkół podstawowych. Konkurs odbywał się w dwóch kate-
goriach wiekowych: przedszkole i klasy zero szkół podstawowych 
oraz klasy I – IV. Ponadto zorganizowano konkurs na projekt ulotki pt. 
„Czyste powietrze – nasza wspólna sprawa” adresowany do uczniów 
klas V - VIII szkół podstawowych z terenu Gminy Strzyżewice.

Na konkurs w kategorii wiekowej przedszkole oraz klasy zero 
szkół podstawowych wpłynęło 18 prac. Komisja po dokonaniu oceny 
wytypowała następujących laureatów, którym przyznano równorzędne 
nagrody: 

 ■ 1. Julia Zdybel - Publiczna Szkoła Podstawowa w Bystrzycy Starej
 ■ 2. Aleksandra Wziątek - Publiczna Szkoła Podstawowa w By-

strzycy Starej
 ■ 3. Patrycja Szymula - Publiczna Szkoła Podstawowa w Bystrzycy 

Starej
 ■ 4. Natasza Kuszpit - Niepubliczne Przedszkole „Pszczółka Maja” 

w Pszczelej Woli
 ■ 5. Patryk Wtykło - Samorządowe Przedszkole Publiczne w Pio-

trowicach
 ■ 6. Jagoda Kopeć - Samorządowe Przedszkole Publiczne w Pio-

trowicach
Na konkurs w kategorii wiekowej klasy I – IV wpłynęło 35 prac. 

Komisja wytypowała pięciu laureatów, którym przyznano równorzędne 
nagrody. Oto nazwiska nagrodzonych uczniów:

 ■ 1. Mateusz Baran - Publiczna Szkoła Podstawowa w Żabiej Woli
 ■ 2. Wojciech Teter -Publiczna Szkoła Podstawowa w Strzyże-

wicach – Rechcie
 ■ 3. Jagoda Sidor - Publiczna Szkoła Podstawowa w Kiełczewicach 

Górnych
 ■ 4. Urszula Wójcik - Publiczna Szkoła Podstawowa w Osmolicach 

Pierwszych
 ■ 5. Mateusz Gałus - Publiczna Szkoła Podstawowa w Bystrzycy 

Starej
Na konkurs, który dotyczył wykonania projektu ulotki pt. „Czyste 

powietrze – nasza wspólna sprawa” wpłynęło 24 prace. Komisja po 

Podsumowanie  
XXVII Gminnej Olimpiady Ekologicznej

dokonaniu oceny wytypowała następujących laureatów, którym 
przyznano równorzędne nagrody:  

 ■ 1. Eliza Dudzik - Publiczna Szkoła Podstawowa w Osmo-
licach Pierwszych

 ■ 2. Milena Wtykło - Publiczna Szkoła Podstawowa w Kieł-
czewicach Górnych

 ■ 3. Agnieszka Tomusiak - Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Kiełczewicach Górnych

 ■ 4. Kornelia Paczkowska - Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Osmolicach Pierwszych

 ■ 5. Dominik Pietraszek - Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Kiełczewicach Górnych

Wręczenie dyplomów i nagród laureatom XXVII Gminnej 
Olimpiady Ekologicznej miało miejsce podczas Rodzinnego 
Ekopikniku „Naturalnie Lubelskie”, który odbył się w dniu  
24 lipca 2021 r. w Pszczelej Woli. 

Wszystkim nagrodzonym serdeczne gratulacje składają  
Organizatorzy XXVII Gminnej Olimpiady Ekologicznej. 

A. Janiszewska
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Agnieszka Tomusiak PSP w Kiełczewicach Górnych

Patryk Wtykło Samorządowe Przedszkole Publiczne w Piotrowicach

Mateusz Baran PSP w Żabiej Woli

Kornelia Paczkowska PSP w Osmolicach Pierwszych

Aleksandra Wziątek PSP w Bystrzycy StarejAgnieszka Tomusiak PSP  
w Kiełczewicach Górnych 

Kornelia Paczkowska PSP 
w Osmolicach Pierwszych

Wojciech Teter PSP w Strzyżewicach-Rechcie

Natasza Kuszpit Niepubliczne Przedszkole Pszczółka Maja  
w Pszczelej Woli
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Rodzinny Ekopiknik 
,,Naturalnie Lubelskie” 
w Pszczelej Woli

24 lipca 2021 r. w Pszczelej Woli odbył się Rodzinny 
Ekopiknik „Naturalnie Lubelskie”, którego tematem 
przewodnim była ekologia i ochrona środowiska, żyw-
ność ekologiczna oraz szeroko rozumiany proekolo-
giczny styl życia. Organizatorami tego wydarzenia 
był Powiat Lubelski – Wydział Edukacji, Promocji 
i Spraw Społecznych, Gmina Strzyżewice, Centrum 
Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice w Piotrowicach 
oraz ZSR CKZ w Pszczelej Woli. Oficjalnego otwarcia 
dokonali Pan Sebastian Trojak – Członek Zarządu 

Województwa Lubelskiego, Pan Andrzej Chrząstowski – Wicestarosta Lubelski, Pani Barbara Zdybel – Wójt Gminy Strzyżewice oraz Pan 
Marcin Kępowicz – Dyrektor ZSR CKZ w Pszczelej Woli.

Podczas Ekopikniku nie brakowało atrakcji dla wszystkich, którzy odwiedzili Pszczela Wolę. Najmłodszym zapewniono dmuchane 
place zabaw, animatorów, warsztaty ekologiczne. Zorganizowano również rodzinne zawody rekreacyjno-sportowe z nagrodami, konkursy 
ekologiczne, zwiedzanie Inkubatora Pszczelarstwa w Pszczelej Woli 
i udział w warsztatach wyrabiania świec z wosku pszczelego. Każdy 
kto dotarł na Ekopiknik bez użycia pojazdu mechanicznego otrzymał 
sadzonkę drzew dębu i jawora od Lasów Państwowych. Ważnym 
punktem programu było wręczenie nagród laureatom konkursów or-
ganizowanych przez Gminę Strzyżewice, tj. XXVII Gminnej Olimpiady 
Ekologicznej oraz konkursu „Piękna Wieś” 2021 r.  Ponadto podczas 
Ekopikniku na stoiskach Kół Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszeń 
działających na terenie Gminy Strzyżewice można było degustować 
regionalne potrawy i podziwiać piękne rękodzieło. Wśród wystawców 
był także Urząd Marszałkowski – Departament Środowiska i Zasobów 
Naturalnych, Poleski Park Narodowy, KRUS Oddział w Bychawie, 
APIS, Mleczarnia z Bychawy, ARMiR, firma Szkoltex oraz stoisko ZSR 
CKZ w Pszczelej Woli. W trakcie Ekopikniku na scenie wystąpiły 
zespoły takie jak: POM-BAND z Zespołu Szkół Techniki Rolniczej 
im. W. Witosa w Piotrowicach, Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy 
Strzyżewice, Zespół Śpiewaczy działający przy Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice w Piotrowicach, „Gwiazdki Kopernika” 
z Zespołu Szkół im. M. Kopernika w Bełżycach wraz z zespołem muzycznym oraz zespół BeFolk specjalizujący się w wykonywaniu muzyki 
ludowej z Polski i ze świata. Podczas Ekopikniku na scenie zaprezentował się również oddział przedszkolny „Bystrzaki” z Publicznej Szkoły 
Podstawowej im. M. Konopnickiej w Bystrzycy Starej oraz wokaliści z Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice w Piotrowicach. 
Na zakończenie imprezy odbyła się potańcówka „W zdrowym tempie” przy akompaniamencie zespołu „BACKBEAT” z Łukaszem Jemiołą.
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1 lipca 2021 r. rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji 
Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie danych dotyczących źródeł 
ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW 
należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. Deklarację można złożyć 
samodzielnie, bez wychodzenia z domu, żeby to zrobić należy posiadać profil 
zaufany, podpis elektroniczny albo e-dowód. Wejść na stronę www.zone.gunb.
gov.pl, nacisnąć – >złóż deklarację <– wypełnić ją i wysłać.

Osoby, które nie będą mogły skorzystać z tej formy składania deklaracji, będą 
mogły złożyć ją w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Strzyżewice. 
Czas jaki został przewidziany na zgłoszenie to:

 ■ 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła lub źródła spalania 
paliw w przypadku nowych źródeł, uruchomionych po 1 lipca 2021 r.,

 ■ 12 miesięcy licząc od dnia 1 lipca 2021 r. w odniesieniu do źródła ciepła  
lub źródła spalania paliw już istniejącego.

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Niezłożenie deklaracji zgodnie z art. 
27h ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji 
i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków jest zagrożone 
karą grzywny.

Więcej informacji dotyczących utworzenia i funkcjonowania CEEB znajduje się 
na stronie internetowej Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego: https://
www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq.

A. Janiszewska

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

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

Jak ustrzec się zatrucia tlenkiem węgla?
Tlenek węgla ze względu na swoje właściwości jest dużym zagrożeniem dla zdrowia i życia. Aby uniknąć zatrucia tlenkiem węgla:

 ■ nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych i otworów nawiewowych,
 ■ co najmniej raz w roku zleć firmie kominiarskiej kontrolę przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych,  

dla własnego bezpieczeństwa zamontuj czujnik 
wykrywający tlenek węgla w pomieszczeniu, 
w których masz urządzenia grzewcze (nie dotyczy 
urządzeń grzewczych elektrycznych),

 ■ nie dokonuj podłączenia urządzeń grzewczych 
do przewodów kominowych bez wymaganej 
opinii kominiarskiej,

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

kominowych, a także usuwaj sadze z pieców 
węglowych zgromadzoną w osadniku.

Pamiętaj! Tlenek węgla jest bezwonny!
Jeżeli poczujesz się źle (nudności, zawroty gło-

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

W razie potrzeby skorzystaj z pomocy medycznej!

OSP Piotrowice

7 września 2021 r. 
Gmina Strzyżewice zło-
żyła do Narodowego 
Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie 
wniosek o dofinasowa-
nie zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rol-
niczych, siatki i sznurka do owijania balotów, 
opakowań po nawozach i typu Big Bag na terenie 
Gminy Strzyżewice”. W ramach naboru prowa-
dzonego w okresie od 27.07.2021 r. do 31.08.2021 
r. do Urzędu Gminy Strzyżewice wpłynęło  
47 wniosków od rolników zainteresowanych udzia-
łem w projekcie. W ramach zadania planowane jest 
unieszkodliwienie 29,170 ton odpadów rolniczych 
takich jak: folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania 
balotów, opakowania po nawozach oraz opakowania 
typu Big Bag. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana 
została na I półrocze 2022 r.  

A. Janiszewska

Centralna Ewidencja 
Emisyjności Budynków

Usuwanie
folii rolniczych

Apel strażaków w związku 
z rozpoczęciem sezonu grzewczego
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W związku z rozpoczynającym się okresem grzewczym przypominamy wszystkim mieszkańcom Gminy Strzyżewice, iż obowiązuje 
ustawowy BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW na terenie nieruchomości oraz w piecach domowych. Jest to związane nie 
tylko z regulacjami prawnymi i ochroną środowiska, ale przede wszystkim z troską o zdrowie i życie mieszkańców. DOMOWY KOCIOŁ 
NIE JEST PRZEZNACZONY DO SPALANIA ODPADÓW! Odkładanie się tzw. „mokrej sadzy” w kominach, powstałej w wyniku spalania 
odpadów, jest częstą przyczyną zapalania się instalacji i pożaru domu. W paleniskach domowych powinniśmy spalać wyłącznie te pali-
wa, dla których zostały one zaprojektowane. Palenie odpadkami w domowym piecu jest nie tylko szkodliwe dla środowiska ale przede 
wszystkim dla ludzkiego zdrowia. Emitując toksyczne substancje do atmosfery naraża się na utratę zdrowia siebie samego, swoich bliskich 
i sąsiadów. Nie może być uzasadnieniem stwierdzenie, że „zawsze tak było i ludzie żyli”. Przeprowadzane badania wskazują, że spalanie 
odpadów, a także niskiej jakości paliw powoduje skrócenie życia oraz zapadalność na śmiertelne choroby u coraz większej liczby Polaków. 
Szczególnie narażone są dzieci oraz osoby starsze.

NIE WOLNO SPALAĆ: 
 ■ plastikowych pojemników i butelek po napojach, 
 ■ zużytych opon, 
 ■ przedmiotów z tworzyw sztucznych, 
 ■ elementów drewnianych pokrytych lakierem, 
 ■ opakowań po rozpuszczalnikach, czy środkach ochrony roślin, 
 ■ opakowań po farbach i lakierach, 
 ■ pozostałości farb i lakierów, 
 ■ plastikowych toreb z polietylenu, 
 ■ papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych. 

Zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach : „Kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie 
przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny.”

Przypominamy również, że z dniem 1 maja 2021 r. zaczęły obowiązywać 
regulacje wynikające z uchwały Nr XXIII/388/2021 Sejmiku Wojewódz-
twa Lubelskiego z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia na 
obszarze województwa lubelskiego ograniczeń i zakazów w zakresie 
eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, tzw. uchwały 
„antysmogowej”. Uchwała zakłada stopniową wymianę przestarzałych, 
„trujących” instalacji o mocy mniejszej niż 1 MW. Te najgorsze, bezklasowe 
i klasyfikowane do 1 i 2 klasy mają zostać wymienione do 2024 roku. Do 1 
stycznia 2030 roku wszystkie kotły na paliwa stałe będą musiały spełniać 
wymagania w zakresie sezonowej sprawności i emisji zanieczyszczeń 
określone w rozporządzeniu komisji UE 2015/1189. 

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.

2. Zakazuje się stosowania następujących paliw: 

Gmina Strzyżewice w dniu 7 września 2021 r. podpisała umowę dotacji Nr 
149/2021/D/OZ z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Lublinie na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierają-
cych azbest”. Kwota otrzymanej dotacji wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych, 
tj. kosztów demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawie-
rających azbest i obejmuje: 17 999,88 zł udostępnionych przez Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i 11 999,92 zł ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. W ramach realizacji 
zadania planowane jest unieszkodliwienie ok. 101,4 ton materiałów budowlanych 
zawierających azbest. Planowana data zakończenia przedsięwzięcia to 29.10.2021 r. 

A. Janiszewska

Przypominamy o zakazie spalania 
odpadów w domowych piecach 
oraz o zapisach uchwały antysmogowej!

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

 ■ miałów i mułów węglowych, flotokoncentratów oraz mie-
szanek produkowanych z ich wykorzystaniem;

 ■ węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych 
z jego wykorzystaniem;

 ■ węgla kamiennego, który nie spełnia któregokolwiek z wy-
magań określonych prawem, oraz paliw stałych produko-
wanych z jego wykorzystaniem; biomasy, której wilgotność 
przekracza 20%.

 ■ 3. Zakazuje się użytkowania instalacji na paliwo stałe w nowo 
budowanych budynkach mających dostęp do sieci ciepłow-
niczej lub gazowej (po 1 maja 2021 r.).

 ■ 4. Ograniczenia i zakazy dotyczą podmiotów eksploatują-
cych instalacje.

 ■ 5. Ograniczenia i zakazy obejmują cały rok kalendarzowy.

A. Janiszewska

A. Janiszewska
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Międzynarodowy dzień kropki w szkole 
w Osmolicach

Nie zawsze kropka jest tylko kropką 
nad i, ani nawet kropką na końcu zdania. 
Czasami kropka może być początkiem 
czegoś nowego, czegoś inspirującego, cze-
goś twórczego. Może być także iskrą do 
działania, motywacją a nawet symbolem 
wiary we własne możliwości i współpracy. 
Czasami wystarczy tylko zacząć.

Dlatego właśnie 15 września 2021 
r.  społeczność Publicznej Szkoły Pod-
stawowej im. Zofii i Juliusza Stadnic-
kich w Osmolicach Pierwszych, po raz 
kolejny celebrowała Międzynarodowy 
Dzień Kropki. Wyjaśnijmy, że inspiracją 
do ustanowienia tego dnia była książka 
Petera H. Reynoldsa pt. „The Dot” czyli 
„Kropka”. Dzień ten jest świętem kreatyw-
ności, odwagi, pokonywania ograniczeń 
i umacniania wiary we własne możliwości. 
Obchodzony jest w 195 krajach przez po-
nad 21 milionów osób. Historia Vashti to 
opowieść o małej dziewczynce, która choć 
wątpi w swoje umiejętności plastyczne, 
to za sprawą wspaniałej nauczycielki, 
rozwija swój talent zaczynając od posta-
wienia zwykłej małej kropki. Okazuje się, 
że czasem wystarczy naprawdę niewie-
le, by przełamać opory, wskrzesić wiarę 
w siebie i swoje możliwości. A kiedy już 
wierzymy w siebie, możemy pomóc też 
innym odnaleźć swój talent i zachęcić ich 
do działania.

Dzień Kropki w szkole w Osmolicach 
rozpoczął się od obejrzenia historii małej 
Vashti oraz muzycznego występu uczniów 
klasy piątej, którzy zaprezentowali układ 
taneczny do piosenki Emily Arrow „The 
Dot Song” w wykonaniu Natalki Waręc-
kiej. Następnie, dzięki uprzejmości pani 
Barbary Stefaniak - emerytowanej nauczy-
cielki Osmolickiej szkoły,  dzieci poznały 
opowieść o zupełnie innej Kropce, która 
jest bohaterką napisanej przez nią bajki. 
Ponieważ autorka, pani Basia, nie mogła 
nas zaszczycić swoją obecnością w tym 
dniu „Bajka nie zapominaj(ka.) Interaktywna 
bajka, która potrafi czarować...” została 
przeczytana dzieciom przez Kropeczkową 
Wróżkę, która pojawiła się w szkole ze 
swoją magiczną różdżką i dzwoneczkiem. 
Dzięki tym akcesoriom wróżka sprawdzała 
czy dzieci uważnie słuchają i czy udało 
im się zapamiętać pięć magicznych słów: 
dzień dobry, proszę, dziękuję, przepraszam 
i do widzenia. Uczniowie bardzo polubili 
Kropeczkę z tej bajki i wszystkie magiczne 
słowa  zapisali na koniec na kolorowych 
kropeczkach. 

Kolejnym punktem obchodów Między-
narodowego Dnia Kropki były kreatywne 
lekcje z kropką. Efekty swoich działań 

uczniowie przedstawiali na forum szkoły. Dzieci z pierwszej klasy wykonały kreatywne 
kolaże z wykorzystaniem kolorowych kropek z różnych materiałów. Kropeczkowe 
prace klasy trzeciej przedstawiały m.in. „Zabawy kropek na placu zabaw”, „Kosmos”, 
„Emocje”, „Zwierzęta”. Klasa druga zaprezentowała wspólnie wykonanego z kolo-
rowych, papierowych kropek misia „Kropka”. Będzie on pilnował, aby kreatywność 
towarzyszyła im na każdej lekcji. Na lekcji języka angielskiego każdy czwartoklasista 
namalował i opisał swoją kropkę w języku angielskim. Kropeczki miały swoje imiona, 
wiek, rodzeństwo a nawet własne zainteresowania. Na lekcji polskiego uczniowie 
klasy piątej wykonali szereg zadań m.in. tworzyli kolaż prezentujący ich talenty „Mam 
talent i kropka”, uzupełniali frazeologizmy, układali alfabetycznie nazwy zwierząt z „ż 
z kropką”, grali w grę w kropki. Motto ich zajęć to: „Kiedy coś planujesz, kiedy o czymś 
marzysz, postaw kropkę, a na resztę się odważysz”. Szóstoklasiści na matematyce 
kreowali różne figury wyznaczając kropkami współrzędne liczb. Klasa siódma, na lekcji 
fizyki, zainspirowana bajką o Kropeczce autorstwa p. Basi Stefaniak napisała alfabetem 
Morse’a (używając kropek) pięć magicznych słów. Zarówno siódmoklasiści, jak i ósmo-
klasiści wykonali wspaniałe kropeczkowe foto ramki, które zostały wykorzystane do 
wykonania pamiątkowych zdjęć. Dzieci z oddziału przedszkolnego pozowały w nich 
we własnoręcznie ozdobionych kropeczkami akcesoriach: okularach i melonikach. 

Podsumowując, był to bardzo kreatywny dzień... koniec i kropka. Albo nie, niech 
będą to raczej trzy kropki... Dlaczego? Kreatywność jest jak niekończąca się opowieść, 
i tak naprawdę w szkole w Osmolicach celebruje się Dzień Kropki przez cały rok...

Marta Małek-Dudzik
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„Ciężka praca się opłaca, a trud włożony w wykonywanie szkolnych obowiązków procentuje”. Przekonali się o tym naj-
zdolniejsi uczniowie  szkół podstawowych z terenu gminy Strzyżewice. Tym razem finansowe wyróżnienia za wysokie wyniki 
w nauce w mijającym roku szkolnym otrzymało 14 młodych ludzi. Stypendyści, oprócz nagród pieniężnych, otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy oraz drobne upominki. 

Wójt Gminy Barbara Zdybel przyznała jednorazowe stypendia 
naukowe najzdolniejszym uczniom pobierającym naukę w szkołach 
podstawowych na terenie gminy Strzyżewice. Ceremonia wręczenia 
stypendiów odbyła się 29 czerwca br. podczas Sesji Rady Gminy 
Strzyżewice w obecności radnych, zaproszonych gości, rodziców 
i dyrektorów szkół.

Stypendia naukowe otrzymali następujący uczniowie:
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Bystrzycy Starej:
1. Oliwia Stelmach – uczennica klasy VIII, średnia ocen 5,64.
2. Szymon Otrocki – uczeń klasy Va, średnia ocen 5,46.
3. Anna Kołodziejczyk - uczennica klasy VIa, średnia ocen 5,33.
4. Lena Hałabis - uczennica klasy V, średnia ocen 5,33.
5. Konrad Rumik - uczeń klasy VIb, średnia ocen 5,33.

Szkoła Podstawowa im. Rodziny Rohlandów w Żabiej Woli:
1. Magdalena Sałek – uczennica klasy VIII, średnia ocen 5,64.
2. Natalia Betiuk  – uczennica klasy VII, średnia ocen 5,29.

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Strzyżewicach-Rechcie:
1. Alicja Kaproń - Publicznej Szkoły Podstawowej im., 
   średnia ocen 5,42.
2. Karolina Partyka - uczennica klasy VIII, średnia ocen 5,36.
3. Adrianna Nowicka - uczennica klasy VI, średnia ocen 5,33.

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kiełczewicach Górnych:
1. Maciej Sidor – uczeń klasy VIII, średnia ocen  5,22.
2. Aleksandra Sidor – uczennica klasy VIII, średnia ocen  5,16.

Szkoła Podstawowa im. Zofii i Juliusza Stadnickich w Osmolicach Pierwszych to:
1. Jakub Dudzik – uczeń klasy VIII, średnia ocen  5,06;
2. Monika Tustanowska – uczennica klasy – VIII, średnia ocen 5,00.

W tym roku ponownie egzamin ósmo-
klasisty odbył się w trakcie pandemii, 
co nie ułatwiło uczniom jego zdawania, 
a w szczególności przygotowania się do 
niego. Tegoroczni ósmoklasiści do swojego 
egzaminu przygotowywali się w trudnych 
warunkach. Od marca poprzedniego roku 
szkolnego, do czerwca tego roku, uczyli 
się głównie zdalnie.

Egzamin ósmoklasisty został przepro-
wadzony od 25 do 27 maja 2021 r. w formie 
pisemnej. Każdy ósmoklasista przystąpił do 
egzaminu z trzech przedmiotów obowiąz-
kowych: języka polskiego, matematyki oraz 
języka obcego nowożytnego. Ze względu 
na pandemię resort edukacji zdecydował 
się na obniżenie wymogów egzaminacyj-
nych, zadań było mniej, ale czas na ich 
rozwiązanie był taki sam.

Żródło: www.oke.krakow.pl, www.gov.pl, www.cke.gov.pl

Stypendia dla uzdolnionych uczniów przyznane

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2021 
B.Szymula

Gminny program stypendialny 
uchwalony w roku bieżącym przez 
Radę Gminy Strzyżewice ma pro-
mować uczniów wybitnie uzdolnio-
nych, motywować  do zdobywania 
wiedzy wykraczającej poza pro-
gram nauczania, a także zwięk-
szać aktywność w podejmowaniu 
wyzwań związanych z uczestni-
czeniem w różnych konkursach 
czy olimpiadach przedmiotowych. 
aktywność.

Wszystkim Stypendstom, Rodzicom, Nauczycielom i Dyrektorom jeszcze raz serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!  

Średni % uzyskanych punktów  

POLSKA 60 47 66 

POLSKA – wieś 58 44 59 

Województwo lubelskie 61 47 63 

Powiat lubelski  62 47 63 

Gmina Strzyżewice  61 49 65 

Gmina Bychawa  63 50 59 

Gmina Głusk  61 48 66 

Gmina Jabłonna  62 46 65 

Gmina Niedrzwica Duża 65 50 70 

Gmina Wilkołaz  62 39 65 

Gmina Zakrzówek  64 45 61 

Język angielskiJęzyk polski Matematyka
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Ze szkół podstawowych z terenu gminy Strzyżewice do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło 73 uczniów.
W tabeli poniżej średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty 2021 dla poszczególnych szkół., dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Strzyżewice.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Wynik egzaminu wpływa na przyjęcie 
ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej.

Średni % uzyskanych punktów

  

GMINA STRZYŻEWICE 61  65 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bystrzycy Starej

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kiełczewicach Górnych

Publiczna Szkoła Podstawowa w Osmolicach Pierwszych

Publiczna Szkoła Podstawowa w Strzyżewicach - Rechcie

Publiczna Szkoła Podstawowa w Żabiej Woli 

  60  66 

64  62 

 55  71 

 63 64 

 62  66 

 

49

48

40

52

55 
52

  

Język angielskiJęzyk polski Matematyka

Żródło: www.oke.krakow.pl

B. Szymula

Na dobry początek roku szkolnego
w Szkole Podstawowej w Strzyżewicach-Rechcie

Spotkanie integracyjne w „Dolinie By-
strzycy”

Czy może być lepszy sposób na do-
bre rozpoczęcie nowego roku szkolnego 
niż czas spędzony aktywnie, na świeżym 
powietrzu, w najlepszym towarzystwie? 
Zdecydowanie nie. Tym bardziej cenne 
były dla nas chwile spędzone 7 września 
podczas spotkania integracyjnego w „Doli-
nie Bystrzycy”, zorganizowane przez Radę 
Rodziców naszej szkoły. Organizatorzy 
przygotowali dla uczniów wiele atrakcji: 
dmuchańce, trampoliny, zajęcia sportowe, 
ognisko z kiełbaskami, owoce, lody i do 
tego jeszcze piękna pogoda. W zachwyt 
wprowadziła wizyta zaprzyjaźnionej Straży 
Pożarnej ze Strzyżewic. To był zdecydo-
wanie udany dzień. Tylko takich życzymy 
sobie w rozpoczętym roku szkolnym.

15 września - DZIEŃ KROPKI - święto 
kreatywności i rozwijania swoich ta-
lentów

Tego dnia KROPKA w naszej szkole była 
wszechobecna. Towarzyszyła młodszym 
i starszym, stała się okazją do podjęcia 
różnorodnych aktywności. Młodsze klasy 
m.in. kolorowały KROPKI, przygotowywały 
na papierowych talerzykach wspomnienia 
z wakacji, zamieniały KROPKI w zwierzęta, 
wykonywały doświadczenia ze słodkimi 
KROPKAMI, czytały o KROPCE. Starszym 
uczniom KROPKA towarzyszyła podczas 
pracy na lekcji - pomogła wykonać notatkę, 
przypomnieć sobie części mowy czy treść 
lektur, zaśpiewać na muzyce. Uczniowie 
zastanawiali się czym właściwie jest KROP-
KA, szukali związków frazeologicznych 
z KROPKĄ, wykonywali kropkowe rysunki 
i je opisywali. Nie zabrakło również rozmów 
na temat tego, jakie mamy talenty oraz 
dlaczego należy je rozwijać. I oczywiście 
byliśmy ubrani w KROPKI.

To był zdecydowanie wykropkowanie 
udany dzień. 

Spotkanie z pisarzem
27 września odbyło się spotkanie au-

torskie z twórcą serii powieści detektywi-
stycznych „Detektywi na kółkach”. Gościł 
u nas Marcin Kozioł. Dzięki spotkaniu zor-
ganizowanemu przez Gminną Bibliotekę 
Publiczną w Strzyżewicach uczniowie klas 
4-6 wraz z nauczycielami mogli uczestni-
czyć w prezentacji książki „Skrzynia władcy 
piorunów”, która znajduje się w kanonie 
lektur uzupełniających.

Autor rozpoczął spotkanie od krótkiego 
przedstawienia bohaterów swych powie-
ści: 14 – letniej Julki, która po wypadku 
musi jeździć na wózku inwalidzkim i jest 
świetnym detektywem, 15-letniego Toma, 
chłopca, który obdarzony jest niezwykłymi 
mocami – ma zdolności synestezji (łączenia 
zmysłów) – widzi kolory cyfr, czuje zapach 
słów, a dźwięki mają smak. W zmaganiach 
towarzyszy nastolatkom Spajk – labrador 
zwany Biszkoptem, pies asystujący niepeł-
nosprawnej dziewczynce. Marcin Kozioł 
mówił o swojej książce, pragnąc wszystkich 
zainteresować tajemniczymi zagadkami 
i szyframi. Zwracał nam również uwagę 
na to, że współczesna historia splata się 
z przeszłością i wydarzeniami z życia Nikoli 
Tesli – wynalazcy urządzeń elektrycznych. 
W niezwykle interesujący, humorystyczny 

sposób prowadził spotkanie. Wybrał troje 
uczniów z klasy 4, którzy przeprowadzali 
razem z nim doświadczenia z cewką Tesli, 
były one zachętą do tego, by zagłębić się 
w świat science fiction opisany w powieści.

 Na zakończenie uczniowie zadawali 
pytania, m.in. uczniowie klasy 6. Dzięki 
odpowiedziom dowiedzieliśmy się, że nad 
jednym tomem powieści autor pracuje śred-
nio 1-2 lata i ma pomysły na kolejne dwa 
tomy z tej serii. Wszystkim bardzo się po-
dobało to spotkanie.

Odbyły się już również m.in. szkolna 
akcja Narodowego Czytania „Moralności 
pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej, Dzień 
Piżamy – organizowany jako wsparcie dzieci 
chorych, przebywających na oddziałach 
onkologicznych, wyjazd na pokazy z fizyki 
na UMCS w Lublinie czy lekcje muzealne 
w Muzeum Narodowym na Zamku Lubel-
skim.

Z początkiem nowego roku szkolnego 
nasze głowy są pełne pomysłów, a my zapa-
łu do działania. Zapraszamy do podglądania 
naszych aktywności na stronie internetowej 
szkoły oraz w mediach społecznościowych.

Monika Widomska, Magdalena Krzywda
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W naszej pamięci na zawsze…
„Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania.
Tak jakbyś nie chciała, swym odejściem smucić…
tak jakbyś wierzyła w godzinę rozstania,
że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić.”

Ks. Jan Twardowski
10 września 2021 roku podczas uroczystości pogrzebowych 

w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Żabiej Woli poże-
gnaliśmy Śp. Mariannę Kazułę- wieloletniego Dyrektora Publicznej 
Szkoły Podstawowej im. Zofii i Juliusza Stadnickich w Osmolicach 
Pierwszych, wychowawcę wielu pokoleń młodzieży z Osmolic 
i okolic. Odszedł człowiek ceniony 

i zasłużony, nie tylko dla nauczycieli, pedagogów i uczniów, ale 
całej społeczności, nie tylko lokalnej.

W naszej pamięci Zmarła zapisała się jako doskonały nauczyciel 
języka polskiego o ogromnym zasobie wiedzy o literaturze, historii 
i życiu, wzór do naśladowania. Ponad czterdziestoletnia praca 
zawodowa nie była dla niej obowiązkiem, ale pasją i jednocześnie 
misją. Śp. Marianna Kazuła nie tylko przekazywała wiedzę, uczyła 
pisać, czytać, ale też wpajała uczniom zasady dobrego wychowa-
nia i szacunku do drugiego człowieka. Z jej słów, które zawsze 
dobierała bardzo rozważnie, mogliśmy czerpać mądrość, prawdę 
i niejedną wskazówkę życiową. 

W 1991 roku objęła funkcję dyrektora szkoły. Obowiązki kie-
rownika placówki wykonywała bardzo sumiennie, potrafiła znaleźć 
odpowiedni sposób na właściwe nauczanie 

i wychowanie. Ciągle motywowała wychowanków i nauczycieli 
do wzmożonej pracy. Jako dyrektor uczyła pracowników pokory, 
szacunku i rozwagi w życiu. Dzięki Niej szkoła stanowiła jedność- 
uczniowie i nauczyciele czuli się wielką rodziną. Wielce ceniła sobie 
współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym. Dziś możemy 
o Śp. Mariannie Kazule powiedzieć- lokalna patriotka, miłośniczka 
tej ziemi i tej społeczności.

Dla naszej szkoły zdziałała wiele. Będąc Dyrektorem zabiegała 
o poprawę warunków pracy i nauki w szkole. Pod Jej kierownic-
twem szkoła wyróżniała się ciekawymi gazetkami, innowacyjną 
działalnością Samorządu Uczniowskiego oraz interesującymi 
obchodami świąt 

i rocznic. Wspierała dzieci w rozwijaniu talentów- tworzyła sce-
nariusze skeczów i opiekowała się  szkolnym kabaretem „Oryginał”, 
pomagała przy zawiązaniu zespołu muzycznego Biało- Czarni oraz 
wokalnego Wiercipięty. Sukcesy tych grup były dla Niej powodem 

Celem „Lubelskiej kuźni talentów ” jest finansowe wsparcie młodych, szczególnie uzdolnionych osób, uczących się lub mieszka-
jących w województwie lubelskim.

Uczniowie Zespołu Szkół Techniki Rolniczej im. W. Witosa w Piotrowicach od 2016 roku biorą udział w tym programie, a ze 
stypendium skorzystało już 25 osób. W tym roku do Urzędu Marszałkowskiego dostarczyliśmy 17 wniosków  uczniów technikum 
w zawodach: technik hotelarstwa – 11 wniosków; technik architektury krajobrazu – 3 wnioski; technik mechanizacji rolnictwa 
i agrotroniki -3 wnioski.

Liczymy, że uczniowie w rankingu zajmą  wysokie miejsca i otrzymają stypendia, dzięki którym będą rozwijać swoje zaintereso-
wania zawodowe.

M.T.

Lubelska Kuźnia Talentów w ZSTR 
w Piotrowicach

do dumy i radości. 
Swoimi dokona-
niami zawodowy-
mi, oddaniem się 
pracy i ludziom 
zapracowała so-
bie na szacunek 
oraz liczne od-
znaczenia przy-
znawane przez 
różne gremia.  

Po przejściu na 
zasłużoną emeryturę, zawsze pamiętała o naszej szkole. Żywo 
interesowała się szkolnym życiem. Cieszyły Ją wszystkie sukcesy, 
zmiany na lepsze, martwiły sprawy trudne. Niejednokrotnie moty-
wowała do podejmowania wysiłku, bo uważała, że nie ma sytuacji 
bez wyjścia, trzeba tylko znaleźć odpowiedni sposób działania. 
Aktywnie włączyła się w uroczystości szkolne- obchody Jubileuszu 
100-lecia szkoły, uroczystości nadania imienia szkole i wiele innych. 
Zawsze dobro dzieci było dla Pani Dyrektor priorytetem, chętnie 
uczestniczyła w spotkaniach z uczniami, opowiadała o warunkach 
pracy w dawnych latach, grała na akordeonie i śpiewała. 

Pozostawiła nam wspaniałą pamiątkę- swoją twórczość. Przez 
całe swoje życie bardzo dużo i pięknie pisała- najpierw scena-
riusze uroczystości szkolnych i  środowiskowych, potem wiersze 
i fraszki. To w słowach wyrażała przywiązanie do ludzi i piękno 
naszego otoczenia. 

Dla naszej społeczności szkolnej to ogromny zaszczyt i honor, 
że Pani Marianna Kazuła była wśród nas. Z szacunkiem zachowamy 
głęboko w naszych sercach pamięć o Niej. 

Już zawsze pozostanie cząstką naszej historii.

Będzie nam Jej brakowało…Niech odpoczywa w pokoju.
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Wieści z Witosa
„Właśnie nadszedł ten czas, to jest właśnie ten czas” żeby 

uczniowie Zespołu Szkół Techniki Rolniczej im. W. Witosa  
w Piotrowicach wiedzę zdobytą w teorii przełożyli na praktykę. 

Dwie dwudziestoosobowe grupy uczniów odbywają właśnie staże 
zawodowe w ramach programu Erasmus + w słonecznych Włoszech 
i jeszcze cieplejszej Hiszpanii. Każdej grupie towarzyszy dwóch 
opiekunów. Wszyscy stażyści do miejsc pracy zostali przydzieleni 
zgodnie z kierunkiem kształcenia. Technicy hotelarstwa pracują 
w hotelach lub kawiarniach czy restauracjach, technicy: architektury 
krajobrazu i mechanizacji rolnictwa i agrotroniki w przydomowych 
ogrodach czy gospodarstwach rolnych, a uczniowie technikum po-
jazdów samochodowych w warsztatach samochodowych. Uczniowie 
są zadowoleni z miejsc pracy, gospodarzy oraz z atmosfery panują-
cej podczas praktycznej nauki. W czasie wolnym od zajęć stażyści 
są zapoznawani z zabytkami, kulturą i historią miejsc w których 
przebywają. Świetną okazją do poznania innych kultur, zawarcia 
znajomości czy ćwiczenia komunikatywności są wycieczki lub wyj-
ścia zorganizowane. A to wszystko nawet przy ponad trzydziestu 
stopniowych upałach! Po zakończeniu stażu, wszyscy uczestnicy 
otrzymają certyfikaty oraz  specjalne dokumenty, tzw. Europass 
Mobilność potwierdzające odbycie stażu zawodowego. Są one 
honorowane w całej Unii Europejskiej i zaświadczają o odbytych 
praktykach zagranicznych.

Kolejną okazją do przelania (dosłownie!) teorii w praktykę, był 
zorganizowany w szkole dla uczniów technikum kształcącego 
w zawodzie technik hotelarstwa, barmański kurs pierwszego 
stopnia. Kursanci pod okiem profesjonalnego szkoleniowca przygo-
towywali koktajle i drinki, bezalkoholowe, jak na szkołę przystało! 
We wszystkie składniki napojów oraz te potrzebne do dekoracji 
czy zaskakujących efektów zaopatrzył nas instruktor prowadzący 
szkolenie. Błękitna laguna, Tropikalne orzeźwienie, Pinacolada, Mohito 
czy Cranberry cooler młodzież przyozdabiała przygotowanymi przez 
siebie dekoracjami, no i smakowała. 

Uczniowie wyżej wymienionego kierunku podczas wyjazdu 
dydaktycznego, odwiedzili dwa lubelskie hotele Piano i Victo-
ria. Wyjazd miał na celu zapoznanie uczniów ze specyfiką pracy 
w hotelu. Młodzież mogła obejrzeć także różnego typu pokoje, 
sale konferencyjne, restauracyjne, itd. Zajęcia te, poza wartością 
edukacyjną, były także ciekawie spędzonym czasem, a nabyte 
umiejętności zostaną w przyszłości wykorzystane.

Prawie sześćdziesięciu uczniów kształcących się w zawodzie 
technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki brało udział w wycieczce 
dydaktycznej Agro Show Bednary 2021. Od lat jest to doskonałe 
miejsce prezentacji najnowszych i najnowocześniejszych maszyn 
i urządzeń rolniczych, nawozów, nasion, środków ochrony roślin, 
firm z sektora finansowego i innych branż związanych z rolnic-
twem. Dzięki temu przebywający na AGRO SHOW mieli możliwość 
zapoznania się z kompletną ofertą środków produkcji i usług dla 
rolnictwa, spotkać się z przedstawicielami wszystkich liczących się 
instytucji i agencji związanych z branżą rolniczą.

W ramach projektu Nowe kwalifikacje młodzież ucząca się w naszej 
szkole niebawem rozpocznie zajęcia specjalistyczne: Poszerzanie 
horyzontów smaków: Smaki regionu+Kuchnia lubelska+Kuchnia moleku-
larna, Grafika komputerowa ECCC CS M2; kursy kwalifikacyjne: Spawacz 
TIG, Prawo jazdy kategoria B, a także Zawodowe staże uczniowskie za 
które młodzież otrzyma wynagrodzenie. Ponadto nasi uczniowie 
brali udział w Narodowym Czytaniu organizowanym przez Gminną 
Bibliotekę Publiczną im. E. Kołaczkowskiej w Strzyżewicach. W tym 
roku było to dzieło  G. Zapolskiej Moralność pani Dulskiej. Młodzież 
z naszej szkoły czytała komedię wspólnie z przedstawicielami Dzien-

nego Domu Seniora, 
Aktywnych Kobiet 
w Piotrowicach oraz 
szkół podstawowych 
z terenu gminy Strzy-
żewice. Narodowe Czy-
tanie połączone było 
z lekcją biblioteczną, 
podczas której ucznio-
wie jednej z klas za-
znajomili się z pracą 
bibliotekarza, poznali 
bogaty księgozbiór, zasady katalogowania i wypożyczania książek. 

Warto wspomnieć również, że społeczność szkolna, powróciła 
po covidowej przerwie, do szlachetnej akcji  oddawania krwi 
w Regionalnej Stacji Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie. 

Dzieje się, dzieje! A to przecież dopiero początek roku szkol-
nego. O dalszych poczynaniach będziemy informować Was, 
Drodzy Czytelnicy Kompresu na bieżąco. Zachęcamy Was także 
do odwiedzania naszej strony internetowej www.zstrpiotrowice.
pl i polubienia nas na naszym fb.

Nauczyciele ZSTR Piotrowice

*„Właśnie nadszedł ten czas, to jest właśnie ten czas” 
– BAJM „BIAŁA ARMIA”
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Pszczela Wola na scenie XIII Europejskiego 
Festiwalu Smaku w Lublinie 

W dniach 10-12 września 2021 roku 
Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Pszczelej 
Woli był partnerem wszystkich pokazów 
na Scenie Smaku podczas XIII Festiwalu 
Smaku w Lublinie, w tym profesjonalnego 
konkursu ,,Good Chef 2021”. 

Uczniowie Technikum Pszczelarskiego 
kształcącego w zawodzie technik żywienia 
i usług gastronomicznych zaprezentowali 
swoje umiejętności podczas cyklu pokazów 
kulinarnych z miodem w roli głównej: ,, 
Miód na serce”, ,,Potrawy z Pana Tadeusza” 
i ,,Romantyczne Lubelskie –Romantyczne 
Polesie z książką kucharską hrabiów na 
Włodawie i Różance - ,,Zbiór Dla Kuchmi-
strza”. Uczestnicy Festiwalu degustowali 
potrawy okraszone złocistym, wonnym 
miodem z pasieki jedynego w Europie 
Technikum Pszczelarskiego. W piątek, 10 
września, odbył się cykl pokazów z miodem 
w roli głównej.  W maju w Pszczelej Woli 
odbyła się sesja zdjęciowa do Krainy Bugu, 
podczas której uczniowie odtworzyli kilka 
staropolskich potraw według przepisów 
z książki kucharskiej hrabiów na Włodawie 
i Różańce. W każdej z nich użyto miodu. 
Na Scenie Smaku najzdolniejsi uczniowie 
z Technikum Pszczelarskiego kształcące-
go w zawodzie technik żywienia i usług 
gastronomicznych pod opieką pani Anny 
Szcześniak i pani Elżbiety Wróbel przygoto-
wali  całuski, pastę ziemniaczana z miodem 
i orzechami, marchewkę glazurowana mio-
dem, ser twarogowy z miodem oraz napój 
miodowo-miętowy. Na sobotę przygotowa-
liśmy pokaz - ,,Potrawy z Pana Tadeusza”. 
Wydarzenie kulinarne poprzedzone zostało 
odczytaniem fragmentów dzieła Adama 
Mickiewicza z opisem sporządzanych dań 
przez Panią Monikę Szabat – nauczyciela 
języka polskiego. Przyszli technicy żywienia  
wraz z nauczycielami - Anną Szcześniak 
i Teresą Chwałą - pokazali, że potrawy 

opisane w epo-
pei narodowej 
mogą gościć 
n a  s t o ł a c h 
i  w dzisiej-
szych czasach. 
Odtworzone 
z opisów potra-
wy serwowane 
w Soplicowie 
to  poranna 
kawa, bigos 
oraz barszcz 
na zakwasie 
zasmakowały 
uczestnikom 
Europejskiego 
Festiwalu Smaku. W niedzielę ,,Scena Sma-
ku” ponownie należała do uczniów ZSR 
CKZ Pszczelej Woli, którzy podczas pokazu 
kulinarnego ,, Romantyczne Lubelskie – 
Romantyczne Polesie z książką kucharską 
hrabiów na Włodawie i Różance” pod opieką 
pani Anny Szcześniak i pani Elżbiety Wróbel 
odtworzyli potrawę według przepisu z XVI 

o nazwie Ptaków zaduszenie. „Udziałaj 
brzęczkę dobrze słodką z miodem, a weźmi 
kwiatu bzowego do niej, warzeć ją dobrze, 
aż będzie prawie czarna. Potym przecedź 
ją przez druślak, wlej do czystego garca, 
a okorzeń pieprzem, szafranem, goździ-
kami, imbirem, cynamonem. Potym ptaki 
warz dobrze i przebierz czyście pomału, 
potym weźmi łoju skopowego świeżego, 
rozpuść, przecedź przez sito na tę juchę 
na palec na mięso, wystaw, aby ostygło”. 
Mieliśmy zaszczyt być też partnerem kon-
kursu “Good Chef” 2021 i serwować jurorom 
potrawy przygotowywane przez startują-
cych uczestników.

Konkurs na ,,Najlepszy smak Lubelsz-
czyzny 2021”

W piątek, 10 września, po raz szósty 
odbył się konkurs ,, Najlepszy Smak Lu-
belszczyzny”, w którym  wyłoniono ku-
linarne produkty z regionu lubelskiego 
wyróżniające się najważniejszymi walorami 
smakowymi, zapachowymi i wizualnymi. Do 
konkursu zgłoszono blisko 90 produktów, 
które oceniane były w kilku kategoriach, 
m.in.: miody, napoje, wyroby cukiernicze 
i inne. Nasza szkoła otrzymała tytuł ,, Naj-
lepszy Smak Lubelszczyzny” za miód gry-
czany - pożytek 1, miód gryczany pożytek 2, 
miód wielokwiatowy,  miód wielokwiatowy 
w plastrach, napój miętowo – miodowy 
oraz  „Całuski pszczelowolskie”.

To był czas pełen wrażeń i szlifowa-
nia warsztatu kulinarnego. Udało nam się 
pokazać, że gotowanie może być sztuką, 
a kucharz – artystą! Do zobaczenia za rok. 

Anna Szcześniak  
Monika Szabat



Narodowe Czytanie 2021 w naszej szkole, 
czyli rzecz o pani Dulskiej

Projekt „ Z Pszczelej Woli do Europy”
W dniu 21.09.2021r. w Zespole Szkół Rolniczych CKZ w Pszczelej 

Woli odbyła się konferencja podsumowująca projekt „ Z Pszczelej Woli 
do Europy”’ finansowany ze środków programu Erasmus+. Projekt 
w naszej szkole jest realizowany od 1 grudnia 2019 roku.  Wszystkie 
koszty związane z udziałem młodzieży w projekcie były finansowane 
ze środków programu Erasmus+. Całkowity koszt realizacji projektu 
wyniósł 74 628,00 Euro.

W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: pani Anna Zielińska - 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Promocji i Spraw Społecznych Starostwa 
Powiatowego w Lublinie, pani Anna Dudziak -  Główna  Księgowa Cen-
trum Usług Wspólnych Powiatu Lubelskiego,pani Elżbieta Konowałek 
– pracownik KMP w Lublinie, pan Zdzisław Kraśnicki –  dzielnicowy 
Komisariatu Policji w Bychawie, pan Piotr  Huszcz - kucharz przygotowujący potrawy kuchni 
włoskiej i portugalskiej, dyrekcja szkoły oraz uczestnicy staży – nasza młodzież. 

W projekcie uczestniczył dwie grupy uczniów po 16 osób  kształcących się w zawodzie  
technik żywienia i usług gastronomicznych. Jedna realizowała  staż we Włoszech w miejsco-
wości Spoleto, a druga  grupa - w Portugalii w Bradze. Każdą grupą opiekowało się dwóch 
nauczycieli: Anna Szcześniak i Regina Pastucha we Włoszech, w Portugalii Ewa Wachowska 
i Aneta Kępowicz.

Anna Szcześniak razem z dyrektorem szkoły - panem Marcinem Kępowiczem  wręczyli 
wszystkim uczestnikom staży dokumenty potwierdzające jego odbycie min.: Europass – Mo-
bilność - kartę  oceny wystawioną  przez każdego z pracodawców oraz certyfikaty ukończenia 
kursów języka włoskiego i portugalskiego, przygotowania kulturowego i pedagogicznego oraz 
ukończenia stażu. Uczniowie przedstawili prezentacje multimedialne z pobytu na stażach. 

Na zakończenie wszyscy obecni zostali poczęstowani imponującym tortem oraz potrawami 
kuchni włoskiej i portugalskiej przygotowanymi w trakcie pokazu przez Pana Piotra Huszcza. 

Anna Szcześniak 

Dnia 22 września uczniowie naszej szkoły mieli okazję uczestniczyć 
w dziesiątej, jubileuszowej odsłonie Narodowego Czytania, akcji pod 
patronatem Pary Prezydenckiej. Lekturą wybraną na rok 2021 została 
„Moralność pani Dulskiej”  Gabrieli Zapolskiej. 

Na chwilę przenieśliśmy się do mieszczańskiej kamienicy, gdzie mieszka 
rodzina Dulskich. Aniela Dulska rządzi całym domostwem żelazną ręką, 
sprawuje władzę nad mężem, synem i dwiema córkami. Dąży także do 
tego, by zdominować wszystkich mieszkańców, a także służbę.

W postacie   tragifarsy kołtuńskiej wcielili się: Aniela Dulska – Kasia 
Koźmińska (III LO), Felicjan Dulski – Mateusz Leszczyński ( III LO), Zbyszko 
Dulski – Zosia Sobiecka (III LO)/ Daniel Gregorek (I LO), Mela Dulska 
– Ania Bożek (I LO), Hesia Dulska – Zuzanna Szelling (III LO), Julasiewi-
czowa – Oliwia Sciepuk (I LO), Lokatorka – Klaudia Rządkowska (III LO), 
Hanka – Karina Nowak (I LO), Tadrachowa – Agata Żbikowska ( I LO).

Gabriela Zapolska napisała „Moralność pani Dulskiej” jesienią 1906 
roku. Utwór bardzo szybko stał się popularny i jest uważany za jedno 
z najważniejszych osiągnięć twórczych pisarki. Dzieło cechuje komizm, 
bogactwo obserwacji obyczajowych, a zwłaszcza silna wymowa spo-
łeczna. Zapolska piętnuje obłudę i zakłamanie. Odnajdujemy w utworze 
komizm i gorzką ironię, mistrzowskie odmalowanie postaci i wyczucie 
języka, ale przede wszystkim uniwersalne przesłanie moralne, które 
w imię uczciwości i sprawiedliwości każe potępiać zło. Sztuka Zapolskiej 
wzbogaciła literaturę polską o ważną refleksję społeczną, a pojęcie 
„dulszczyzna” weszło na trwałe do języka potocznego.

Cieszy nas ogromnie postawa czytelnicza naszych uczniów. Dzięku-
jemy, że byliście tego dnia z nami. 

Izabela Kępa
Monika Szabat



Turniej organizowany przez Polską Unię Karate Tradycyj-
nego oraz ABIRO - Akademia BUDO i Rozwoju Osobowości 
jak zawsze był znakomity. 
Nasze dzieciaki zostawiły kawał serducha na macie, zdobyły 
nowe doświadczenia i motywację do treningu 
Mamy 4 "świeżo upieczonych" Mistrzów Polski !!!

 ■ Bartek Gąbka - kata (sekcja CKiP Piotrowice), I MIEJSCE
 ■ Nina Kędzierska – kumite, I MIEJSCE
 ■ Bartek Góra – kata, I MIEJSCE
 ■ Szymon Mołdach – kumite, I MIEJSCE

Nasi młodzi mistrzowie będą reprezentować Polskę 
na Mistrzostwach Europy 
Z medalami II i III miejsc wracają również:

 ■ Mikołaj Kisiel – kumite, II MIEJSCE 
 ■ Marta Gawrońska – kumite, II MIEJSCE 
 ■ Wiktoria Antoniak - kata III MIEJSCE
 ■ Julia Wójcik – kata, III MIEJSCE
 ■ Damian Wójcik – kata, III MIEJSCE 
 ■ Bartek Góra – kumite, III MIEJSCE 

W zawodach wzięli udział: 
Eryk Sałbut, Antoni Jurek (sek-
cja CKiP Piotrowice), Lena 
Kowal, Maja Wcisło, Ola Wło-
darczyk i Antonina Włodarczyk 

Ogromne gratulacje należą 
się Bartłomiejowi Gąbce, któ-
ry trenuje w KKT przy CKiP 
Piotrowice. Bartek zaczynał 
w grupie przedszkolnej jako 
kilkulatek, gdzie zaczął prze-
jawiać wyższy poziom umie-
jętności na tle pozostałych 
dzieci. Zostało to dostrzeżone. 
Skorzystał z propozycji prze-
niesienia go do wyższej grupy, 
gdzie nadal bardzo sumiennie 
i z ogromnym zaangażowaniem 
trenuje nadal. W czerwcu br. 
zdał z wyróżnieniem na 9 kyu 
(biały pas) co otworzyło mu 

drogę do podejścia do egzaminu na 8 kyu (żółty pas), który również 
zaliczył z wyróżnieniem. 

Jego zaangażowanie i motywacja do ciągłego rozwoju w karate zaowo-
cowała rekomendacją do udziału w Mistrzostwach Polski Dzieci w Karate 
Tradycyjnym. Pomimo wątpliwości czy sobie poradzi z tak dużą „imprezą”; 
podjął rękawice i wystartował. Ten nieśmiały chłopiec w 100 % spełnił 
moje przewidywania i okazał się „czarnym koniem” zawodów (należy 
zaznaczyć że był to jego pierwszy udział na tak dużych ogólnopolskich 
zawodach). Jego spokój pomiędzy startami oraz przemiana w wielkiego 
wojownika na macie świadczy o bardzo dużej dojrzałości jako zawodnik 
- rzadko spotykanej w tej kategorii wiekowej.
Gratulacje dla Bartka oraz pozostałych członków KTT Chidori

Sensei KTT Chidori - Paweł Pielecki

Prezesem Zarząd Polskiego 
Związku Podnoszenia Ciężarów 
na kadencję 2021-2024 został 
wybrany Waldemar Gospodarek 
podczas Walnego Zgromadze-
nia Sprawozdawczo- Wybor-
czego  Delegatów PZPC w dn. 
16.09.2021.                                                                                                  

   Nowy Zarząd Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów na 
kadencję 2021-2024 został ukonstytuowany podczas inaugu-
racyjnego posiedzenia Zarządu PZPC w dniu 29 września 2021 
roku. Wiceprezesami PZPC zostali –  ds. szkoleniowych Antoni 
Kawałek ds. organizacyjnych Zdzisław Żołopa, ds. sędziowskich 
Jacek Zawadzki. Skarbnikiem związku został Arkadiusz Ratajczak, 
a członkiem Prezydium Zarządu Przemysław Ciosek.

Antoni Kawałek

Mistrzostwa Polski Dzieci w Karate Tradycyjnym 
i Nasz Mistrz Polski w kategorii Kata

Wieści z ciężarowych parkietów
W dniu 15.05. 2021 w Za-

mościu  rozegrano Mistrzostwa 
Polski AZS. Wśród najlepszych 
studentów sztangistów znalazł 
się również zawodnik GLKS,,POM-
-ISKRA’’ Piotrowice Tomasz Fedo-
niuk. Tomek wystartował w kat. 
81 kg. i w dwuboju osiągnął 260 
kg.(117-143). Mimo udanego startu 
i ustanowienia nowych rekordów 
życiowych wystarczyło  to do za-
jęcia czwartego miejsca. Kilograma zabrakło do medalu. 
Może następnym razem.

Antoni Kawałek
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Srebrny medal Mateusza Sprawki

Udane starty w Hrubieszowie

Udany debiut Michała Barana

Brąz Bartosza Kozyry
W dniach 9-11.08 2021 w Biłgoraju odbyły się Mistrzo-

stwa Polski Juniorek i Juniorów do lat 17 w podnoszeniu 
ciężarów w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.  

GLKS,, POM-ISKRA’’ Piotrowice reprezentowali: Mateusz 
Sprawka i Emil Kowalski. W  kat. 49 kg. bardzo duży sukces 
odniósł Mateusz Sprawka który zajmując drugie miejsce 
zdobył srebrny medal Mistrzostw Polski. Drugi z naszych 
zawodników wystąpił w kat.73 kg. Emil Kowalski w tej 
wadze zajął 17 miejsce.

                                                                                               
Antoni Kawałek

W dniach 27-28 sierpnia w Spale 
rozegrane zostały 24. Ogólnopolskie 
Igrzyska LZS, w grupach wiekowych 
do 20 i 23 lat. W grupie do 20 lat 
wystąpił Bartosz Kozyra. W kat. 55 
kg. uzyskał 129 kg. i zdobył brązowy 
medal Igrzysk

               Antoni Kawałek
                                                                                               

W dniach 10-11 września w Hrubieszowie, 
rozegrany został Memoriał im. Andrzeja Gre-
szety w podnoszeniu ciężarów. Zawodnicy 
naszego klubu zajęli następujące miejsca. 
W kat.61 kg. Krol Brodziak z wynikiem 124 kg. 
zdobył srebrny medal. W kat. 73 kg. Kowalski 
Emil zdobywa brązowy medal z wynikiem 
119 kg. w kat. 81 kg. do 15 lat Szymon Baran 
z wynikiem 125 kg. zajmuje trzecie miejsce 
i brązowy medal.  W tej samej kategorii w gru-
pie open Tomasz Fedoniuk jest również trzeci 
i zdobywa brąz z wynikiem 224 kg. Ostatni 
z naszych zawodników Mateusz Madejek 
wystartował w kat + 102 kg. izdobył srebrny medal z wynikiem 183 kg.

Antoni Kawałek

W dniach 24-25.09. br. w Zamościu rozegrany został Ogólnopolski Puchar Roz-
tocza, połączony z Memoriałem im. Tadeusza Skąmskiego w podnoszeniu ciężarów.   
W turnieju wzięło udział trzech zawodników GLKS,,POM-ISKRA’’ Piotrowice. W kat. 55 
kg. wystartował Bartosz Kozyra. W rwaniu nie Zaliczył żadnego podejścia. Podrzucił 
70kg. i nie został sklasyfikowany. W kat. 67 kg. Michał Baran z wynikiem 72 kg. zajął 
w swoim debiucie szóste miejsce. Również szóste miejsce zajął starszy brat Michała, 
Szymon Baran który w kat 81 kg. uzyskał w dwuboju 126 kg.

Antoni Kawałek

Dziesiąta odsłona 
Narodowego Czytania za nami
14 września Gminna Biblioteka Publiczna w Strzyżewicach  zorganizowała Jubileuszową 
edycję tego wydarzenia. Tegoroczną lekturą była „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli 
Zapolskiej. Ten popularny i wyrazisty w swoim przesłaniu dramat, na stałe wszedł 

do kanonu polskiej literatu-
ry. Dzieło cechuje komizm, 
bogactwo obserwacji oby-
czajowych a zwłaszcza 
silna wymowa społeczna. 
Od premiery w 1906 roku 
do czasów współczesnych 
sztuka nieprzerwanie gości 
na polskich scenach. We 
wtorkowy słoneczny dzień ,na placu za biblioteką fragmenty dzieła czytali uczniowie 
PSP w Żabiej Woli , PSP w Osmolicach Pierwszych, PSP w Bystrzycy Starej, PSP 
w Strzyżewicach-Rechcie, PSP w Kiełczewicach Górnych , jak również uczniowie ZSTR 

w Piotrowicach oraz przedstawicielki Dziennego Domu Seniora i Aktywnych Kobiet gminy Strzyżewice.
Pracownicy GBP w Strzyżewicach
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Spotkania z podróżnikami, pisarza-
mi, warsztaty dla dzieci i dorosłych, 
różnorodne konkursy to niespodzianki, 
które w ostatnim czasie Gminna Biblio-
teka Publiczna im. Ewy Kołaczkowskiej 
w Strzyżewicach oferowała mieszkańcom 
gminy Strzyżewice. A wszystko to w ra-
mach programu "Partnerstwo dla książki" 
finansowanego ze środków Ministra Kul-
tury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 
zatytułowanego "Kierunek biblioteka". 

W sierpniu zachęciliśmy mieszkańców do 
podjęcia aktywności sportowej. W Rodzinnym 
Rajdzie Rowerowym pn. „Śladami Muszki” 
udział wzięła setka osób i jak nazwa wskazuje 
uczestniczyły w nim całe familie z dziećmi, 
rodzicami i oczywiście dziadkami. Kilkukilo-
metrowe trasy nie przeraziły żadnego śmiałka 
i na metę dotarli wszyscy rowerzyści, wśród 
których rozlosowano atrakcyjne nagrody 
rzeczowe. Na placu za biblioteką czekały 
z kolei atrakcje dla każdego - dmuchańce, 
wata cukrowa, grill, malowanie twarzy oraz 
pokazy fizyczno – chemiczne w wykonaniu 
duetu „Zaelektryzowani”. O porządek zaś 
dbali druhowie OSP w Piotrowicach. 
Na zakończenie wakacji wspólnie z panią 
Agnieszką Martinką udaliśmy się w podróż 
do wschodniej części Europy. W spotkaniu 
uczestniczyli podopieczni Domu Seniora + 
w Piotrowicach oraz członkinie Stowarzy-
szenia Aktywnych Kobiet Gminy Strzyżewice 
„Ale Babki” z Piotrowic. Autorka opowiadała 
o historii powstania jej ostatniej książki „Po-
łowinka. Rowerem przez Ural, do miejsca ze-
słania Ojca. Wspomnienie Ojca, wspomnienia 
córki”. To wciągająca opowieść o wyprawie 
rowerowej córki śladami zsyłki ojca: przez 
Lublin, Białystok, Wilno, Moskwę i Połowin-
kę do Jekaterynburga. Pani Agnieszka wraz 
z dwójką współtowarzyszy pokonała prawie 
5000 kilometrów, często w niekorzystnych 
warunkach atmosferycznych, by móc osta-
tecznie stanąć w dawnej kopalni w Poło-
wince – miejscu zesłania jej ojca. Wszyscy 
z zainteresowaniem i w skupieniu słuchali 

opowieści udokumentowanych fo-
tografiami. Tych, którzy chcieliby 
przeczytać książki autorstwa pani 
Agnieszki Martinki zapraszamy do 
naszej Bblioteki.
W sierpniu odbyły się również 
warsztaty „Las w słoiku”. Spotkanie 
poprowadziła jak zwykle niezawod-
na Wioletta Mazurek. Swój mały 
ekosystem miały okazję stworzyć 
członkinie Klubu Aktywnych Kobiet gminy 
Strzyżewice. Warsztaty te były świetnym 
doświadczeniem, które poza jednorazowym 
spotkaniem z naturą, daje możliwość co-
dziennego obserwowania i podglądania jak 
ten niewielki fragment przyrody zmienia się. 
We wrześniu z kolei dzieci z oddziału 
przedszkolnego PSP im. Marii Konopnickiej 
w Bystrzycy Starej, a następnie oddziału 
przedszkolnego PSP im. Rodziny Rohlandów 
w Żabiej Woli uczestniczyły w spotkaniu 
z Panem Poetą. Spod jego pióra wyszły takie 
zabawne, rymowane historyjki jak m.in.: „Kura 
co tyła na diecie”, „Paw, co ogon miał z przy-
jaźni”, „Kaczka, co przebrała miarkę”. Każda 
z zaprezentowanych historii przepełniona jest 
humorem i zawiera morał, chociażby taki, że 
czasami nawet najdrobniejszy dar otrzymany 
od prawdziwego przyjaciela bywa najcenniej-
szy, zaś prawdziwa przyjaźń ma wielką moc. 
Podczas spotkania dzieci, oprócz poznania 
sylwetek bohaterów wspomnianych ksią-
żek, uczestniczyły w autorskich warsztatach 
z kreatywnymi zabawami m.in. balonami czy 
też pacynkami. Co raz rozbrzmiewał głośny 
śmiech dzieci, które aktywnie uczestniczyły 
w zajęciach. 
Kolejnym wydarzeniem były warsztaty lite-
rackie z Marcinem Koziołem, autorem lektury 
szkolnej „Skrzynia Władcy Piorunów” i jej 
kontynuacji „Tajemnica przeklętej harfy”. 
W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas 
IV-VI z PSP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
w Strzyżewicach-Rechcie oraz PSP im. Orła 
Białego w Kiełczewicach Górnych. Autor 
w formie ciekawej prezentacji zainteresował 
uczestników opowieściami m.in. o Tesli i jego 
wynalazkach. Jako szesnastolatek (i pierw-

szy Polak) został stypendystą 
szkockiej uczelni Gordonsto-
un – będącej pierwowzorem 
magicznego Hogwartu. Ukoń-
czył ją jeszcze przed Harrym 
Potterem. Dziś jest ekspertem 
w dziedzinie mediów elektro-
nicznych i oczywiście zbiera 
stare komputery. Prowadzi 
rezerwat dla rzadkich kom-
puterowych okazów. Jest też 
podróżnikiem. Zwiedził ponad 
45 krajów, a wiele własnych 
przygód i fotografii z niezwy-
kłych wypraw wykorzystał 

w swoich książkach podróżniczych opowia-
dających o Wombacie Maksymilianie. 
W ramach trwającego zadania mamy dla 
wszystkich jeszcze wiele atrakcji m.in. kon-
kursy plastyczne, ortograficzne i kulinarne. 
Zachęcamy do śledzenia naszej strony, gdzie 
na bieżąco będziemy informować o dalszej 
realizacji projektu.

 Pracownicy GBP w Strzyżewicach

Kierunek Biblioteka
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Gminna Biblioteka Publiczna w Strzyżewicach otrzymała dofinan-
sowanie w Regionalnym Konkursie Grantowym Równać Szanse 2020, 
który kierowany był do młodzieży w wieku od 13 do 19 lat. Dotacja 
w wysokości 7 744 zł zł przeznaczona była na realizację projektu pt. 
"Ach lubelskie, jakie smaczne". Koordynatorami projektu były: Monika 
Zagórska – dyrektor naszej biblioteki oraz Małgorzata Pruchnicka – 
nauczyciel ZSTR w Piotrowicach. W ramach zadania młodzi ludzie 
podnosili poziom wiedzy z zakresu historii i tradycji kulinarnych regionu, 
brali udział w warsztatach fotograficznych i kulinarnych, spotkaniach 
z blogerem, odwiedzili również Muzeum Wsi Lubelskiej. Dzięki temu 
powstał blog kulinarny oraz kalendarz,  jednak rzeczą najważniejszą 
było nawiązanie i podtrzymanie dobrych relacji społecznych, odkrywanie 
pasji i zainteresowań oraz doskonalenie umiejętności współdziałania 
w grupie.  Bardzo serdecznie dziękujemy za kilkumiesięczną przygo-
dę wszystkim uczestnikom, bez których nasze działanie nie miałoby 
większego sensu. 

Dziękujemy również naszym prowadzącym którzy poświęcili swój 
czas, energię i z wielkim zaangażowaniem uczestniczyli w naszych spotkaniach przekazując wiedzę i mnóstwo pozytywnych fluidów :) 

Pracownicy GBP w Strzyżewicach

Od kilku lat organizowany jest przez Fundację Borówek 27 Tabor Lubelski. 
To Letnia Szkoła Tradycyjnej muzyki regionu lubelskiego. Formuła, która 
zakłada udział ludzi w różnym wieku. Dlatego widoczny był udział dzieci 
wraz z rodzicami, osób dorosłych oraz seniorów.

Po raz pierwszy i mamy nadzieję nie ostatni w Piotrowicach, gdzie w okre-
sie 16.08-22.08 przyjechało do nas ok. 60 miłośników muzyki tradycyjnej 
z całej Polski (Kielce, Gdynia, Poznań, Warszawa, Wrocław, Kraków) ale 
też z poza jej granic, by w tygodniu wypełnionym warsztatami śpiewu, gry 
na instrumentach, tańca oraz potańcówek do rana poznać tajniki muzyki 
tradycyjnej pochodzącej m.in. z naszego regionu. Stąd też nie bez znaczenia 
nasz udział, ponieważ zajęcia pieśni tradycyjnych prowadziła Pani Regina 
Wróbel z Osmolic Drugich, zaś zespół śpiewaczy mógł ukazać swoją energię 
wszystkim uczestnikom taboru na potańcówkach, które przez cały tydzień 
rozbrzmiewały do godzin porannych. 

Piękny i wartościowy czas, gdzie mogliśmy wymienić się doświadczeniami oraz zainspirować do dalszych działań z obszaru tradycji. Padło 
wiele pozytywnych słów o Naszej Gminie, mieszkańcach, działaniach kulturalnych, zaś wartością dodaną była promocja naszego cudownego 
regionu i naszej życzliwej społeczności, o której już jest mówione w różnych zakątkach Polski oraz poza jej granicami.

Do następnego.

Projekt „Ach lubelskie, jakie smaczne”

Tabor Lubelski na tydzień zawitał  
do Piotrowic

th
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Kim może być bohater? Kolejna latoteatralna 
przygoda za nami.

„Nasza Tradycja-nasze Bogactwo”  
Krężnicki Finał na deskach CKiP

Lato w teatrze po raz czwarty odbyło 
się w Piotrowicach. Ze względu na re-
gulaminowy limit, CKiP jako trzykrotny 
realizator programu nie mógł brać udziału 
w edycji lwt 2021. 
Mówi się jednak, że jak nie drzwiami to oknem. 
Dlatego w porozumieniu z GBP w Strzyżewi-
cach stwierdziliśmy, że wystartujemy w biegu 
o dofinasowanie, by zapewnić kreatywny czas 
dla młodzieży podczas wakacji. 
Od lat, koncepcje naszego projektu opierają 
się na ważnych tematach, które dotykają sfery 
społecznej każdego z nas, dlatego komisja 
zarekomendowała nasz projekt, udzielając 
dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego na kwotę 40000zł. 
Przez dwa tygodnie młodzież pracowała pod-
czas warsztatów teatralnych z Arkiem Ziętkiem, 
warsztatów muzyczno-rytmicznych z miesz-
kanką gminy -Sylwią Lasok oraz beskidzkim 
góralem Mieszkiem Krzysiem, a także charak-
teryzatorką  pochodzącą z Czech- Lindą Mi-
kolaskovą.
Zastanawialiśmy się nad kwestiami wpływu 
internetu na kształtowanie się każdego odbiorcy 
i jakości ukazywanych treści. Cała latoteatralna 
ekipa o mocnej nazwie „Flałer Pałer” przeana-
lizowała współczesne autorytety i kierunki 
czerpania inspiracji w obecnym świecie, ale 
przede wszystkim zweryfikowała, czy sami 
dla siebie oraz innych możemy być bohatera-
mi. Bombardowani dynamicznymi obrazami, 

szczególnie w ostatnim czasie niekoniecznie 
pozytywnymi, ale też zalewani informacjami od 
internetowych ekspertów życia, zapominamy 
często o tym co najprostsze. O zwykłej pomocy 
drugiej osobie.  Pomoc na przejściu starszej 
osobie, zrobienie komuś zakupów, akceptacja 
osób z odmiennymi poglądami. Czyli proste 
formy będące odbiciem wrażliwości dziecięcej, 
które są ukazywane już w przedszkolu, ale 
z czasem pomijane. 
Złożoność tematu odkryła karty, które mocno 
zaskoczyły, ale również zdeterminowały do 
realizacji docelowego widowiska. Dwadzieścia 
dwie młode osoby wcielając się w rolę postaci, 
których na co dzień można obejrzeć na wielkich 
ekranach, ale też poznać z książek stoczyło 
debatę nad zjawiskiem bycia właśnie boha-
terem. Jak 
się okazało 
w sobotnie 
i niedzielne 
wieczory 
10 i 11 lipca 
na zaaran-
ż o w a n e j 
przestrzeni 
kortu w Pio-
trowicach 
młodzież 
opowiedzia-
ła tłumnie 
z g r o m a -
dzonej pu-
bliczności 

9 października br. w CKiP w Piotrowicach do 
późnych godzin nocnych było gwarno i wesoło. 
Tego wieczoru odbył się finał projektu „Nasza 
Tradycja – nasze bogactwo” realizowanego 
przez Stowarzyszenie Miłośników Tradycji „Kle-
pisko” z Krężnicy Jarej przy wsparciu MKDNiS 
w ramach programu EtnoPolska 2021. Na scenie 
wystąpiły zespoły ludowe, zaprezentowali się 
uczestnicy warsztatów, można było potańczyć, 
posłuchać, a także pooglądać najlepsze prace 
nadesłane na konkurs fotograficzny „Nasza 
Tradycja w obiektywie”, który odbywał się 
również w ramach projektu.

o możliwościach pomocy innym, o tym, że 
każdy może być bohaterem, a skromność i do-
broć to wartości, które mogą dać więcej wiary 
w swoje możliwośći.
W warsztatach brali udział: Kornelia Gorajska, 
Nadia Klimek, Wojciech Gąbka, Karolina Goraj-
ska, Bartosz Wilk, Maja Rudnicka, Emilia Kuna, 
Kasia Wnuk, Anita Rekiel, Zofia Boguń, Rafał 
Kołtun, Natalia Kępa, Kacper Kowalik, Natalia 
Betiuk, Zofia Pietrzak, Agata Wnuk, Aleksan-
dra Mazurek, Natalia Lesińska, Maciej Wcisło, 
Natalia Ścibura, Julia Tusińska, Patryk Sawerski
Dziękujemy Wam za zaangażowanie, za pod-
jęcie właściwych środków i wspólną pracę nad 
ważnym tematem. 
Trzymajcie kciuki za następne lato!

Cały projekt trwał od czerwca, miał za 
zadanie wzmocnienie lokalnej tożsamości 
oraz zachowanie i kultywowanie tradycji, 
a także zaangażowanie lokalnej społecz-
ności do aktywnego udziału w działaniach 
artystycznych oraz ocalenie zanikających 
tradycji muzycznych i objął swym zasięgiem 
kilka sąsiednich miejscowości – Piotrowice, 
Osmolice, Nowiny, Bystrzycę, Krężnicę Jarą, 
Strzeszkowice. Przez kilka miesięcy można 
było poznać tajniki śpiewu białym głosem, gry 
na bębenku obręczowym, skrzypcach, suce 
biłgorajskiej, basach, pośpiewać dawne pieśni 
z najbliższej okolicy. Dzieci zapoznały się z daw-
nymi zabawami, był też konkurs fotograficzny 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych, na który na-
płynęły prace z 13 powiatów Lubelszczyzny.
W koncercie finałowym wzięły udział zespoły 
„Prosto z pola” z sąsiedniej gminy, entuzjastycz-
nie przyjęta „Bokoryna”, jedna z najstarszych na 
Lubelszczyznie „Kapela Wojciechowska” oraz 
„Kapela Drewutnia”. Uczestnicy warsztatów 

zaprezentowali się wraz z nauczycielami – 
Bronisławem Rawskim, Anną Różycką i Reginą 
Wróbel. KGW „Osmoliczanki” z Osmolic Pierw-
szych, KGW w Iżycach "Iżyckie Koło Gospodyń 
Wiejskich" oraz Stowarzyszenie Aktywnych 
Kobiet Gminy Strzyżewice „Ale Babki” przy-
gotowały poczęstunek, na sztalugach stanęły 
konkursowe zdjęcia, ponad 100 osób słuchało, 
tańczyło i weseliło się. Wszystko to zaś nie 
mogło by się odbyć bez ciągłego wsparcia, 
pomocy i współudziału partnera projektu, czyli 
Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice 
w Piotrowicach.

Anna Różycka
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Zagraj nam muzyczko
Święto muzyki tradycyjnej

Ubiegłoroczny projekt „Zagraj nam mu-
zyczko. Reaktywacja zespołu śpiewaczego” 
przyniósł ogromny sukces oraz spore zain-
teresowanie muzyką tradycyjną i ludową. 
Finał projektu był zakończeniem działań 
śpiewaczych, które jak się okazuje wkom-
ponowały się doskonale w naszą gminę.
Jak coś robić, to z przytupem dlatego kon-
tynuacja naszych wspólnych działań, w tym 
roku nosiła nazwę „Zagraj nam muzyczko. 
Z przytupem przez Gminę Strzyżewice”, a było 
to podykotowane programem Narodowego 
Centrum Kultury EtnoPolska, z którego otrzy-
maliśmy dotację w wysokości 30 tyś. złotych.
Od poprzedniego finału kontynuowaliśmy 
działania śpiewacze i pomimo restrykcji spo-
wodowanych pandemią, mogliśmy zetknąć 
się z pieśniami zegarkowymi w listopadzie 
ubiegłego roku, zaprezentować pieśni pasyjne 
w gminnych parafiach podczas wielkiego postu, 
a także pieśni maryjne w trakcie majówek, a co 
najważniejsze stanąć wraz z czołowymi śpie-
waczkami, śpiewaczami i zespołami podczas 
eliminacji do 55. Ogólnopolskiego Festiwalu 
Kapel i Śpiewaków Ludowych, gdzie zdoby-
liśmy wyróżnienie za kultywowanie tradycji 
oraz możliwość występu na samym Festiwalu 
w Kazimierzu Dolnym.
W tym roku rozszerzyliśmy działania projek-
towe nie dość, że o nowe miejscowości Gminy 
Strzyżewice, to o możliwości warsztatowe. 
Odwołaliśmy się do repertuaru p. Reginy Wróbel 
i p. Anny Chojnackiej pochodzących z Osmolic 
Drugich, ale również, dzięki uprzejmości p. Ce-
cylii Warchoł mogliśmy wysłuchać pieśni śpie-
wanych przez Zespół Śpiewaczy z Kiełczewic. 
Oprócz tradycyjnych spotkań śpiewaczych pro-
wadzonych przez Przemysława Łozowskiego 
oraz Annę Różycką, spotkaliśmy się:

 ■ Na warsztatach śpiewu tradycyjnego 
białym głosem z Katarzyną Firla- Broda, 
która od najmłodszych lat uczyła się od 
swojego ojca – Józefa Brody.

 ■ Na warsztatach tańca tradycyjnego  
prowadzonych przez Akademię Tań-
ca Tradycyjnego czyli Bogumiły i Pio-
tra Zgorzelskich, którzy blisko 15 lat 
prowadzą warsztaty polskich tańców 
tradycyjnych w Polsce i na świecie. po-
chodzących m.in. z takich regionów jak 
Mazowsze, Radomskie, Wielkopolska 
oraz Rzeszowskie. Zaś ich dokonania 
można śledzić przy realizacjach tele-
wizyjnych na potrzeby m.in., TVP KUL-
TURA.

 ■ Zaangażowaliśmy Małą Grupę Zabawo-
wą, czyli dzieci, które pod okiem opie-

kunki p. Justyny Teter oraz instruktora 
Przemysława Lozowskiego, pracowały 
nad dawnymi zabawami, które jeszcze 
do niedawna były prowadzone w przed-
szkolach i szkołach. 

 ■ Młodzieżowa Orkiestra Dęta dotknęła 
ponownie repertuaru muzyki tradycyj-
nej, granej na najlepszych potańców-
kach w Polsce, zaś kapelmistrz Marek 
Ziarkowski przygotował młodych ludzi 
do prezentacji podróżników, walczyków 
i oberków.

 ■ Uczestniczyliśmy w Taborze Lubelskim, 
tygodniowym wydarzeniu, w którym 
spotkali się ludzie zafascynowani mu-
zyką tradycyjną.

Od wielu miesięcy planowany finał „Zagraj nam 
muzyczko” odbył się 22 sierpnia w przestrzeni 
piotrowickiego parku. Święto muzyki ludowej 
i tradycyjnej, o którym było głośno już podczas 
Jarmarku Jagiellońskiego, stąd też wysoka fre-
kwencja nie tylko uczestników taboru, ale rów-
nież osób, które z całej Polski przyjechały przez 
Jarmark w kierunku Piotrowickiej Muzyczki. 
Staramy się udoskonalać nasze wydarzenia, 
a dzięki uprzejmości księdza Proboszcza Roma-
na Bednarczyka, któremu muzyka tradycyjna 
w duszy gra, mogliśmy uświetnić mszę świętą 
z udziałem zespołu śpiewaczego CKiP oraz 
uczestników taboru, po czym z przytupem 
przejechać zaprzęgiem konnym w kierunku 
muzyczkowej sceny.
Przez cały poprzedzający tydzień dzięki Tabo-
rowi Lubelskiemu muzyka rozbrzmiewała, zaś 
Finał „Zagraj nam muzyczko” był zwieńczeniem 
całości. Było coś dla ducha i ciała, gdyż wspa-
niałe i oddane sprawie Panie ze Stowarzyszenia 
Kobiet Aktywnych „Ale babki” oraz wyjątkowe 
i w pełni zaangażowane w aktywizację społecz-
no-kulturalną mieszkańców Koło Gospodyń 
Wiejskich w Iżycach, wspólnie zapraszały  do 
degustacji produktów regionalnych.

Sceną zawładnęły zespoły, które znane są 
na ogólnopolskich potańcówkach (Orkiestra 
Taneczna Bonanza, Zawierucha), Skład Taboru 
Lubelskiego zaprezentował repertuar z Lu-
belszczyzny,  zaś nasze rodzime zespoły jak 
zwykle pokazały klasę i zachęcały do wspólnego 
śpiewania (Mała Grupa Zabawowa, Ani Mali 
Ani Duzi, projektowa Grupa Śpiewacza, Mło-
dzieżowa Orkiestra Dęta). Zaś o klimat zadbała 
droga publiczność, która również śpiewała, 
tupała w rytm muzyki, lub rozgrzała dechy 
do czerwoności.

Z przytupem za rok
th

Dziękujemy serdecznie za zaangażowanie oraz 
udział w projekcie:
Marta Ciechońska, Katarzyna Stec, Danuta 
Wójcik, Patrycja Boryca, Katarzyna Matyja-
sik, Sylwia Prus-Jamróz, Irena Prus, Mirosław 
Boguń, Joanna Boguń, Zofia Gębała, Maria Ba-
nach-Bielak, Marcin Murat, Józef Wilk, Jagoda 
Łoboda,  Witold Łoboda, Wanda Gąsior, Alina 
Małecka, Krystyna Welc, Magdalena Szubarga, 
Grażyna Skwarek, Marta Biały, Grzegorz Biały, 
Michał Gąbka, Barbara Gąbka, Justyna Teter, 
Paulina Mazurek, Regina Wróbel, MGZ Kornelia 
Asyngier, Ola Wziątek, Patrycja Szymula, Zuzia 
Stanek, Julia Zdybel, Jaś Ciechoński

Podziękowania za pomoc w realizacji projektu 
oraz finału wydarzenia: 
OSP Kiełczewice Górne, OSP Żabia Wola, 
OSP Piotrowice, Dyrektor ZSTR w Piotro-
wicach -Janusz Baran, Piotr Olech, Ryszard 
Piechnik, Radosław Korba, Cały Skład Tabo-
ru Lubelskiego, Damian Bogusławski, Anna 
Różycka, Przemysław Łozowski, Bogumiła 
i Piotr Zgorzelscy, Kasia Firla Broda, Regina 
Wróbel, Anna Chojnacka, Cecylia Warchoł, 
Urszula Krzyżak, Justyna Teter, KGW Iżyce, 
Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych „Ale babki”
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Premiera „Ciemnej Wody” 
w CKiP Piotrowice

„To się naprawdę nie wydarzyło / nie ma takiej wsi 
na mapie / jak nasza / w ogóle nie ma takich / ludzi jak 
my” – skanduje Chór w prologu Ciemnej Wody, przy-
gotowując nas na konfrontację z tymi cechami polskiej 
mentalności, z którymi bardzo nie lubimy się mierzyć.

Świetnie skomponowany, tragigroteskowy dramat Amanity 
Muskarii ukazuje pokoleniowy konflikt, który w nowy sposób 
dzieli Polaków.
Dramat wystawiony jako teatr hybrydowy, łączący kilka form: 
słuchowisko, teatr żywego planu i teatr przedmiotu. Spektakl 
pt. „Ciemna Woda”, to swoista wizja lokalna w miejscowości, 
której według autorek dramatu nie ma, wśród i przez ludzi, 
którzy nie istnieją. 

„Zakładamy (i jest to założenie artystyczne i logistyczne), 
że tworzymy teatr zaangażowany, czyli taki, który angażuje 
się w jakąś zmianę. Wierzymy bowiem, że zmiana jest jedną z najważniejszych funkcji sztuki teatru.” – mówi jeden z reżyserów spektaklu  
Arkadiusz Ziętek.

Czujemy się ogromnie wyróżnieni, że premiera tego spektaklu odbyła się na deskach naszej sceny, i że mogliśmy gościć nie tylko przez kilka 
tygodni cały zespół odpowiadający za powstanie spektaklu, ale także znakomitych gości ze świata lubelskiego oraz polskiego teatru. Podczas 
premierowego weekendu (18 i 19 września) dziwowisko „Ciemna Woda” w CKiP Piotrowice obejrzało prawie 200 osób, w tym autorka dramatu!
Lista nazwisk, które zostały zaangażowane w produkcję spektaklu przekracza 30, aktorów było dwóch, reżyserów było również dwóch, zaś 
manekinów(!) „grających” w spektaklu 16. 
Współpraca duetu reżyserskiego (Arkadiusz Ziętek, Witold Dąbrowski) trwa już od siedmiu lat, a jej efektami są plenerowe spektakle (łączące 
teatr z muzyką na żywo, nowym cyrkiem, performance, tańcem, fire show) realizowane w ramach Międzynarodowego Festiwalu „Śladami  

Singera”. Dodatkowo Dąbrowski (animator kultury, aktor i opowiadacz) 
pełniący funkcję zastępcy dyrektora Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr 
NN” z trudnymi, kontrowersyjnymi, często niechcianymi tematami 
spotyka się w swojej codziennej pracy od 30 lat. Arkadiusz Ziętek, 
którego doskonale znamy z współpracy z naszym Centrum, chociażby 
z widowisk w ramach programu „Lato w Tearze”, od ponad dwudziestu 
lat, jako twórca niezależny angażuje się w projekty teatralne skierowane 
na zmianę społeczną. 
Spektakl powstał w ramach programu DRAMATOPISANIE, którego 
organizatorem jest Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. 
Projekt jest dofinansowany z budżetu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego Sportu. 

/Łukasz Oleszko/
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