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Pierwsza sesja Rady Gminy Strzyżewice

50 lat małżeństwa na medal

Obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości Polski

Aktualności ze szkół



Z okazji Świąt Bożego Narodzenia,
składamy wszystkim Państwu

najserdeczniejsze i szczere życzenia:
szczęścia, nadziei i pomyślności,
a w każdym dniu Nowego Roku

wiele uśmiechu i radości

życzą

Przewodniczący Rady Gminy
Janusz Sagan

Wójt Gminy Strzyżewice 
 Barbara Zdybel
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Pierwsza sesja Rady Gminy Strzyżewice
Wójt Gminy Barbara Marta Zdybel złożyła ślubowanie.
Janusz Andrzej Sagan został Przewodniczącym Rady Gminy.

W dniu 20 listopada 2018 roku odbyła się pierwsza sesja Rady Gminy Strzyżewice, którą prowadziła najstarsza wiekiem 
radna Regina Wróbel. Podczas obrad radni otrzymali zaświadczenia o wyborze, złożyli też ślubowanie następującej treści: 
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie 
i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.

Pani Barbara Marta Zdybel - Wójt Gminy 
Strzyżewice, złożyła ślubowanie następują-
cej treści: „Obejmując urząd wójta gminy, 
uroczyście ślubuję, że dochowam wierności 
prawu, a powierzony mi urząd sprawować 
będę tylko dla dobra publicznego i pomyśl-
ności mieszkańców gminy”.

W głosowaniu tajnym przewodniczącym 
Rady Gminy został wybrany radny Janusz 
Andrzej Sagan, a na wiceprzewodniczącego 
została wybrana radna Agata Stelmach. 

Radni Rady Gminy Strzyżewice VIII ka-
dencji na lata 2018 -2023 ( w kolejności al-
fabetycznej): Paweł Adamczyk, Sylwester 
Mariusz Adamczyk, Jan Andrzej Dąbrowski, 
Antoni Wojciech Kawałek, Paweł Kijek, Łukasz 
Kowalski, Eugeniusz Markiewicz, Agnieszka 
Marzec, Zbigniew Stanisław Niedźwiadek, 
Ewa Pałyska, Agata Przech, Krzysztof Ry-
marz, Janusz Andrzej Sagan, Agata Stelmach, 
Regina Wróbel. /Stanisława Wrona/
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Wybory samorządowe 2018 na terenie Gminy Strzyżewice
Obwodowa Komisja Wyborcza Frekwencja w dniu 

21.10.2018 r. (%)
Frekwencja w dniu

4 listopada 2018 r. (%)
Nr 1 w Żabiej Woli 54,64 40,20
Nr 2 w Osmolicach Pierwszych 50,11 38,08
Nr 3 w Piotrowicach 50,77 42,03
Nr 4 w Bystrzycy Starej 59,36 46,30
Nr 5 w Strzyżewicach 57,34 55,51
Nr 6 w Strzyżewicach–Rechcie 59,20 44,00
Nr 7 w Kiełczewicach Górnych 54,17 49,78
Nr 8 w Kiełczewicach Maryjskich (DPS) 80,95 76,19

Wybory Termin 
wyborów

Frekwencja 
na terenie Gminy 

Strzyżewice
(%)

Frekwencja 
w Polsce

(%)

samorządowe 21.10.2018 r. 55 55
samorządowe – II tura 4.11.2018 r. 45 49
do Sejmu i Senatu RP 25.10.2015 r. 46 51
Prezydenta RP 10.05.2015 r. 46 49
Prezydenta RP - II tura 24.05.2015 r. 52 55
samorządowe 16.11.2014 r. 47 47
do Parlamentu Europejskiego 25.05.2014 r. 22 24
do Sejmu i Senatu RP 9.10.2011 r. 42 49
Prezydenta RP 20.06.2010 r. 50 55
Prezydenta RP - II tura 4.07.2010 r. 51 55
samorządowe 21.11.2010 r. 43 47
do Parlamentu Europejskiego 7.06.2009 r. 18 25
do Sejmu i Senatu RP 21.10.2007 r. 45 54
samorządowe 26.11.2006 r. 47 46
Prezydenta RP 9.10.2005 r. 46 50
Prezydenta RP - II tura 23.10.2005 r. 48 51
do Sejmu i Senatu RP 25.09.2005 r. 39 41

Zestawienie frekwencji na terenie gminy Strzyżewice i w Polsce w wyborach, które były 
przeprowadzane od 2005 r. do 2018 r.

Frekwencja. Po raz pierw-
szy do urn wyborczych 
poszło aż 55% upraw-
nionych do głosowania 
mieszkańców gminy 
Strzyżewice.

W wyborach samorządowych na terenie 
gminy Strzyżewice  mieszkańcy głosowali 
w dwóch turach.

21 października 2018r. do urn wyborczych 
poszło 3449 osób spośród 6297 uprawnionych 
do głosowania mieszkańców naszej gminy. Fre-
kwencja na terenie gminy Strzyżewice wyniosła 
54,77%, w powiecie lubelskim 55,93%, woje-
wództwie lubelskim 54,38%, w Polsce 54,90%.

4 listopada 2018r. do urn wyborczych po-
szło 2849 osób spośród 6304 uprawnionych 
do głosowania. Frekwencja na terenie gminy 
Strzyżewice wyniosła 44,19%, w powiecie 
lubelskim 50,12%, województwie lubelskim 
51,62%, w Polsce 48,83%.

Głosowanie przeprowadziło osiem Ob-
wodowych Komisji Wyborczych.

Wyniki głosowania
Mieszkańcy gminy Strzyżewice w wy-

borach Wójta Gminy Strzyżewice naj-
większym zaufaniem obdarzyli Panią 
Barbarę Zdybel.

W wyborach Wójta Gminy Strzyżewice 
zarządzonych na dzień 21 października 2018r. 
stratowało trzech kandydatów. Na poszcze-
gólnych kandydatów oddano następujące 
liczby głosów ważnych:

Grzegorz Zbigniew Kuras zgłoszony przez KW 
Prawo i Sprawiedliwość otrzymał 858 głosów. 

Antoni Michał Skrabucha zgłoszony przez 
Komitet Wyborczy PSL otrzymał  952 głosy. 

Barbara Marta Zdybel zgłoszona przez 
KWW Razem dla Gminy Strzyżewice otrzy-
mała 1605 głosów.

4 listopada 2018 r. więcej niż 
połowę ważnie oddanych głosów 
otrzymała Pani Barbara Marta Zdy-
bel zgłoszona przez KWW Razem dla 
Gminy. Na tę kandydatkę zagłoso-
wało 1747 osób.

Antoni Michał Skrabucha zgło-
szony przez Komitet Wyborczy PSL 
otrzymał 1087 głosów. 
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Wybory do Rady Gminy Strzyżewice
Po raz pierwszy 1/3 składu rady stanowią kobiety.
21 października 2018r. mieszkańcy wybrali 15 radnych spośród 44 kandydatów zgłoszonych przez cztery komitety wyborcze.
Lista nr 2 – Komitet Wyborczy PSL: 15 kandydatów - 6 mandatów.
Lista nr 10 – KW Prawo i Sprawiedliwość: 14 kandydatów - 6 mandatów.
Lista nr 15 KWW Razem dla Gminy Strzyżewice: 14 kandydatów - 3 mandaty.
Lista nr 16 KWW Stanisława Lisa: 1 kandydat.

Nr 
okręgu

Nazwisko, imię 
i miejsce zamieszkania

Nr listy, 
która zgłosiła 
kandydata

Liczba 
uzyskanych 
głosów ważnych

% w skali 
okręgu 
wyborczego

doświadczenie w pracy 
organów samorządu
gminnego 

1 Pałyska Ewa z Polanówki, lat 43 10 129 78,18
2 Kijek Paweł z Żabiej Woli, lat 43 10 109 52,15 radny VII kadencji
3 Kowalski Łukasz z Osmolic Pierwszych, lat 36 10 161 53,85
4 Adamczyk Paweł z Osmolic Pierwszych, lat 37 15 102 36,30
5 Wróbel Regina z Osmolic Drugich, lat 68 2 76 40,64 radna VII kadencji
6 Przech Agata z Piotrowic, lat 42 10 90 40%
7 Kawałek Antoni Wojciech z Piotrowic, lat 56 2 133 45,39 radny II i VII kadencji
8 Stelmach Agata z Bystrzycy Starej, lat 29 15 114 54,55
9 Niedźwiadek Zbigniew Stanisław z Kajetanówki, lat 55 2 107 36,77
10 Rymarz Krzysztof z Franciszkowa, lat 43 2 114 51,82 radny VII kadencji
11 Markiewicz Eugeniusz ze Strzyżewic, lat 58 2 90 51,72 radny V, VI i VII kadencji
12 Adamczyk Sylwester Mariusz z Dębiny, lat 40 2 93 42,27 radny VII kadencji
13 Marzec Agnieszka z Kolonii Kiełczewice Dolne, lat 39 10 95 43,38
14 Dąbrowski Jan Andrzej z Kiełczewic Maryjskich, lat 66 15 92 56,44 radny I, II i III oraz wójt 

IV, V, VI i VII kadencji
15 Sagan Janusz Andrzej z Borkowizny, lat 54 10 96 39,18 radny III, V, VI i VII kadencji

Wybory do Rady Powiatu w Lublinie
Po raz pierwszy od początku istnienia samorządu powiatu lubelskiego w składzie 
rady jest tylko jeden przedstawiciel będący mieszkańcem gminy Strzyżewice. 

Wybory do Sejmiku Województwa Lubelskiego
Nikt z mieszkańców gminy Strzyżewice nie startował w wyborach do sejmiku.

Nazwisko, imię 
i miejsce zamieszkania

Głosy ważne uzyskane 
w wyborach

w całym 
okręgu

na terenie 
gminy 

Strzyżewice
Lista nr 2 – Komitet Wyborczy PSL 4 007 1 004
GRZYWACZEWSKA Anna zam. Abramowice Prywatne 1 134 89
PAŹDZIOR Urszula zam. Mętów 937 25
Lista nr 10 – KW Prawo i Sprawiedliwość 5 494 1 798
STUDZIŃSKA Maria Bernadetta zam. Wilczopole Kolonia 1 137 147
CHMIELIK Krzysztof zam. Piotrowice 1 364 1 177
KŁAPEĆ Andrzej Tomasz zam. Mętów 983 47

Nazwisko, imię 
i miejsce zamieszkania

Głosy ważne uzyskane 
w wyborach

w okręgu
nr 2

na terenie 
gminy 

Strzyżewice
Lista nr 2 – Komitet Wyborczy PSL: 16 8921 1 014
KAPUSTA Grzegorz Krzysztof zam. Ryki 12 540 100
RZETELSKI Piotr Sławomir zam. Baranów 10 770 116
KOS Marek zam. Kraśnik 11 574 41
Lista nr 4 – KW Platforma. Nowoczesna Koalicja Oby-
watelska: 15 9167 211

BABISZ Krzysztof zam. Kraśnik 11 598 89
Lista nr 10 – KW Prawo i Sprawiedliwość: 385 422 1 521
SOLIS Tomasz Piotr zam. Mikołajówka 25 444 256
BALUCH Anna zam. Kraśnik 11 436 48
WOJCIECHOWSKI Marek Grzegorz zam. Miłocin 14 896 337
PODKAŃSKI Zdzisław Zbigniew zam. Mętów 10 477 286
MAJKOWSKI Ryszard Marek zam. Janów Lubelski 9 754 15
KOWALCZYK Leszek zam. Ryki 10 169 92

Dla wyboru Rady Powiatu w Lublinie utworzono 6 okrę-
gów wyborczych, w których łącznie wybrano 27 radnych. 
Komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów 
uzyskały następującą ilość głosów: 
1. lista nr 10 – KW Prawo i Sprawiedliwość uzyskała  

28 955 głosów – 15 mandatów,
2. lista nr 2 – Komitet Wyborczy PSL uzyskał 24 278 – 

11 mandatów,
3. lista nr 4 – KWW Powiat Lubelski 2018 uzyskał 6 971 

– 1 mandat.
W okręgu wyborczym nr 2 (Gminy Głusk, Jabłonna i Strzy-

żewice) wybrano 5 radnych, którymi zostali (tabela obok):

Dla wyborów do Sejmiku Województwa Lubelskiego 
utworzono 5 okręgów wyborczych, w których wybrano 
33 radnych. Komitety wyborcze uczestniczące w podziale 
mandatów uzyskały następująca ilość głosów: 
1. lista nr 10 – KW Prawo i Sprawiedliwość: 385 422 głosy 

– 18 mandatów,
2. lista nr 2 – Komitet Wyborczy PSL: 16 8 921 – 7 mandatów,
3. lista nr 4 – KWW Platforma. Nowoczesna Koalicja Oby-

watelska: 159 167 – 7 mandatów,
4. lista nr 5 – KKW SLD Lewica Razem: 51 520 – 1 mandat.

Mieszkańcy Gminy Strzyżewice wybierali radnych w ra-
mach okręgu nr 2 (powiaty: janowski, kraśnicki, lubartowski, 
lubelski, opolski, puławski, rycki) obejmującym 10 mandatów. 
Wybrane zostały osoby wymienione w tabeli.

Szczegółowe wyniki wyborów dostępne są na stronie 
internetowej www.wybory2018.pkw.gov.pl.

Elżbieta Budzyńska
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Stawki podatku 
obowiązujące 

na terenie 
Gminy Strzyżewice 

w roku 2019
Zgodnie z uchwałami podjętymi przez Radę Gminy Strzyże-

wice stawki podatku rolnego i od nieruchomości na rok 2019 
nie uległy zmianie w stosunku do roku poprzedniego.

 PODATEK ROLNY

Podatek rolny dla gospodarstw rolnych (go-
spodarstwo powyżej 1 ha)

92,50 zł/ha przeli-
czeniowy

Podatek rolny dla gruntów niewchodzących 
w skład gospodarstwa rolnego (gospodar-
stwa poniżej 1 ha)

185 zł/ha fizyczny

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Podatek od gruntów:
•	 związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej bez względu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów 
i budynków

0,89/m2

•	 pozostałych, w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego

0,42/m2

•	 pod wodami powierzchniowymi stojącymi 
lub wodami powierzchniowymi płynącymi 
jezior i zbiorników sztucznych

4,54/m2

Podatek od budynków lub ich części:
•	 mieszkalnych 0,63/m2

•	 związanych z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej oraz od budynków 
mieszkalnych lub ich części zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej

19,95/m2

•	 zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifi-
kowanym materiałem siewnym

10,59/m2

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

4,61/m2

•	 pozostałych, w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego

7,62/m2

Podatek od budowli: 2% od wartości

 PODATEK LEŚNY

Podatek za 1 ha lasu 42,24 zł/ha

/Sylwia Banaszek/

Doroczny konkurs 
na najpiękniejszą po-
sesję w Gminie Strzy-
żewice organizowany 
jest w celu populary-
zacji postaw przy-
jaznych środowisku 
i wyróżnienia miesz-
kańców, którzy włożyli ogromny wkład pracy w piękny wygląd swoich 
posesji. W roku obecnym komisja konkursowa dokonała oceny 6 zgłoszonych 
do konkursu posesji. Przy ocenie brane były pod uwagę m.in.: powiązanie 
wyglądu obiektów z tradycją regionu, stan techniczny i estetyka budynków, 
nasadzenia ozdobne, właściwe gromadzenie ścieków bytowych, segregacja 
odpadów. Po dokonanej weryfikacji i ocenie wszystkich nieruchomości przez 
komisję, Wójt Gminy Strzyżewice uhonorował nagrodami pieniężnymi trzech 
laureatów, których posesje zachwycają estetyką, różnorodnością i pięknem. 
I miejsce zdobyła Pani Agnieszka Kasperek z Żabiej Woli, II miejsce zajęła 
Pani Teresa Koper z Kolonii Kiełczewice Dolne, natomiast III miejsce przy-
znano Pani Zofii Mydlak z Kolonii Kiełczewice Dolne. Zwycięzcy otrzymali 
nagrody pieniężne oraz dyplomy. Laureatom serdecznie gratulujemy i dzię-
kujemy za udział w konkursie a wszystkich zainteresowanych zapraszamy 
do rywalizacji za rok. 

Anna Janiszewska

 II miejsce - Teresa Koper Kolonia 
Kiełczewice Dolne

 I miejsce - Agnieszka Kasperek Żabia Wola

 III miejsce -  Zofia Mydlak Kolonia 
Kiełczewice Dolne

Konkurs „Piękna Wieś” 
Oto najpiękniejsze posesje Gminy Strzyżewice
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Szanowni Honorowi Dawcy Krwi! 

Z okazji Waszego Święta pragniemy serdecznie podziękować w imieniu wszystkich 
bezimiennych biorców Waszej krwi, za wrażliwość i bezinteresowne poświęcenie.

Kiedyś kreda, 
dzisiaj aktywna tablica

Większości z nas szkoła kojarzy się z pi-
saniem kredą po tablicy. W obecnych cza-
sach wystarczy już tylko „palec”. Wszech 
ogarniający postęp dotarł także do szkół, 
w których wykorzystywane są nowocze-
sne techniki nauczania. Tak dzieje się 
również w naszych gminnych szkołach.

W ramach Rządowego programu rozwija-
nia szkolnej infrastruktury oraz kompetencji 
uczniów i nauczycieli w zakresie technologii 
informacyjno – komunikacyjnych na lata 
2017 - 2019 - Aktywna tablica przyznano 
dofinansowanie do zakupu ww. tablic i projek-
torów dla 5 szkół prowadzonych przez Gminę 
Strzyżewice. Warunkiem podstawowym przy-
stąpienia do Programu było posiadanie przez 
szkołę dostępu do internetu na poziomie 
co najmniej 30 Mb/s. Poszczególne szkoły 
otrzymały następujący sprzęt:
1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Rodzi-

ny Rohlandów w Żabiej Woli – 3 tablice 
interaktywne oraz 3 projektory; 

2. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii 
Konopnickiej w Bystrzycy Starej – 2 in-
teraktywne monitory dotykowe o prze-
kątnej ekranu co najmniej 55 cali;

3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kieł-
czewicach Górnych im. Orła Białego - 2 
interaktywne monitory dotykowe o prze-
kątnej ekranu co najmniej 55 cali;

4. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego w Strzyżewi-
cach - Rechcie - 2 interaktywne monitory 
dotykowe o przekątnej ekranu co najmniej 
55 cali;

5. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Zo-
fii i Juliusza Stadnickich w Osmolicach 
Pierwszych – 3 tablice interaktywne oraz 
3 projektory.

Kwota przeznaczona na zakup ww. pomocy 
dydaktycznych dla szkoły to 17 500 zł, w tym 
dotacja: 14 000 zł, udział gminy: 3 500 zł. Cał-
kowita wartość zadania wyniosła 88 214,00 zł. 
Wsparcie finansowe z budżetu państwa to 
70 000,00 zł. Środki z budżetu Gminy Strzy-
żewice – 18 214,00 zł.

Dzięki zakupionym pomocom dydaktycz-
nym nauczyciele mogą w prosty i ciekawy 
sposób przedstawić uczniom materiały mul-
timedialne oraz nanosić na nich własne uwa-
gi, adnotacje, rysunki. Stojąc bezpośrednio 
przy tablicy nauczyciel może prowadzić 
lekcję, obsługiwać komputer i kontrolować 
pracę uczniów. Zastosowanie aktywnych 
tablic pozwala na poprawienie efektyw-
ności procesu nauczania oraz zwiększenie 
zaangażowania uczniów. 

Wioletta Mucha

„Łączy nas krew, która ratuje życie”

Pierwsza Akcja Honorowego Od-
dawania Krwi w Gminie Strzyżewice 
odbyła 17.11.2018 r. w ten sposób 
uczczono również 100-lecie Odzy-
skania przez Polskę Niepodległości. 
Akcję zorganizowali Urząd Gminy 
Strzyżewice i Regionalne Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Lublinie.

Od godziny 9:00 do 13:00 zgła-
szali się chętni mieszkańcy gminy 
by bezinteresownie ofiarować wła-
sną krew. Pobór przebiegał w miłej 
atmosferze. Krwiodawcy oprócz 
posiłku regeneracyjnego – gorącej 
grochówki - przygotowanej przez 
państwa Jamrozów właścicieli „So-
snowego Dworku”, oraz pączków 
z „Piekarnio-Ciastkarni” państwa 
Kunów, otrzymali gadżet – zapinkę 
potwierdzającą oddanie krwi w setną 
rocznicę Odzyskania Niepodległości 
przez Polskę oraz ulotki tematyczne. 

Pobrano 17 donacji krwi pełnej. 
Wszystkim krwiodawcom, którzy 
dzielili się tym życiodajnym pły-
nem bardzo serdecznie dziękujemy. 
Nasze podziękowania kierujemy 
również do druhów z Dziewiątej 
Kiełczewickiej Drużyny Harcerzy 
„Północ”, którzy przez cały czas 
trwania akcji służyli pomocą wy-
kazując się wrażliwością na potrze-
by innych.

Korzystając z okazji zapraszamy 
już dziś na następną akcję poboru 
krwi, która jest zaplanowana na 
maj 2019 r.

Jeszcze raz - DZIĘKUJEMY i za-
praszamy do dalszej współpracy.

Regina Pastucha
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OŚWIETLENIE DROGOWE W POLANÓWCE

Projekt 
w szkołach
podstawowych 
Gminy 
Strzyżewice

27 września 2018 r. została 
zawarta umowa z Urzędem Mar-
szałkowskim w Lublinie dotycząca 
dofinansowania projektu w ramach 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego województwa Lubelskiego na 
lata 2014-2020 - ,, Program rozwoju 
kompetencji kluczowych uczniów 
i nauczycieli szkół podstawowych 
w Gminie Strzyżewice’’- współfi-
nansowanego ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego. 

Dofinansowanie projektu to: 
1 746 708,84 - w tym wkład własny 
z budżetu jednostek samorządu tery-
torialnego w kwocie 87 600,00 PLN co 
stanowi 5,02% wydatków kwalifiko-
wanych projektu.

Celem projektu jest rozwijanie 
kompetencji kluczowych uczniów oraz 
podnoszenie kwalifikacji nauczycieli 
wszystkich przedmiotów w zakresie 
korzystania z nowoczesnych metod, 
technologii i sprzętu, a także wy-
posażenie pracowni we wszystkich 
szkołach dla przedmiotów matema-
tyczno-przyrodniczych oraz pracowni 
ICT. Uczniowie uczestniczą w zaję-
ciach wyrównawczych i rozwijających 
z języka angielskiego, matematyczno-
-przyrodniczych (przyrody, biologii, 
chemii, fizyki, geografii, matematyki), 
doradztwa zawodowego, pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej, ICT 
(robotyki, programowania). 

W zajęciach uczestniczy 539 
uczniów ze szkół: w Bystrzycy Starej, 
Kiełczewic Górnych, Osmolic, Strzy-
żewic-Rechty, Żabiej Woli, zaanga-
żowanych jest 65 nauczycieli , którzy 
prowadzą zajęcia z uczniami w 148 
grupach, 90 nauczycieli będzie korzy-
stało ze szkoleń prowadzonych przez 
zewnętrznych trenerów z zakresu: neu-
rodydaktyki, pomocy psychologiczno 
– pedagogicznej, metod nauczania, ICT. 
Projekt potrwa do 30 czerwca 2019 r.

Koordynator projektu

Z końcem 2018 roku został oddany do 
użytku kolejny etap nowo-wybudowane-
go  oświetlenia drogowego w miejscowo-
ści Polanówka, gdzie istniejącą dużą liczbę 
przestarzałych, pochodzących jeszcze z lat 
70 ubiegłego wieku urządzeń, znacznie od-
dalonych od drogi gminnej, zastąpiono nową 
linią energetyczną z nowymi 
energooszczędnymi lampami. 
Z uwagi na dużą skalę przed-
sięwzięcia  inwestycja została 
podzielona na etapy. Ogółem 
w 2018 roku zamontowano 32 
lampy, a wartość inwestycji  
wyniosła 108 161,78 zł.

Kolejny problem związany 
z dużymi kosztami eksploata-
cji starego oświetlenia, jego 
efektywności jak i sposób roz-
liczania się z właścicielem tych 
urządzeń, tj. PGE Lublin-Teren, 
został rozwiązany. 

Oświetlenie drogowe jest jednym z naj-
ważniejszych czynników wpływających na 
bezpieczeństwo ruchu drogowego i bezpie-
czeństwo publiczne mieszkańców  i dlatego 
od wielu lat traktowane jest planach inwe-
stycyjnych Gminy Strzyżewice jako jedno 
z zadań priorytetowych.  

/Grzegorz Wrona/

Zakończono termomodernizację budynku 
Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Strzyżewicach – Rechcie

W dniu 22 listopada 2018r. zakończono realizację zadania pn. „Termomodernizacja bu-
dynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Strzyżewicach - Rechcie”. W ramach inwestycji 
wykonano: docieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem o grubości 14 cm, izolacje 

przeciwwilgociowe ścian podziemnych sty-
ropianem ekstrudowanym o grubości 10 cm 
- 14 cm, docieplenie stropu ostatniej kondy-
gnacji, obróbki blacharskie, remont schodów 
zewnętrznych, remont drewnianych drzwi 
zewnętrznych (docieplenie zabytkowych 
drzwi), remont balustrad, uzupełnienie opaski, 
wykonanie nowej instalacji elektrycznej do 
oświetlenia zewnętrznego i odgromowej. 
Koszt zadania wyniósł 357 050,00 zł, w tym 
kwota dofinansowania w formie pożyczki ze 
środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie 
wynosi 200 000,00 zł.

Anna Janiszewska
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Sprzęt dla OSP 
z Funduszu 
Sprawiedliwości

Gmina Strzyżewice otrzymała dofinanso-
wanie na zadanie pn. „Zakup sprzętu ratow-
niczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych 
na terenie Gminy Strzyżewice” w ramach 
Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz 
Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Spra-
wiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju 
systemu instytucjonalnego pomocy osobom 
pokrzywdzonym przestępstwem i świad-
kom oraz realizacji przez jednostki sektora 
finansów publicznych zadań ustawowych 
związanych z ochroną interesów osób po-
krzywdzonych przestępstwem i świadków 
oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia 
przestępstwem (Program I, Priorytet IIIB).

Zakres zadania obejmował zakup sprzętu 
ratowniczego dla OSP Żabia Wola i OSP Pio-
trowice, jednostek należących do Krajowego 
Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

OSP Żabia Wola wyposażona została 
w defibrylator, wysokociśnieniowe poduszki 
pneumatyczne do podnoszenia o nośności od 
50 kN do 300 kN, osprzęt do zasilania z butli 
sprężonego powietrza wysokociśnieniowych 
poduszek pneumatycznych, butlę na sprężone 
powietrze do poduszek pneumatycznych, 
parawan do osłony miejsca wypadku i za-
słaniania ofiar wypadku, piłę ratowniczą 
do szyb klejonych, sprzęt do oznakowania 
terenu akcji oraz w zestaw uniwersalnych 
klinów do stabilizacji pojazdów. Natomiast 
OSP Piotrowice otrzyma defibrylator.

Całkowita wartość zadania wyniosła 23 
328,78 zł, z czego dofinansowanie z Funduszu 
Sprawiedliwości, którego dysponentem jest 
Minister Sprawiedliwości to 23 095,50 zł. 
Wkład własny Gminy Strzyżewice wyniósł 
1% wartości zadania, tj. 233,28 zł.

Pozyskany dla naszych jednostek OSP 
nowoczesny sprzęt poprawi sprawność i efek-
tywność w ratowaniu poszkodowanych bez-
pośrednio na miejscu zdarzenia, a dodatkowo 
stawia przed strażakami nowe wymagania 
w zakresie doskonalenia umiejętności udzie-
lania pierwszej pomocy.

Wioletta Mucha

Dotacja na modernizację OSP 
w Bystrzycy Starej

Gmina Strzyżewice otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego 
w Lublinie dotację na modernizację Strażnicy OSP w Bystrzycy Starej. W ramach uzyska-
nego wsparcia wykonane zostały następujące roboty: docieplenie ścian fundamentowych 
oraz ściany zewnętrznej przyziemia od strony zachodniej budynku, wykonano cienko-

warstwową wyprawę elewa-
cyjną, wymieniono stolarkę 
okienną (4 szt.) i drzwiową 
(2 szt. drzwi zewnętrznych) 
oraz wymieniono orynno-
wanie od strony zachodniej 
budynku strażnicy.

Koszt wykonanych robót: 
14 000,00 zł, w tym dotacja: 
11 366,00 zł.

Wioletta Mucha

Projekt „Niepodległa”
W czerwcu 2018 r. Gmina Strzyżewice złożyła za pośrednictwem Urzędu 

Wojewódzkiego w Lublinie wniosek do Ministerstwa Edukacji Narodowej 
o udzielenie wsparcia finansowego dla naszych 5 szkół na realizację zadania 
obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie działań związanych z obcho-
dami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Dofinansowanie otrzymała jedynie Publiczna Szkoła Podstawowa w Osmolicach, 
która od września do listopada 2018 r. przeprowadziła szereg inicjatyw mających na 
celu świętowanie jubileuszu odzyskania niepodległości. W ramach projektu zrealizo-
wano następujące zadania:

 ■ Przygotowanie gazetek szkolnych: „Różnymi drogami ku Niepodległej szli…”, 
„Nasza Niepodległa na starej fotografii”, „Droga Polaków do Niepodległości”, 
„Za co kochamy Polskę?”

 ■ Zorganizowanie wystawy książek o tematyce patriotycznej „1oo lat Niepodległej z książ-
ką” we współpracy biblioteki szkolnej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzyżewicach.

 ■ Sprawowanie opieki nad grobami lokalnych patriotów i żołnierzy.
 ■ Organizacja 2-dniowej wycieczki dydaktycznej do Krakowa.
 ■ Przygotowanie uroczystej akademii szkolnej z okazji rocznicy odzyskania nie-

podległości przez Polskę pod hasłem „Nie ma ważniejszej sprawy niż Polska”, 
udział w ogólnopolskiej akcji „Rekord dla Niepodległej”.

 ■ Prezentacja montażu słowno- muzycznego „Niepodległość znaczy wolność- słowa 
najważniejsze” w kościele parafialnym w Żabiej Woli.

 ■ Organizacja szkolnego konkursu plastycznego „Moja mała ojczyzna”.
 ■ Udział uczniów w IX Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim Poezji Patriotycznej 

„Żadne miejsce nie powinno być milsze dla Ciebie od Ojczyzny” w Bychawie oraz 
Powiatowym Festiwalu Piosenki Patriotycznej w Krężnicy Jarej.

 ■ Projekcja filmów dotyczących walki o niepodległość.
 ■ Organizacja wystawy pamiątek z okresu II Rzeczypospolitej w holu szkoły.
 ■ Udział uczniów w występie grupy rekonstrukcyjnej.
 ■ Wyjazd uczniów klas 0-III na widowisko teatralne „Kto ty jesteś? Polak mały!”
 ■ Przygotowanie montażu słowno- muzycznego i koncertu pieśni patriotycznych 

w wykonaniu uczniów szkoły.
 ■ Podsumowanie projektu.

Całkowita wartość projektu: 10 225,00 zł, w tym sfinansowano ze środków 
Ministra Edukacji Narodowej w ramach Programu Wieloletniego Niepodległa na 
lata 2017 – 2020 w kwocie 8 180,00 zł.

Wioletta Mucha
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Kondukt żałobny w drodze na cmentarz (fot. A. Klimek)

Dom Pomocy Społecznej w Kiełczewicach w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. będzie realizował projekt „Nowe 
usługi DPS Kiełczewice” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, 
Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne, współfinansowany przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W RAMACH PROJEKTU BĘDZIEMY OFEROWAĆ:
1. Usługi opiekuńcze krótkookresowego dziennego pobytu, poprzez realizację Klubu Seniora;
2. Zabiegi fizykoterapeutyczne;
3. Wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego. 

GRUPA DOCELOWA:
 ■ Mieszkanki DPS Kiełczewice, 
 ■ Seniorzy (kobiety i mężczyźni) z okolicznych miejscowości, przebywający samotnie w swoich domach – 10 osób
 ■ Osoby wymagające zabiegów fizjoterapeutycznych – 30 osób

KRYTERIA FORMALNE, KTÓRE MUSI SPEŁNIĆ KANDYDAT/KA:
1. zamieszkiwanie na terenie Gminy Strzyżewice
2. wykluczenie (w tym dotknięcie ubóstwem) lub zagrożenie wykluczeniem społecznym i ubóstwem     

(oświadczenie, zaświadczenie z OPS/innego)
3. niepełnosprawność (orzeczenie, skierowanie na zabiegi od lekarza)

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zachęcamy do kontaktu z pracownikami Biura Projektu w Domu Pomocy Społecznej 
w Kiełczewicach. 

Kiełczewice Maryjskie 86, 23 -107 Strzyżewice
E mail: dps@kielczewice.pl
Tel. 539 -970- 085

Spalając odpady nie tylko łamiemy prawo 
i szkodzimy środowisku, ale przede wszystkim 
szkodzimy sobie i najbliższym. Wydajność 
energetyczna spalanych odpadów jest niewiel-
ka, a konsekwencje są bardzo duże. Domowe 
kominy, pozbawione filtrów, powodują więcej 
zanieczyszczeń niż zakłady czy spalarnie śmie-
ci. Odpady w warunkach domowych palone 
są w niskich temperaturach. To powoduje 
wydzielanie się ogromnej ilości związków tru-
jących. Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia 
jest spalanie odpadów z tworzyw sztucznych, 
np. butelek PET, worków foliowych, odpadów 
z gumy. W wyniku spalania tego typu odpadów 
emitowane są rakotwórcze dioksyny, które 
nieodwracalnie niszczą zdrowie –powodując 
nowotwory. Szczególnie dzieci narażone są na 
choroby związane z układem oddechowym, 
obniżoną odpornością i alergią oraz negatyw-
nym wpływem na centralny układ nerwowy. 
Co najważniejsze substancje te opadają w naj-
bliższym otoczeniu miejsca spalania. Ponadto 
spalanie odpadów powoduje osadzanie się tzw. 
„mokrej sadzy” w przewodach kominowych, 
a to może prowadzić do zapalenia się instalacji 
grzewczej, zaczadzenia, popękania komina, a w 
najgorszym przypadku do pożaru budynku. 

Zadrzewienia na terenie 
Gminy Strzyżewice

Akcja pod nazwą „Urządzanie nowych 
terenów zieleni w Gminie Strzyżewice”  
ma wieloletnią tradycję.

Dla poprawy efektu ekologicznego, 
tj.: stworzenia pasów zieleni izolacyjnej, 
ochrony przed zanieczyszczeniami ob-
szarowymi, poprawy estetyki otoczenia, 
utworzenia terenów zieleni rekreacyjnej 
został zakupiony materiał zadrzewienio-
wy w ilości  226 sztuk (lipa drobnolistna, 
jarząb, klon, kasztanowiec czerwony, 
tuja). Drzewa zostały wysadzone 
wzdłuż dróg gminnych i przy placach 
zabaw w: Żabiej Woli, Piotrowicach, 
Strzyżewicach i Borkowiźnie.

Program nowych nasadzeń jest czę-
ściową rekompensatą dla wycinanych 
w ostatnich latach drzew, zwłaszcza 
topól, usuwanych ze względu na prze-
budowę dróg lub z uwagi na ich zły 
stan zdrowotny.

Zamierzenia nowych nasadzeń 
drzew i krzewów mogły być zreali-
zowane przy wsparciu finansowym 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lu-
blinie,  który przeznaczył na ten cel 
kwotę 2 500,00 zł. Ogólny koszt zada-
nia wyniósł  5 000,00 zł.  Zadrzewie-
nia  stanowią  najcenniejszy element 
przyrodniczy, kulturowy i wizualny 
naszej gminy i dlatego będą realizo-
wane również w następnych latach.

/Grzegorz Wrona/

Dlatego, mając na uwadze ochronę śro-
dowiska i zdrowie mieszkańców, a przede 
wszystkim tych najmłodszych prosimy 
o przestrzeganie bezwzględnego zakazu 
spalania odpadów. Ponadto, istnieje ustawo-
wy zakaz spalania odpadów zawierających 
substancje niebezpieczne w urządzeniach, 
które nie są do tego przeznaczone! Zgodnie 
z art. 155 i art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 
2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 
992 z późn. zm.) spalanie śmieci w piecach 
i kotłowniach domowych oraz na wolnym 
powietrzu jest zabronione i karalne. Artykuł 
191 ustawy o odpadach stanowi: „Kto, wbrew 
przepisowi art. 155, termicznie przekształca 
odpady poza spalarnią odpadów lub współ-
spalarnią odpadów podlega karze aresztu 
albo grzywny”. Zgodnie z ww. przepisami za 
spalanie śmieci grozi mandat do 500,00 zł lub 
gdy sprawa trafi do sądu, grzywna w wyso-
kości do 5 000,00 zł. To jednak najmniejsza 
kara, bo cennym zdrowiem zapłacimy za to 
my wszyscy. Pamiętajmy, że dla naszego 
wspólnego dobra spalanie odpadów, szcze-
gólnie tworzyw sztucznych nie prowadzi do 
ich zniknięcia lecz do zmiany ich postaci 
w bardzo niebezpieczne substancje! 

Anna Janiszewska

ekologia

Przypominamy o bezwzględnym 
zakazie spalania odpadów
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Dnia 26 października w  Szkole Podstawowej w Bystrzycy Starej miała miejsce 
uroczystość obchodów Jubileuszu 40 – lecia Szkolnego Klubu Sportowego TROPS, 
który został utworzony z inicjatywy nauczyciela wychowania fizycznego Szkoły 
Podstawowej w Bystrzycy Starej w 1978 roku. 

Na uroczystość zostali zaproszeni i wzię-
li udział uczniowie sportowcy, absolwenci 
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, nauczycie-
le emeryci, byli dyrektorzy szkoły, nauczyciele 
wychowania fizycznego, dyrektorzy i na-
uczyciele szkół z terenu gminy oraz  goście 
w osobach: 

 ■ Jan Andrzej Dąbrowski  - Wójt Gminy 
Strzyżewice

 ■ Barbara Zdybel – Zastępca Wójta Gminy
 ■ Elżbieta Budzyńska – Sekretarz Gminy
 ■ Paweł Pikula - Starosta Powiatu Lublin
 ■ Sebastian Płonka – przedstawiciel Ku-

ratora Oświaty w Lublinie
 ■ Andrzej Żołnierowicz, Henryk Grund-

szok, Marian Sikorski – przedstawiciele 
Lubelskiego Wojewódzkiego Szkolnego 
Związku Sportowego w Lublinie.

40 - lecie Szkolnego Klubu Sportowego 
TROPS w Bystrzycy Starej

Jubileusz był okazją do spotkania się po 
latach sportowców absolwentów szkoły, roz-
mów z nauczycielami, wspólnych wspomnień 
z minionych lat spędzonych w szkole i rywa-
lizacji sportowej. Historię Klubu przedstawił 
nauczyciel wychowania fizycznego Ireneusz 
Rapa, który w emocjonalnym wystąpieniu 
przybliżył zgromadzonym najważniejsze wy-
darzenia i osiągnięcia Klubu oraz podziękował 
wszystkim nauczycielom, dyrektorom szkoły, 
przedstawicielom samorządów terytorial-
nych, zaproszonym gościom za współpracę 
i pomoc w realizację zadań Szkolnego Klu-
bu Sportowego.

Specjalne słowa podziękowania skiero-
wał do wszystkich przybyłych i nieobecnych 
absolwentów sportowców, dziękując im za 
wysiłek włożony w przygotowaniach do ry-

walizacji sportowej, za wyniki i osiągnięcia, 
a przede wszystkim za wspaniałą atmosferę 
i klimat stworzony dla rozwoju szkolnego 
wychowania fizycznego.

Wszyscy nauczyciele wychowania fizycz-
nego pracujący w okresie 40 lat Klubu otrzy-
mali pamiątkowe patery w podziękowaniu za 
wkład pracy włożony na rzecz Klubu. Zapro-
szeni goście wyrazili swoje słowa uznania 
i podziękowania za osiągnięcia Klubu skiero-
wane do sportowców oraz opiekuna SKS-u.

W części sportowo – artystycznej ucznio-
wie wykonali układ tańca „polonez”, absol-
wentka szkoły Kamila Golan uświetniła 
jubileusz wykonaniem utworów muzycz-
nych, grupa dziewcząt zaprezentowała dwa 
układy taneczne, a najmłodsze dziewczęta 
wystąpiły w dynamicznych i statycznych 
układach akrobatycznych.

Na zakończenie uroczystości wszyscy 
obecni otrzymali przygotowaną i wydaną na 
jubileusz monografię Klubu.

Komitet Organizacyjny
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Dzieciństwo Mariana Rymarza nie zapo-
wiadało przyszłego duchownego. Koledzy 
szkolni z Rechty, zapamiętali go jako chłopca 
o dużym temperamencie, radosnego, skłon-
nego do psot i figli właściwych wieku dzie-
cięcego. Sąsiadujące od południa z posesją 
Rymarzów siostry ze Zgromadzenia Sióstr 
Sług Jezusa wspominają, jak stryj Mariana 
– brat zakonny Franciszek Rymarz marzył 
i modlił się do Boga, aby któryś z trzech 
jego bratanków został księdzem. Chłopcy 
dorastali, ale żaden z dwóch najstarszych 
nie wstąpił na tę drogę. Został jeszcze naj-
młodszy Marian, jednak jego pierwsze lata 
dziecięce także tego nie zapowiadały. Stało 
się jednak inaczej. Modlitwa i zachęta bardzo 
religijnego stryja Franciszka, postawa i przy-
kład stosunku do kościoła rodziców sprawiły, 
że młody Marian został ministrantem w ka-
plicy Sióstr Sług Jezusa w Kiełczewicach i w 
kościele parafialnym, co z czasem zrodziło 
powołanie duchowne.

Marian Rymarz urodził się 19 września 
1942 roku w Kiełczewicach Dolnych, jako 
piąte dziecko Bronisława i Zofii ze Steców 
małżonków Rymarz. Sakrament Chrztu świę-
tego otrzymał w kościele parafialnym z rąk 
proboszcza ks. Stefana Witolda Korsaka.

Monografia Szkoły Podstawowej im. Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego w Rechcie podaje, 
że uczęszczał on do klasy VII „a” i szkołę 
ukończył w czerwcu 1957 roku. Szkoła, która 
już od roku 1929 nauczała w zakresie siedmiu 
klas nauczania podstawowego cieszyła się 
doskonałą renomą w całej gminie, wysokim 
stopniem nauczania i wychowania patrio-
tycznego, posiadała jeszcze w tym czasie 
nauczycieli z okresu przedwojennego, na 
czele z zasłużonym pedagogiem i kierowni-
kiem Michałem Gonkiem.

Marian Rymarz we wrześniu 1957 roku roz-
począł naukę w zakresie licealnym w Małym 
Seminarium Księży Misjonarzy św. Wincentego 
a` Paulo w Krakowie na Kleparzu. Misjonarze 
św. Wincentego a Paulo, lazaryści, Zgroma-
dzenie Misji (Congregatio Missionis CM), to 
stowarzyszenie życia apostolskiego na prawie 
papieskim, założone w 1625 roku w Paryżu 
przez Wincentego a`Paulo dla prowadzenia 
działalności ewangelizacyjno-charytatywnej 

wśród ubogich i opuszczonych oraz dla prowa-
dzenia formacji osób duchownych i świeckich.

W czerwcu 1961 roku Marian Rymarz zdał 
maturę (kościelną i państwową), otrzymując 
świadectwo dojrzałości. W październiku 1961 
roku rozpoczął studia w Instytucie Teolo-
gicznym Księży Misjonarzy w Krakowie, ul. 
Stradom 4. Studia te zostały brutalnie prze-
rwane w dniu 2 listopada 1964 roku wciele-
niem do wojska wraz z 15 innymi klerykami. 
Po okresie unitarnym i przysiędze w jednostce 
wojskowej w Morągu (woj. olsztyńskie) został 
skierowany do jednostki Marynarki Wojennej 
(Gdańsk – Stogi). Była to specjalna jednostka 
złożona z ponad 70 marynarzy – kleryków, 
z odpowiednio dobranej kadry oficerskiej 
i podoficerskiej. Podlegała ona bezpośrednio 
Ministerstwu ds. Wyznań w Warszawie. Za-
miarem władz było przeszkodzenie klerykom 
w kontynuowaniu studiów seminaryjnych 
i odwiedzenie ich od kapłaństwa. Obecni na 
stałe specjalni oficerowie („opiekunowie”) 
prowadzili wykłady antykościelne, inwigilowali 
marynarzy – kleryków. Prowadzone też były 
uciążliwe ćwiczenia wojskowe (artyleryjskie), 
liczne wymarsze (np. 100 km). Służbę woj-
skową ukończył w październiku 1966 roku. 
Wyjście z wojska poprzedził strajk marynarzy 
– kleryków, spowodowany przedłużeniem 
służby o kilka kolejnych dni. Zamiary władzy 
spełzły jednak na niczym, gdyż żaden z kle-
ryków nie wszedł z nią w żadne układy. Po 
wyjściu z wojska podjął dalsze studia w tym 
samym Seminarium w Krakowie. Po wielu 
latach, już w czasach współczesnych, służba 
wojskowa miała swój niecodzienny epilog. Ks. 
Marian Rymarz i wszyscy klerycy-żołnierze 
otrzymali patent na pierwszy stopień oficerski 
– podporucznika i zostali odznaczeni przez 
Ordynariat Polowy Wojska Polskiego Medalem 
Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki.

Święcenia kapłańskie (wraz z siedmioma 
kolegami) otrzymał w dniu 24 maja 1969 roku 
w kościele seminaryjnym Księży Misjonarzy 
na Stradomiu z rąk ks. bpa Jana Pietraszko 
(obecnie kandydat na ołtarze – Sługa Boży).

Prymicje kapłańskie w rodzinnej parafii 
w Kiełczewicach przeżył w dniu 8 czerwca 
1969 roku. Proboszczem był wówczas ks. 
Antoni Anyszkiewicz, który odnotował to 
wydarzenie w Kronice parafialnej. W uro-
czystości prymicyjnej uczestniczyło wielu 
parafian i zaproszonych gości (ok. 300 osób). 
Przyjęcie prymicyjne urządzili mu siostra 
Helena i jej mąż Marian Olesińscy. W przygo-
towanie prymicji dużo serca i pomocy wniosły 
Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Sług Jezusa, 
nazywane przez miejscową ludność paniami 
z Zakładu (Domu Dziecka), a szczególnie sio-
stra Celina Pasierbek oraz ówczesna Dyrektor 
Siostra Maria Kilian. Na obrazku prymicyjnym 
zamieścił hasło macierzystego Zgromadzenia: 
„Posłał mnie Pan głosić Ewangelię ubogim”.

Ksiądz Marian Rymarz zawsze utrzymywał 
żywe i serdeczne kontakty ze swoją rodzin-
ną parafią, zwłaszcza ze swoim pierwszym 
przewodnikiem religijnym ks. proboszczem 
Antonim Anyszkiewiczem, ze swoją szkołą 
w Rechcie (uczestniczył w zjazdach absolwen-
tów, koncelebrował Mszę świętą, wygłaszał 
homilie), oraz z siostrami ze Zgromadzenia 
Sióstr Sług Jezusa. Kronika Domu Zgroma-
dzenia tak wspomina jego pierwszą Mszę 
prymicyjną z 1969 roku:

„Tego dnia oczekiwała z utęsknieniem 
cała parafia, a szczególnie nasza wspólnota 
kiełczewicka. W sąsiedztwie u Rymarzów Pan 
Bóg obdarował ich syna powołaniem kapłań-
skim. Marian odważnie poszedł za głosem 
Bożym. Jako kleryk przyjeżdżał na wakacje 
do rodziny w sutannie. Siostry cieszyły się 
bardzo, bo tak dawno już z tej parafii nie było 
księdza. Sama radość to jednak zbyt mało. 
Wspierały, więc młodego kleryka modlitwami. 
Prosiły Boga, aby został dobrym i gorliwym 
księdzem. Te modlitwy sióstr oraz szczere 
pragnienie młodego alumna P. Bóg przyjął 
w swojej dobroci i w 1969 r. został wyświę-
cony na kapłana – misjonarza św. Wincentego 
a` Paulo. Teraz zbliżał się dzień pierwszej 
Mszy świętej – prymicyjnej w rodzimej pa-
rafii. W przygotowaniu tej uroczystości całe 
serce włożyła s. Celina Pasierbek. Zbierała 
dzieci ze wsi, uczyła je wierszyków, piosenek. 
W sam dzień prymicji poprzebierała te dzieci 
w zakładzie po krakowsku i góralsku. Dzieci 
otoczyły prymicjanta dębowym wieńcem i w 
towarzystwie licznych księży kolegów ks. 
Mariana, najbliższej Rodziny oraz parafian, 
przy dźwiękach orkiestry prowadziły szczę-
śliwego Księdza do Kościoła parafialnego. 
W przeddzień ks. Marian odprawił Mszę 
świętą prymicyjną w kaplicy zakładowej, która 
też przybrała wygląd bardziej uroczysty”.

W okresie 40 lat kapłaństwa ks. Marian 
Rymarz dotychczas pracował w 11 placówkach: 
w parafii św. Józefa we Wrocławiu (1969-
1972); w parafii św. Mikołaja w Skwierzynie 
(1972-1978); w parafii św. Wincentego a` Paulo 
w Bydgoszczy (1978-1979); jako proboszcz 
w parafii Trójcy Świętej w Żmigrodzie (1979-
1985); jako proboszcz w parafii św. Michała 
Archanioła w Witoszynie (1985-1987), jako 
misjonarz rekolekcjonista w Domu św. Win-
centego a` Paulo w Krakowie (1988-1989); 
jako ekonom w parafii św. Rodziny w Tarno-
wie (1990-1992); ponownie w charakterze 
ekonoma w parafii św. Wincentego a` Paulo 
w Bydgoszczy (1992-1995); w charakterze 
kapelana w Domu Pomocy Społecznej Sióstr 
Miłosierdzia w Zdunach k/Krotoszyna (1995-
2002); w parafii Zesłania Ducha Świętego 
w Sopocie (2002); od 2002 roku ponownie 
w Domu św. Wincentego a` Paulo w Krakowie, 
skąd odszedł do Domu Pana. 

 Strzyżewickie Towarzystwo Regionalne

Ks. Marian Rymarz CM (1942- 2018)
W dniu 1 listopada 2018 roku w uroczystość Wszystkich Świętych zmarł w domu 

Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie na Kleparzu ks. Marian Rymarz misjonarz 
Zakonu Wincentego a`Paulo. Pochowany został w grobowcu księży misjonarzy na za-
bytkowym Cmentarzu Rakowieckim w Krakowie. Był jednym z nielicznych kapłanów 
pochodzących z terenu parafii Kiełczewice.
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Uczniowie klas młodszych aktywnie 
włączyli się w obchody rocznicowe: poznali 
legendy związane z początkami państwa pol-
skiego, symbole narodowe, sylwetki sławnych 
Polaków, wykonali flagę z białych i czerwo-
nych serc, ułożyli alfabet współczesnego Po-
laka, przygotowali Pokaz Mody Patriotycznej. 

W realizację działań zaangażowali się 
uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz spo-
łeczność lokalna.

 Rok dla Niepodległej był wyjątkową lekcją 
patriotyzmu. Podjęte inicjatywy rozwijały po-
stawy patriotyczne, kształtowały poczucie toż-
samości narodowej, uświadamiały znaczenie 
wolności w życiu każdego człowieka i narodu.

 
A.Paszkiewicz

Rok dla Niepodległej 
w Szkole Podstawowej 
w Bystrzycy Starej

Jan Paweł II w książce „Pamięć i tożsa-
mość” powiedział - Patriotyzm oznacza 
umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie 
historii, tradycji, języka. Słowa tego Wiel-
kiego Polaka stały się mottem naszych 
działań, których celem było upamiętnienie 
100. rocznicy odzyskania Niepodległości 
przez Polskę. 

W listopadzie 2017 roku obchodziliśmy 
piękny jublieusz 100-lecia istnienia szko-
ły. Z tej okazji wydano rys monograficzny, 
ufundowano nowy sztandar, przygotowano 
okolicznościowe wystawy. Tą uroczystością 
rozpoczęliśmy obchody 100-lecia odzyskania 
Niepodległości przez Polskę. 

W ramach Roku dla Niepodległej organizo-
waliśmy akademie, apele, projekty edukacyjne 
o tematyce niepodległościowej. Posadziliśmy 
Dąb Niepodległości, przy którym znajduje 
się pamiątkowa tablica. Odsłoniliśmy tablicę 
poświęconą wszystkim Tym, którzy sercem, 
talentem, pracą tworzyli historię szkoły w By-
strzycy Starej. W tym wyjątkowym roku ob-
chodziliśmy także 40-lecie Szkolnego Klubu 
Sportowego Trops. Podsumowaniem działal-
ności klubu było wydanie monografii SKS.

Szkoła włączyła się w realizację wielu pro-
jektów ogólnopolskich m.in.: Szkoła Niepod-
ległej, BohaterOn w Twojej Szkole, Rekord dla 
Niepodległej- śpiewanie hymnu narodowego. 
Braliśmy udział w Rekordowym Polonezie na 
100-lecie odzyskania Niepodległości, woje-

wódzkim konkursie Wzór osobowy godny 
naśladowania.100 życiorysów uczniów, na-
uczycieli na 100-lecie Niepodległej adreso-
wanym do uczniów, nauczycieli, rodziców.

W konkursach historycznych uczniowie 
naszej szkoły odnieśli znaczące sukcesy. Oto 
niektóre z nich:

 ■  IV Ogólnopolski Konkurs Fotograficzno-
-Literacki Zamknij w kadrze, opowiedz 
piórem z biało-czerwonym atramen-
tem - laureatki Olga Sobkowicz, Karo-
lina Rycerz;

 ■ II Wojewódzki Konkursi Interdyscypli-
narny Historyczne miejsca, historyczne 
postacie – 100 lat Niepodległej w Lu-
blinie - I miejsce Zuzanna Kochaj; III 
miejsce Maria Rak;

 ■ Wojewódzki Konkurs Literacki Nie-
podległa, nasza, jedyna - wyróżnienie 
Olga Sobkowicz;

 ■ Powiatowy Konkurs Historyczny Ojco-
wie Niepodległości- II miejsce Jan Ożga;

 ■ Regionalny Konkurs Wiedzy o Polskim 
Ruchu Ludowym - I miejsce Jan Poleszak.

  Zorganizowano szereg konkursów m.in.: 
plastyczny, historyczny, recytatorski, konkurs 
wiedzy o patronie szkoły, fotograficzny - Moja 
Bystrzyca, moja okolica w obiektywie. 100 
fotografii Gminy Strzyżewice na 100-lecie 
odzyskania Niepodległości.

Dużym zainteresowniem cieszyły się na-
stępujące inicjatywy: festyn rodzinny, piknik 
sportowy czy Bieg dla Niepodległej.

Wśród wielu działań jakie zrealizowaliśmy 
znalazły się: wystawy prac plastycznych i fo-
tograficznych, koncert pieśni patriotycznych, 
gazetki okolicznościowe,wykonanie godła 
techniką origami, prelekcje, patriotyczny wy-
strój sal lekcyjnych, wycieczki, rajdy, opieka 
nad Dębem Katyńskim,odwiedzanie miejsc 
pamięci na terenie gminy Strzyżewice.

Tegoroczny listopad to wyjątkowy czas 
zmuszający do refleksji i zadumy nad losem 
naszego kraju. W tym roku bowiem obchodzi-
my setną rocznicę odzyskania niepodległości 
przez Polskę i przypominamy sobie trudną, 
pełną cierpienia i patriotycznych zrywów 
historię ojczyzny. W Publicznej Szkole Pod-
stawowej im. Rodziny Rohlandów w Żabiej 
Woli obchody święta niepodległości były 
szczególnie uroczyste. Wzruszającą i bar-
dzo wymowną akademię poświęconą Polsce 
połączono ze ślubowaniem uczniów klasy I. 
Podczas przygotowań do tak ważnego w życiu 
każdego ucznia wydarzenia najmłodsi zrozu-
mieli, że od dnia dzisiejszego to właśnie oni 
muszą stać na straży Polskości poprzez naukę 
i sumienne wypełnianie swoich obowiązków. 
Udowodnili też, że historia ojczyzny nie jest 
im obca i mimo stresu potrafią o niej pięknie 
mówić i śpiewać, a swym tańcem w biało 
- czerwonych barwach wycisnęli niejedna 
łzę z oczu...

„Niepodległa, niezwyciężona...”
Dziękujemy wszystkim, którzy tego wy-

jątkowego dnia byli z nami: pani sekretarz 
Elżbiecie Budzyńskiej, przedstawicielom rady 
rodziców, nauczycielom oraz rodzicom, bab-
ciom i dziadkom pierwszoklasistów, którzy 
po zakończonej uroczystości zostali z nami, 
by wspólnie śpiewać polskie pieśni patrio-
tyczne oraz delektować się pysznym tortem 
w barwach narodowych.

E.B.
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Styczen
January Januar

pn wt sr cz pt so nd

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

Luty
February Februar

pn wt sr cz pt so nd

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28

Marzec
March  Marz

pn wt sr cz pt so nd

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Kwiecien
April April

pn wt sr cz pt so nd

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

Maj
May Mai

pn wt sr cz pt so nd

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

Czerwiec
June Juni

pn wt sr cz pt so nd

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

2019

Adres: 23-107 Strzyżewice 109
Telefon/Fax: (81) 566-60-25
www.strzyzewice.lubelskie.pl



Lipiec
July Juli

pn wt sr cz pt so nd

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Wrzesien
September September

pn wt sr cz pt so nd

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

Listopad
November November

pn wt sr cz pt so nd

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

Pazdziernik
October Oktober

pn wt sr cz pt so nd

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

Sierpien
August August

pn wt sr cz pt so nd

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

Grudzien
December Dezember

pn wt sr cz pt so nd

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31
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Był taki dzień…
Wyjątkowe wydarzenia w życiu spo-

łeczności Publicznej Szkoły Podstawowej 
im. Marii Konopnickiej miały miejsce 12 
października 2018 r. W tym roku bowiem 
Dzień Edukacji Narodowej obchodziliśmy 
niezwykle uroczyście.

i młodzieży swoje umiejętności, entuzjazm 
i serce. Wokół bystrzyckiej placówki zawsze 
gromadziły się osoby  twórcze, kreatywne, 
poszukujące najlepszych rozwiązań oraz 
otwarte i wrażliwe na potrzeby młodych 
ludzi. Tablica stała się forma upamiętnienia 
tych wszystkich, którzy połączyli swoje życie 
z naszą szkołą. 

Uroczystego odsłonięcia pamiątkowej 
tablicy dokonali Kazimierz Kowalczyk – 
zastępca dyrektora szkoły w latach 1974-
1990 oraz obecna dyrektor – Małgorzata 
Wzorek-Saran. Udział w wydarzeniu wzięli 
przedstawiciele władz kościelnych, samo-
rządowych oraz społeczność szkolna.

Pasowanie na ucznia
Na tę chwilę uroczystości niecierpliwie 

i z przejęciem oczekiwali najmłodsi ucznio-
wie naszej szkoły. Na scenę wszedł król 
Kredkos i jego szanowna małżonka królowa 
Kredka, którzy zaprosili pierwszoklasistów 
do wspólnej zabawy. Uczniowie zdobywali 
kolejne sprawności, wykazywali się wiedzą, 
talentem i umiejętnościami, aby zasłużyć na 
miano ucznia Publicznej Szkoły Podstawowej 
im. Marii Konopnickiej w Bystrzycy Starej.

Następnie król przekazał swoje ber-
ło, czyli kredkę i poprosił panią dyrektor 
o dokonanie aktu pasowania na ucznia. Po 
wprowadzeniu sztandaru szkoły i uroczy-
stym odśpiewaniu hymnu, odbył się akt 
ślubowania klas pierwszych. 

Uczniowie z okazji swojego  święta otrzy-
mali upominki od rodziców, pana Wójta oraz 
Strzyżewickiego Towarzystwa Regionalnego. 
Nie zabrakło też życzeń, które nauczycielom 
z okazji Dnia Edukacji Narodowej złożyli 
przedstawiciele Rady Rodziców oraz Sa-
morządu Uczniowskiego.

Uroczysta akademia
W krótką wędrówkę w przeszłość, w trak-

cie której przywołano najważniejsze fakty 
związane z powołaniem Komisji Edukacji 
Narodowej, zabrali nas uczniowie klas VIII 
i III gimnazjum. 

Udział w akademii wzięli również naj-
młodsi, którzy przygotowywali się do wystę-
pu już od połowy września. Aby uroczystość 
została na długo w pamięci zaproszonych 
gości, uczniowie klasy IIa i b przygotowa-
li układ taneczny, w którym wykorzystali 
dwa kolory materiału, symbolizujące bar-
wy naszej ojczystej flagi. Dzięki codzien-
nym próbom, efekt przeszedł najśmielsze 
oczekiwania. Były łzy wzruszenia, oklaski 
i gratulacje. Cel nie zostałby zrealizowany, 
gdyby nie dokładność, wytrwałość i zaan-
gażowanie dzieci. 

Na koniec uczniowie klas IIb i III tańcem, 
śpiewem i wierszem wyrazili swoje podzię-
kowanie i słowa uznania dla trudnej pracy 
pedagogów. 

Przed nami listopad – czas refleksji 
i zadumy, a także niczym nieskrępowanej 
radości z 100. rocznicy odzyskania przez 
Polskę  niepodległości. Chęć uczczenia tej 
niezwykłej rocznicy sprawia, że najbliższe 
dni także będą obfitowały w różnorodne 
działania. Jesień w naszej szkole zapowiada 
się więc bardzo ciekawie.

                 
Anna Kamińska, Małgorzata Maziarczyk, 

Agnieszka Gryta

Wspomnienie 
o Janie Pawle II

Przywołaniem postaci św. Jana Pawła 
II rozpoczęliśmy świętowanie 245. roczni-
cy powołania Komisji Edukacji Narodowej. 
Promieniowanie ojcostwa to hasło tegorocz-
nego XVIII Dnia Papieskiego – wyjątkowego, 
bo obchodzonego w czterdziestą roczni-
cę pontyfikatu Jana Pawła II. Postać tego 
wybitnego Nauczyciela, Papieża Polaków, 
wspominaliśmy w trakcie Mszy św. Jego 
naukę i dokonania przybliżyli nam ucznio-
wie klas V i VIII, którzy w krótkim montażu 
słowno-muzycznym opowiedzieli o życiu 
Karola Wojtyły. 

Odsłonięcie tablicy
Ważnym elementem tegorocznych ob-

chodów Dnia Edukacji Narodowej i 100-lecia 
istnienia szkoły było uroczyste odsłonięcie 
pamiątkowej tablicy poświęconej wszystkim 
tym, którzy sercem, talentem i pracą two-
rzyli historię Publicznej Szkoły Podstawo-
wej w Bystrzycy Starej. Idea jej powstania 
wiązała się z przeświadczeniem, że żadna 
placówka edukacyjna nigdy nie była i nie jest 
jedynie miejscem czy instytucją, ale zwartą 
społecznością tworzoną przez uczniów, ich 
rodziców, a także dyrektorów i nauczy-
cieli, którzy na co dzień oddają dzieciom 
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…Mamy to szczęście 
Że żyć nam przyszło, w tym kraju 
nad Wisłą…

Grzegorz Tomczak

Mamy to szczęście, że jesteśmy pokole-
niem, które może świętować STULECIE OD-
ZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI. W Publicznej 
Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej 
w Bystrzycy Starej, w ramach obchodów 
tej rocznicy, przez cały rok przeprowadzo-
no wiele różnorodnych działań. Ich pod-
sumowaniem była uroczysta akademia, 
która odbyła się 9 listopada. 

Uroczystość rozpoczęliśmy Biegiem Nie-
podległości, każdy jego uczestnik biegł z flagą 
Niepodległej. Następnie sportowcy oddali hołd 
zamordowanemu w Katyniu Mateuszowi Kró-
lowi, którego Dąb Pamięci rośnie na terenie 
naszej szkoły. Część artystyczną rozpoczęła 
pani dyrektor Małgorzata Wzorek-Saran, która 
przywitała zebranych i przypomniała, jakie dzia-
łania przeprowadzono w naszej szkole w ramach 
obchodów STULECIA NIEPODLEGŁOŚCI. Nasi 
uczniowie, mając świadomość, że w przyszło-
ści to oni będą ludźmi odpowiedzialnymi za 
los Ojczyzny i chcąc w tym wyjątkowym dniu 
podkreślić swój patriotyzm, odnowili ślubowa-
nie, które wszyscy składali w klasie pierwszej. 

Następnie mogliśmy podziwiać umiejęt-
ności recytatorskie młodych aktorów oraz 
wysłuchać ciekawych aranżacji muzycznych 
poświęconych Niepodległej. Starsi uczniowie 
przenieśli nas w czasie, byliśmy świadkami 
upadku i odrodzenia naszej Ojczyzny, obser-
wowaliśmy lekcję religii we Wrześni. Najmłodsi 
zatańczyli Krakowiaka i zaśpiewali piosenkę 
Płynie Wisła, płynie…, a także przedstawi-
li swoje rozważania na temat patriotyzmu 
i zaprezentowali układ taneczny z flagą. Do-
pełnieniem całości był krótki koncert pieśni 
patriotycznych w wykonaniu Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej Gminy Strzyżewice.

O godzinie 11:11 w ramach akcji Rekord dla 
Niepodległej, organizowanej przez Ministerstwo 

Edukacji Narodowej oraz Radę Dzieci i Młodzie-
ży, wszyscy wspólnie odśpiewaliśmy hymn. 

Ostatnim punktem naszej uroczystości 
było poświęcenie przez księdza Romana Bed-
narczyka pamiątkowego kamienia, który ma 
upamiętniać setną rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Umieszczono na nim 
tablicę informującą o udziale naszej szkoły 
w akcji sadzenia Dębów Niepodległości. 

Dzisiaj możemy cieszyć się wolnością. 
Musimy mieć jednak świadomość, że piękno 
i dobro tworzone jest przez zwykłych ludzi, 
takich jak my. To my sprawiamy, że Polska 
każdego dnia promienieje blaskiem wolności.

Anna Kuras, Anna Samborska-Kamińska

PSP im. Mar. J. Piłsudskiego w Strzyżewi-
cach-Rechcie po raz 3 przystąpiła do realizacji 
projektu językowego w ramach współpracy 
międzynarodowej eTwinning pod patronatem 
Komisji Europejskiej. W projekcie pt. ‘Postcards 
European Exchange For 10-15 YearsOld Kids’ 
(Europejska wymiana kartek pocztowych dla 
uczniów w wieku 10-15 lat) bierze udział ponad 
20 szkół z Ukrainy, Polski, Hiszpanii, Francji, 
Włoch, Holandii, Słowacji, Estonii oraz Turcji. 
Głównym celem projektu jest doskonalenie 
umiejętności pisania w języku angielskim 
poprzez wymianę listów między uczniami, 
co sprzyja nawiązywaniu nowych przyjaźni.

Z naszej szkoły w projekcie bierze udział 
14 uczniów z klasy 5 i 6. Naszym partnerem 
została turecka szkoła podstawowa Düzce 
Mustafa Kemal Ortaokulu położona w małej 
miejscowości w Duzce. Uczniom zostali 
przydzieleni koledzy, tzw. ‘penfriends’, do 
których piszą listy. 

Tematyka listów w głównej mierze dotyczy 
życia codziennego uczniów, ich upodobań, 
sposobu spędzania wolnego czasu, hobby, 
przyjaciół, rodziny, szkoły czy miejsca zamiesz-
kania. Jednakże, udział w projekcie to nie tylko 
pisanie listów. Obecnie pracujemy nad przy-
gotowaniem kartek bożonarodzeniowych dla 

kolegów z naszej partnerskiej szkoły. Kolejnym 
zadaniem będzie przygotowanie ulotki, broszury 
lub plakatu prezentującego gminę Strzyżewice. 
Uczniowie także opracują europejską książkę 
kucharską. Grupy ze wszystkich krajów przy-
gotują przepisy tradycyjnych potraw, które 
zostaną później zestawione w jednej książce. 
Kto wie co z tego smacznego wyjdzie?

Uczniowie mogą na bieżąco oglądać prace 
swoje i swoich zagranicznych kolegów na spe-
cjalnej platformie eTwinning. Natomiast czytel-
ników Kompresu zapraszamy do odwiedzania 
strony internetowej szkoły aby na bieżąco śle-
dzić działania podejmowane w ramach projektu. 

Paulina Cymerman

Postcards European Exchange For 10-15 Years Old Kids

Oddaliśmy wtedy hołd naszym przodkom, 
dla których najważniejsze były słowa: Bóg, 
Honor, Ojczyzna. Za miłość do Polski i dążenie 
do odzyskania niepodległości oddawali oni 
życie, nie pogodzili się z tym, że nasz kraj 
został podzielony przez trzy sąsiadujące 
z nami mocarstwa. Ich marzeniem było życie 
w niepodległym państwie. Miłość do ojczyzny 
i duma z bycia Polakiem sprawiły, że nasz 
kraj okres 123 lat nieistnienia na mapach 
Europy przetrwał w sercach Polaków. My, 
współcześni, możemy cieszyć się, że żyjemy 
w wolnym kraju, który posiada wspaniałą 
przeszłość, niezwykłą tradycję, a jego kultura 
skrywa wiele piękna.

Pamiątkowe tablice ufundował pan Adam 
Cnota, za co bardzo serdecznie dziękujemy. 
Społeczność szkolna
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W dniach 19-24 listopada 2018 r. 25-oso-
bowa grupa uczniów Szkoły Podstawowej 
w Bystrzycy Starej wyjechała do Londynu. 
Podczas czterodniowego pobytu w stolicy 
Anglii zwiedziliśmy wiele ciekawych, histo-
rycznych miejsc.

Naszą przygodę z angielską historią roz-
poczęliśmy od zobaczenia Tower of London 
i Tower Bridge. Następnie udaliśmy się do 
galerii sztuki nowoczesnej Tate Modern, 
gdzie podziwialiśmy modernistyczne dzieła 

sztuki z całego świata. Niebywałe wrażenie 
wywarła na nas nocna panorama Londynu 
widziana z przeszklonych kapsuł London Eye. 
Następnego dnia, podczas spaceru po mieście, 
podziwialiśmy takie miejsca jak: Picadilly 
Circus, Buckingham Palace, czy Chinatown. 
Cały jeden dzień spędziliśmy w brytyjskich 
muzeach. Odwiedziliśmy British Museum, 

Natural History Museum, Science Museum. 
Ostatniego dnia mieliśmy możliwość zrobienia 
zdjęć ze znanymi postaciami w Muzeum Figur 
Woskowych Madame Tussaud’s. Niezapo-
mnianą atrakcją okazał się rejs statkiem po 
Tamizie oraz zwiedzanie Muzeum Morskiego 
w dzielnicy Greenwich. Tego samego dnia 
odwiedziliśmy również Galerię Narodową, 
w której zachwycaliśmy się dziełami znako-
mitych malarzy z całego świata. Przy okazji 
naszej wizyty w stolicy Anglii poznaliśmy 
wady i zalety poruszania się zatłoczonymi 
ulicami największej metropolii w Europie 
zachodniej oraz korzystania z największej 
sieci metra.

Wszystkie te atrakcje połączone z wie-
czorami spędzanymi z brytyjskimi rodzinami 
w ich domach były dla nas wspaniałą okazją 
do szlifowania języka angielskiego oraz po-
głębiania wiedzy historycznej i kulturowej.

T.S.

W czerwcu bieżącego roku Publiczna Szkoła Podstawowa im. Zofii i Juliusza Stadnic-
kich w Osmolicach Pierwszych przystąpiła do konkursu na edukacyjny projekt obchodów 
100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości pod hasłem: „Godność, wolność, 
niepodległość”, ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Do konkursu 
przystąpiło ponad 2500 szkół z całej Polski. Projekt stworzony przez panią Angelikę 
Pałkę-Majchrowicz i panią Justynę Sawczuk, jako jeden z 257 został wyróżniony i za-
kwalifikowany do realizacji, dzięki czemu szkoła uzyskała fundusze na zorganizowanie 
dwudniowej patriotycznej wycieczki do Krakowa oraz wystawy złożonej z pamiątek 
związanych z odzyskaniem niepodległości i budową państwowości polskiej.

Uczniowie wzięli również udział w licznych 
konkursach plastycznych, muzycznych i recy-
tatorskich związanych z rocznicą. Na terenie 
szkoły powstało wiele gazetek tematycznych 
dotyczących niepodległości Polski w różnych 
jej aspektach. Niektóre z nich miały nietypową 
formę, czym wzbudziły żywe zainteresowanie 
uczniów i wszystkich odwiedzających szkołę. 
Ponadto, młodzież obejrzała szereg filmów po-
święconych zagadnieniu patriotyzmu, włączając 
w to najnowsze dzieła kinematografii polskiej 
(„Dywizjon 303”). W ramach projektu szkolę 
odwiedziła też grupa rekonstrukcyjna, która 
w swoim programie nawiązała do walk o wolną 
Polskę. Inicjatywa obejmowała również opiekę 
nad grobami lokalnych patriotów i żołnierzy.

Ostatnimi ważnymi wydarzenia, zamy-
kającymi całość działań projektowych były 
wystawa pamiątek związanych z budową 
państwa polskiego oraz podsumowanie pro-
jektu, które odbyło się 30 listopada. Wystawa 
składała się z wielu eksponatów, będących 
między innymi pamiątkami rodzinnymi osób 
z lokalnego środowiska. Uroczystość podsu-
mowania projektu zawierała montaż słow-
no- muzyczny, spotkanie z kombatantem, 
zwiedzanie wystawy oraz wspólne śpiewanie 
pieśni patriotycznych. Uroczystość nie była 
jedynie szkolnym wydarzeniem, bowiem tego 
dnia gościliśmy wielu przyjaciół i sympatyków 
naszej placówki. Była to niewątpliwie cenna 
lekcja patriotyzmu, poznania przeszłości i in-
tegracji całej społeczności lokalnej.

Cały nasz projekt posłużył lepszemu po-
znaniu historii II Rzeczpospolitej, jej osiągnięć, 
sylwetek czołowych działaczy niepodległo-
ściowych oraz życia codziennego tego okre-
su. Miało to na celu głównie kształtowanie 
postaw patriotycznych i szacunku do historii 
naszej ojczyzny.

Justyna Sawczuk
Angelika Pałka-Majchrowicz

Warsztaty 
językowe 
– Londyn 2018

China Town

Realizacja projektu „Godność, wolność, niepodległość”

Uroczyste zakończenie projektu

Wycieczka w ramach projektu

Projekt objął szereg dzia-
łań, które zostały zrealizowane 
w ciągu ostatnich trzech mie-
sięcy. Należą do nich, oprócz 
wymienionej wycieczki edu-
kacyjnej do Krakowa, wyjazd 
uczniów klas młodszych na 
widowisko teatralne „Kto ty je-
steś? Polak mały!”, jak również 
wystawa książek promujących 
najnowszą historię Polski, któ-
rą można podziwiać na koryta-
rzu szkolnym. Przedsięwzięcie 
to zostało zorganizowane 
przez bibliotekę szkolną we 
współpracy z Gminną Biblio-
teką Publiczną w Strzyżewi-
cach. Kolejnym działaniem 
było przygotowanie akademii 
środowiskowej pod hasłem 
„Niepodległość znaczy wol-
ność- słowa najważniejsze!” 
w kościele Matki Boskiej Czę-
stochowskiej w Żabiej Woli. 
Podczas obchodów Święta 
Niepodległości cała społecz-
ność szkolna włączyła się 
w ogólnopolską akcję „Rekord 
dla Niepodległej” i o godzinie 
11.11 uroczyście odśpiewała 
„Mazurka Dąbrowskiego”. 
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Ojczyzna jest naszą matką ziemską. 
Polska jest matką szczególną. 
Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. 
Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. 
Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej.

Jan Paweł II

11 listopada 2018 roku to data szczególna. Nasza wolna ojczyzna 
świętowała swoje setne urodziny. Publiczna Szkoła Podstawowa 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Strzyżewicach – Rechcie, jako 
współorganizator gminnych obchodów Święta Niepodległości, 
zadbała o szczególnie uroczysty charakter tego wyjątkowego dnia.

Uroczystości rozpoczęły się na cmentarzu parafialnym w Kiełcze-
wicach Maryjskich, gdzie delegacje szkół i instytucji zapaliły znicze 
na grobie nieznanego żołnierza oraz Rotmistrza Kozaryna. Następnie 
w kościele parafialnym pw. Trójcy Przenajświętszej i Nawiedzenia 
NMP odbył się koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Młodzie-
żowej Orkiestry Dętej gminy Strzyżewice. Punktualnie o godzinie 12 
kościół pełen parafian i gości rozbrzmiał wspólnym dla całej Polski 
odśpiewaniem hymnu narodowego. Była to bardzo podniosła chwila, 
jednocząca cały naród. Zwieńczeniem tej części obchodów Święta 
Niepodległości była uroczysta Msza Św. odprawiona przez księdza 
proboszcza Krzysztofa Brodaczewskiego w intencji Ojczyzny.

Dalsza część gminnych obchodów 100-lecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości odbyła się w Szkole Podstawowej w Strzyże-
wicach – Rechcie. Tegoroczna uroczystość, ze względu na doniosłą, 
bo setną rocznicę, wymagała szczególnej oprawy i tak też się stało. 

100 lat Niepodległej!

W obecności wielu gości, przedstawicieli władz lokalnych, dy-
rektorów gminnych szkół i instytucji oraz społeczności szkolnej 
i gminnej sztandar szkoły został odznaczony Złotym Krzyżem Związku 
Piłsudczyków RP za krzewienie idei patriotyzmu wśród dzieci i mło-
dzieży. Mistrzem ceremonii był Pan Jerzy Cichocki - generał brygady 
Związku Piłsudczyków RP oddziału Kraśnik. To dla nas niezwykłe 
wyróżnienie i zwieńczenie wielu inicjatyw, podejmowanych w duchu 
patriotycznego wychowania naszych uczniów. Kolejnym punktem 
spotkania było odsłonięcie pamiątkowej tablicy poświęconej 100. 
rocznicy odzyskania niepodległości. Następnie obejrzeliśmy oko-
licznościową część artystyczną przygotowaną przez uczniów naszej 
szkoły. Jej głównym celem było przypomnienie nam, uświadomienie 
jak ważną wartością jest wolność oraz refleksja, że nie jest nam dana 
na zawsze, zatem należy o nią dbać i szanować. Występy uczniów 
uzupełniały nagrane przez nich filmiki, pieśni, taniec w wykonaniu 
najmłodszych dzieci oraz koncert gminnej orkiestry dętej.

Licznie zgromadzeni uczestnicy mogli zwiedzać okolicznościowe 
wystawy: 

 ■ wystawę poświęconą Związkowi Piłsudczyków RP w Kraśniku,
 ■ wystawę „Pamiątki Niepodległej” - efekt ogromnej aktywności 

i zaangażowania naszych uczniów i ich rodziców, którzy użyczyli 
na tę okoliczność wspaniałe eksponaty związane z okresem 
wojennym w naszym regionie,

 ■ wystawę o Ojcach Niepodległości Instytutu Pamięci Narodowej,
 ■ wystawę prac uczniów – konkursu fotograficznego „Wolność 

jest w nas” oraz konkursu plastycznego „100 lat Niepodległej”.
Wszyscy chętni wzięli udział w akcji społecznej „Mamy Niepodle-

głą!”, organizowanej przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, 
która polega na wysyłaniu kartek z pozdrowieniami do naszych 
bliskich z okazji Narodowego Święta Niepodległości. 

To było bardzo owocnie spędzone niedzielne popołudnie, które 
mamy nadzieję dostarczyło wielu pozytywnych, patriotycznych emocji. 
Nasza społeczność lokalna jednoczyła się, wspólnie świętując setne 
urodziny ukochanej, wolnej ojczyzny – Polski.

Monika Widomska

Bieg dla Niepodległej - Polonez dla Niepodległej
Dla uczczenia 100-rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości uczniowie Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Starej 9 listopada 

2018 roku wzięli udział w Biegu Niepodległości. Start wyznaczono przy mogile żołnierzy poległych w I wojnie światowej. Przed roz-
poczęciem biegu uczniowie zapalili symboliczny znicz. Uczestnicy biegu ubrani w biało-czerwone stroje sportowe z chorągiewkami 
w barwach narodowych w ręku dzielnie pokonywali trasę biegu wiodącą z Piotrowic do Bystrzycy Starej. Po zakończonym biegu 100 
biało-czerwonych chorągiewek symbolizujących 100 Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości w formie bukietu uroczyście 
wniesionych do sali gimnastycznej przez uczestników biegu.

Tego samego dnia tj. 9 listopada br. w Zamościu odbyło się uroczyste podsumowanie projektów Kuratorium Oświaty w Lublinie pn.: 
Szkoły dla Niepodległej. Szkoła nasza została wyróżniona certyfikatem Rekord w tańczeniu Poloneza. Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Bystrzycy Starej przystąpiła do w/w projektu i 8 czerwca 2018 roku o godz.11.11 na sali gimnastycznej 157 par uroczyście zatańczyło 
Poloneza przyłączając się tym samym do innych szkół, które w tym samym czasie w swoich lokalizacjach tańczyły Poloneza. Certyfikat 
dla szkoły z rąk pani kurator Teresy Misiuk odebrał uczeń klasy VIII b Patryk Sawerski. 

JKR
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Dzień 16 listopada 2018 roku  zapisał się w historii naszej szkoły jako jeden z najważniejszych. W tym dniu, po ponad stu latach 
swojej działalności, nasza szkoła otrzymała imię Orła Białego. Przygotowania do tej historycznej dla całej społeczności szkolnej chwili 
trwały kilkanaście miesięcy. W tym czasie podjęto szereg działań mających na celu zapoznanie uczniów, rodziców oraz wszystkich 
pracowników szkoły z wybranym w drodze głosowania Patronem. 

Uroczystości zainaugurowano Mszą Świętą w kościele pw. Trójcy 
Przenajświętszej  i Nawiedzenia  NMP w Kiełczewicach Maryjskich. 
W świątyni zgromadzili się zaproszeni  Goście, Dyrektor Szkoły, Nauczy-
ciele, Pracownicy, Uczniowie, Rodzice oraz Mieszkańcy. Kulminacyjnym 
momentem było poświęcenie nowego sztandaru szkoły oraz przekaza-
nie go przez przedstawicieli Rady Rodziców, Dyrektorowi Szkoły pani 
Agnieszce Rozwałce, a następnie pocztowi sztandarowemu uczniów. 
Odbyło się również uroczyste ślubowanie przedstawicieli każdej z klas 
na nowy sztandar szkoły.

Po uroczystościach kościelnych nadszedł czas na część oficjalną, która 
odbyła się w szkole. Rozpoczęto ją od posadzenia pamiątkowego Dębu 
Niepodległości. Następnie uroczystości przeniosły się do szkoły, gdzie 
odśpiewano hymn państwowy przy akompaniamencie Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej Gminy Strzyżewice. W tak podniosłej chwili obecne 
z nami były wszystkie poczty sztandarowe szkół podstawowych z terenu 
Gminy Strzyżewice. Gościliśmy również delegację ze szkoły podstawowej 
w Czółnach, która jako patrona również obrała Orła Białego. 

Na początek głos zabrała pani dyrektor Agnieszka Rozwałka, która 
bardzo serdecznie powitała dostojnych Gości przybyłych na imprezę, 
a wśród nich Wójta Gminy Jana Andrzeja Dąbrowskiego, Zastępcę wójta 
Barbarę Zdybel, Sekretarz Gminy Elżbietę Budzyńską, Wiceprzewod-
niczącą Rady Gminy Józefę Kowalczyk, księży, radnych oraz sołtysów. 
Gościliśmy również przedstawiciela Lubelskiego Kuratora Oświaty, Rady 
Powiatu w Lublinie oraz Komendy Policji w Bychawie. Swoją obecno-
ścią zaszczycili nas również dyrektorzy jednostek oświatowych oraz 
kulturalnych z terenu naszej Gminy, kierownik OPS w Strzyżewicach, 
członek Okręgu Lubelskiego ZNP, dyrektor Domu Opieki Społecznej 
w Kiełczewicach Maryjskich, Prezes Strzyżewickiego Towarzystwa 
Regionalnego, członkinie Kiełczewickiego Klubu Seniora. Nie zabrakło 
również byłych dyrektorów i pracowników naszej szkoły. Ważnym 
momentem było odczytanie przez Wiceprzewodniczącą Rady Gminy 
Józefę Kowalczyk uchwały Rady Gminy Strzyżewice z dnia 2 lipca 2018 
r. ws. nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Kiełczewicach 
Górnych. Nadszedł moment pożegnania starego sztandaru, który służył 
nam przez prawie 90 lat. Zastąpił go nowy, któremu uroczyście zostały 
przekazane moce poprzedniego. Fundatorzy oraz osoby zasłużone dla 
społeczności szkolnej wbijali w nowy drzewiec pamiątkowe gwoździe.

Po oficjalnej części uroczystości przyszedł czas na artystyczne występy 
przygotowane przez uczniów szkoły, na które złożyły się: inscenizacja 
legendy o Czechu, Lechu i Rusie, wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych 
oraz koncert w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej. Zaproszeni 
goście mieli okazję obejrzeć wystawy poświęcone 100. rocznicy Od-
zyskania Niepodległości, okolicznościową gazetkę poświęconą historii 
szkoły i jej osiągnięciom, przyjrzeć się gazetkom ściennym nawiązującym 
tematycznie do Patrona oraz pracom plastycznym uczniów. Zaintereso-
wanie wzbudziły również otrzymane od prawie 50 szkół z terenu Polski 
noszących imię Orła Białego, listy gratulacyjne oraz życzenia z okazji 
naszej uroczystości.

Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców oraz cała Społecz-
ność Szkolna  składają serdeczne podziękowania wszystkim Gościom, 
Przyjaciołom i Darczyńcom Szkoły oraz Mieszkańcom za uświetnienie 
naszej uroczystości swoją obecnością. Zaszczytem było gościć Państwa 
w naszej placówce. Dziękujemy również  za wszystkie ciepłe słowa, 
życzenia i gratulacje skierowane pod naszym adresem oraz za wszelką 
pomoc w przygotowaniu uroczystości.

Grono Pedagogiczne PSP im. Orła Białego w Kiełczewicach Górnych

Orzeł Biały patronem Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Kiełczewicach Górnych

fot. Justyna Rycerz
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Jak co roku uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego pod opieką 
nauczycieli mogli spędzić noc pełną niezapomnianych wrażeń w murach szkoły. W nocy 
z 30 listopada na 1 grudnia nikt jednak nie myślał o spaniu. 

Mimo, iż „Nocowanie z duchami” mia-
ło się rozpocząć o godz. 19:00, to pierwsi 
chętni do wspólnej zabawy pojawili się już 
o 18:15. Z minuty na minutę gromadka ta 
powiększała się, by o wyznaczonej godzinie 
liczyć już ok. 80 osób.

Po powitaniu rozpoczęła się Potworna 
Olimpiada. Do konkurencji przystąpiły dru-
żyny: Upiorne Strzygi, Nocne Zjawy, Wyją-
ce Duchy, Krwiożercze Wampiry, Bagienne 
Zombiaki i Straszne Straszydła. Wśród wielu 
konkurencji najwięcej emocji wzbudziło picie 
wampirzego koktajlu, smakowanie bagien-
nego mułu oraz poszukiwanie zatopionego 
skarbu. Wyłoniliśmy również najlepszego 
mumifikatora, którego zadaniem było wy-
czarowanie z kolegi twarzowej mumii. Na 
szkolnym korytarzu zawisły również plakaty 
wykonane przez poszczególne drużyny, jako 
rozwiązanie zagadek. 

Po wyłonieniu zwycięskiej drużyny uda-
liśmy się na salę gimnastyczną, gdzie przy 
dźwiękach serwowanych przez szalonego 
didżeja Davida bawiliśmy się do godz. 24.00. 

29 listopada 2018 roku w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Pszczelej 
Woli odbyły się warsztaty kulinarne zorganizowane Krajowy Ośro-
dek Wspierania Rolnictwa w Lublinie. Główny cel warsztatów to 
budowanie zdrowych nawyków żywieniowych młodzieży. Warsztaty 
składały się z  części teoretycznej i praktycznej. Część praktyczna 
obejmowała wykład eksperta na temat żywności certyfikowanej, 
ekologicznej, korzyści płynących ze stosowania takich produktów 
w kuchni, prowadzenia gospodarstwa ekologicznego. Wykład miał 
na celu budowanie zdrowych nawyków żywieniowych w kontekście 
produktów ekologicznych, świadomego wyboru produktów zdro-
wych, najwyższej jakości, które zapewnią odpowiednią dietę, bogatą 
w składniki odżywcze. W części praktycznej uczniowie przyrządzali 
i degustowali zdrowe, ekologiczne, regionalne potrawy.

Magdalena Pielecka-Szafruga

100 lat Niepodległej!
Społeczność szkolna Zespołu Szkół Rolniczych w Pszczelej Woli 

nietuzinkowym wydarzeniem sportowym uczciła setną rocznicę 
odzyskania przez Polskę niepodległości.  27 września 2018 roku 
na stadionie w Pszczelej Woli odbyła się Sztafeta Niepodległości. 
Sztafeta 100 x 100, stu biegaczy po sto metrów, miała symboliczne 
znaczenie – ukazywała sztafetę dziejów i zmieniających się pokoleń. 
Przekazując sobie biało-czerwoną pałeczkę, w sztafecie pobiegli 
zarówno uczniowie, jak i nauczyciele szkoły. Osiągnęli znakomity 
czas – 26 minut i 53 sekundy. Wymowne znaczenie miał także fakt, 
że do świętowania niepodległości Polski przyłączyli się uczniowie 
z zagranicy: Kazachstanu, Ukrainy, Białorusi i Rosji. Dzięki Sztafecie 
Niepodległości młodzi ludzie mieli szansę w świeży sposób spojrzeć 
na historyczną rocznicę, obudzić w sobie ducha walki, wzbudzić 
refleksję na temat patriotyzmu wczoraj i dziś oraz włączyć się 
w wielkie narodowe świętowanie. 

Ewa Wiorko

Noc z duchami i nie tylko…

W międzyczasie posilaliśmy się pączkami 
(podarowanymi Gminnej Bibliotece Publicznej 
im. Ewy Kołaczkowskiej w Strzyżewicach) 
przez p. Małgorzatę Kuna, za co serdecz-
nie dziękujemy.

Mimo, iż w końcu nadeszła cisza nocna to 
po szkolnych korytarzach przemykały, bada-
jąc czujność opiekunów, gromadki ubranych 
w pidżamy adeptów wieczora duchów. Panie 
niczym lwice strzegły „terytorium wroga”, 
jakim stały się te wąskie przestrzenie, jednak 
nie zniechęcało to do podejmowania kolej-
nych prób. I tak nadeszła chwila względnej 
ciszy... a na zegarze wybiła godz. 4:35. Nie 
trwała jednak zbyt długo, bo (co potwierdzo-
no tej nocy) dzieci regenerują siły w ekspre-
sowym tempie i już o 5:00 korytarz wypełnił 
się odgłosami rozmów i śmiechów. 

Po pożywnym śniadaniu rodzice odebrali 
swoje „wyspane” pociechy, które z pewnością 
kolejny dzień spędzą smacznie pod ciepłym 
kocykiem. A my.... już nie możemy się do-
czekać kolejnej takiej nocy...

K. Tuzimska

Warsztaty kulinarne 
w Pszczelej Woli
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Staż uczniów Technikum Żywie-
nia i Usług Gastronomicznych ZSR CKP 
w Pszczelej Woli w Spoleto (Włochy) w ra-
mach Programu Erasmus +

Przygodę z projektem Erasmus + uczniowie 
klas Żywienia i Usług Gastronomicznych ZSR 
CKP w Pszczelej Woli rozpoczęli 9 września 
2018 roku od wylotu z lotniska im. F. Chopina 
w Warszawie skąd udali się do Rzymu. Przez 
trzy tygodnie mieszkali w hotelu Casa Ospita-
lita Nazareno w miasteczku Spoleto znajdują-
cym się 130 km od Rzymu. W ciągu piętnastu 
dni doskonalili swoje umiejętności zawodowe 
pracując w różnych restauracjach i hotelach: 

Olá olá
Podróże kształcą…
Portugalia, Barcelos, 22.10.2018 r.

Młodzież Technikum Żywienia i Usług 
Gastronomicznych z Pszczelej Woli w dniach 
1-21.10.2018r. po raz pierwszy wyjechała na 
staż zawodowy do portugalskiego Barcelos 
w ramach programu ERASMUS+. 

Jak w Polsce wita się chlebem i solą, tak 
w Portugalii powitano nas bułkami, ryżem  
i frytkami, które są stałym elementem niemal 
każdego posiłku.

Campus, gdzie mieszkaliśmy, znajduje się 
w jednej z dzielnic podmiejskich Barcelos, jest 
pięknie położony na stoku wzgórza. Miasto 
zwiedziliśmy już pierwszego dnia pobytu. 
Znakiem rozpoznawczym Barcelos jest czarny 
kogut (Galo de Barcelos), z którym wiąże 
się średniowieczna legenda: „Pewnego dnia 
młody pielgrzym został oskarżony o kradzież 
i skazany na szubienicę. Przed egzekucją 
skazaniec poprosił o spotkanie z sędzią, któ-
ry właśnie wydawał przyjęcie. Pielgrzym 
powiedział, że jego niewinności dowiedzie 
upieczony kogut, który wstanie i zapieje wraz 
z nadejściem świtu. Gdy rano ptak nagle 
ożył zrozumiano, że skazano niewłaściwego 

Europejskie staże
Chore& Spore, Tawerna La Laterna, Dei Duchi, 
Sabatini, Il mio Vinaio, Osteria Veccho Camino, 
poszerzali i doskonali swoje kompetencje 
z języka włoskiego i angielskiego. Pobyt w Spo-
leto pozwolił na poznanie regionalnej kuchni 
oraz zwyczajów kulturowych panujących we 
Włoszech. Uczniowie Technikum Żywienia 
i Usług Gastronomicznych mieli okazję zwie-
dzić ciekawe miejsca w Rzymie, Asyżu i Perugii. 
Podczas wycieczki do stolicy Włoch, uczniowie 
zobaczyli wiele ciekawych miejsc. Pierwszym 
zabytkiem, który odwiedzili było Koloseum-
-największy amfiteatr w Rzymie. Następnie 
na Forum Romanum, mogli podziwiać rynek 
rzymski, zobaczyli Plac Wenecki, oraz podzi-
wiali najbardziej znaną, barokową fontannę 
Rzymu, obejrzeli Plac Piazza di Spagna, który 
stał się sławny za sprawą monumentalnych 
schodów popularnie zwanych Hiszpańskimi. 
Następnie zwiedzali Panteon, ufundowany 
przez cesarza Hadriana w roku 125. W drodze 
do Watykanu, zobaczyli Zamek św. Anioła. 
Ostatnim punktem wycieczki było odwiedzenie 
Watykanu, czyli najmniejszego państwa świata 
oraz Placu św. Piotra i Bazyliki., gdzie znajduje 
się grób naszego rodaka – papieża świętego 
Jana Pawła II. 

Następnie uczniowie udali się na wyciecz-
kę do Asyżu i Perugii. Asyż to kolejne włoskie 
miasto, które odwiedzili podczas projektu 
„Erasmus +”.Zwiedzanie uczniowie zaczęli 
od Bazyliki Matki Bożej Anielskiej , wewnątrz 

znajduje się kaplica pod wezwaniem Matki 
Boskiej nazywana – Porcjunkulą. Następnie 
zobaczyli Bazylikę świętego Franciszka znaj-
dującą się na tzw. Wzgórzu Piekielnym, gdzie 
odbywały się kary śmierci (obecnie nazywane 
Wzgórzem Rajskim). Następnie podziwiali Ba-
zylikę świętej Klary, Plac Ratuszowy, kościół 
świętego Rufina, w którym święty Franciszek 
wygłosił swoje pierwsze kazanie. 

Następnie udali się do Perugii, stolicy Um-
brii. Uczniowie zwiedzili tam: klasztor San 
Pietro, Bazylikę San Domenicano, katedrę 
san Lorenzo, renesansową twierdzę Rocca 
Paolina ( podziemne miasto) zbudowane na 
polecenie papieża Pawła III. 

Perugia to tętniący życiem ośrodek uni-
wersytecki, odbywa się w nim Eurochocolate 
- Festiwal Czekolady. Miasto słynie z dobrej 
jakości czekolady. Uuczniowie mogli skoszto-
wać słynnych „Baci” („całusków”),czyli pralinki 
z orzechem laskowym.W Perugii znajduje 
się także nadziemne Minimetro, przez okna, 
którego uczniowie oglądali miasto. 

Ostatniego dnia pobytu na stażu odbył 
się uroczysty obiad w restauracji Pecchiarda. 
Uczniowie otrzymali dokumenty poświadcza-
jące ukończenie stażu –Europass Mobilność 
oraz ocenę wystawioną przez każdego z pra-
codawców. Włochy oczarowały młodzież 
bogactwem smaków i życzliwością ludzi. 

 Ewa Wachowska 
Magdalena Pielecka - Szafruga

człowieka.” Od tego czasu czarny kogut stal 
się symbolem sprawiedliwości, którą należy 
wywalczyć oraz symbolem Portugalii obok 
muzyki Fado i ceramicznych płytek Azulejos.

Do miejsc stażu (restauracji w Barcelos 
i Apuli) dowożeni byliśmy busami należącymi 
do Intercultural Association Mobility Friends. 
Te podróże dostarczały pasażerom wysokie-
go poziomu adrenaliny, ponieważ kierowcy 
jeżdżą tu brawurowo, jednak trzeba przyznać 
bardzo kulturalnie i bezpiecznie.

Miejsce naszego pobytu czyli Campus było 
wyposażone w salę gier gdzie mogliśmy spę-
dzać wolne popołudnia. Mieliśmy możliwość 
skorzystania z bilarda, piłkarzyków, ping-
-ponga oraz z konsoli. Gdy pogoda dopisywała 
czas umilaliśmy sobie pływając w basenie lub 
grając w siatkówkę plażową i piłkę nożną na 
wyznaczonych do tego boiskach.

Program stażu przewidywał, oprócz pracy 
w restauracjach, wycieczki do Bragi, Por-
to, Guimaraes oraz Apuli. W miejscach tych 
można podziwiać bardzo wiele portugalskich 
wzorów, różnorodność kolorów, nietypowe 
połączenia niezwykle czarujących płytek 
Azulejus. W pierwotnym założeniu miały 
one chronić budynki przed korozją powo-
dowaną wysokim zasoleniem Atlantyku, 
a stały się narodową ozdobą. Szczególnie 
zachwyciło nas Porto, które nie przypomina 
miast znanych z Polski. Najłatwiej zakochać 
się w tym mieście od pierwszego wejrzenia 
z punktu widokowego na słynnym moście 

Ponte Dom Luis I nad rzeką Douro. Znane na 
całym świecie wino „Porto” produkowane jest 
w miejscowości Vila Nova De Gaia położonej 
naprzeciw miasta Porto, na drugim brzegu 
rzeki Douro. 

W miasteczku Guimaraes, które jest koleb-
ką władców Portugalii zwraca uwagę prze-
piękny Park Narodowy Gares. Wyjątkowy 
charakter i urok ma również Braga, która 
łączy piękną architekturę i zadbane ulice ze 
starymi, odrapanymi budynkami. W Apili Oce-
an Atlantycki zachwyca i onieśmiela ukazując 
potęgę natury. W dniu pierwszego stycznia 
całe rodziny Portugalczyków udają się nad 
ocean aby zanurzyć w jego wodach stopy, to 
wg tradycji dobra wróżba na nadchodzący rok

Cytując naszych stażystów: „Warto wy-
jeżdżać na tego typu projekty ze względu na 
zdobywanie nowego doświadczenia, szlifowa-
nie obcego języka, poznawanie nowych kultur 
oraz zwiedzanie pięknych miejsc. Nie wy-
korzystanie takiej okazji jest dużym błędem 
ponieważ drugi raz może się nie zdarzyć”. 

Zaskoczyła nas bardzo miło portugalska 
gościnność, która jest jedyna w swoim rodza-
ju! Wszyscy byli dla nas uprzejmi, kulturalni 
i praktycznie cały czas uśmiechnięci, bez 
względu na okoliczności.

Stażyści z opiekunami 
Panią Ewą i Panią Reginą
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„Mała książka – 
wielki człowiek”

W dniu 6 września 2018 roku w Dworku Koźmiana w Piotrowicach, mieszkańcy 
gminy Strzyżewice spotkali się na szóstej edycji Narodowego Czytania. Patronat 
honorowy nad ogólnopolską akcją objął prezydent Rzeczpospolitej Polskiej - Andrzej 
Duda, a w naszej gminie, głównymi organizatorami byli: Urząd Gminy Strzyżewice, 
Gminna Biblioteka Publiczna im. Ewy Kołaczkowskiej oraz Centrum Kultury i Pro-
mocji w Piotrowicach.

W piątek 28 września uczniowie klas II 
szkół podstawowych z terenu Gminy Strzyże-
wice wraz z wychowawczyniami, uczestniczyli 
w zorganizowanym po raz kolejny przez naszą 
bibliotekę „Święcie Pieczonego Ziemniaka”. 
Na uczestników jesiennego pikniku czekały 
liczne „ziemniaczane konkurencje”. Dzieci 
mogły się wykazać szybkością i zwinnością 
w konkurencjach sportowych m.in.  wyścigu 
z ziemniakiem na łyżce czy rzutem do celu, 
oczywiście ziemniakiem. Również Panie na-
uczycielki włączyły się czynnie w zabawę, 
próbując wykonać najdłuższą obierkę z ziem-
niaka. „Mistrzynią obieraczki” została pani 
Agnieszka Gryta, wychowawczyni klasy II 
A ze szkoły podstawowej w Bystrzycy Starej. 
Wspólną konkurencją dla dzieci było stwo-

rzenie „Ziemniaka Cudaka”, a pomysłowości 
i fantazji w pracach nie brakowało. Jak na 
piknik przystało nikogo nie ominął poczęstu-
nek. Wszyscy mogli spróbować pieczonych 
ziemniaków oraz pysznej kiełbaski, którą 
serwowali nam uczniowie Zespołu Szkół 
Techniki Rolniczej im. Wincentego Witosa 
w Piotrowicach wraz z opiekunem - Panią 
Barbarą Budziłowicz. Z kolei w chrupiące 
bułeczki zaopatrzyła nas Pani Małgorzata 
Kuna z Piekarni – Ciastkarni Kuna w Żabiej 
Woli. Wszystkim uczestnikom serdecznie 
dziękujemy za wspaniałą zabawę, a współ-
organizatorom za okazaną pomoc. Do zoba-
czenia za rok.

Pracownicy GBP w Strzyżewicach.

Zapraszamy do naszej 
nowej siedziby…
Gminna Biblioteka Publiczna im. Ewy 
Kołaczkowskiej w Strzyżewicach za-
prasza czytelników do nowej siedziby, 
którą na czas remontu Dworku Kołacz-
kowskich, zostały pomieszczenia Gmin-
nej Spółdzielni w Strzyżewicach, tzw. 
„Nowoczesna Gospodyni”. Zapraszamy 
w następujących dniach i godzinach:

Poniedziałek 8.00 – 16.00
Wtorek 8.00 – 16.00
Środa 10.00 – 18.00
Czwartek 7.30 – 15.30
Piątek 8.00 – 18.00
Sobota 8.00 – 13.00

ZaprasZamy!

Gminna Biblioteka Publiczna im. Ewy Kołacz-
kowskiej w Strzyżewicach oraz jej filie uczestni-
czą w akcji „Mała książka – wielki człowiek”. Jest 
to pilotażowy projekt dla trzylatków realizowany 
w ramach ogólnopolskiej kampanii. Rozpoczęła 
się we wrześniu 2018 roku. Projekt nawiązuje 
do kampanii proczytelniczych realizowa-
nych na całym świecie, a zapoczątkowanych 
w 1992 r. przez brytyjską fundację BookTrust. 
Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania 
bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. 
Każdy trzylatek, który przyjdzie do biblioteki, 
otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, 
a w niej: książkę „Pierwsze wiersze dla…” oraz 
Kartę Małego Czytelnika. W Wyprawce znaj-
dą coś dla siebie także rodzice. Dzięki akcji 
dziecko pozna ważne miejsce na czytelniczej 
mapie dzieciństwa (bibliotekę) i zostanie 
pełnoprawnym uczestnikiem życia kultural-
nego. Projekt jest finansowany ze środków 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego. Więcej informacji znaleźć można pod 
adresem: www.wielki-czlowiek.pl oraz na 
stronie naszej palcówki. Część wyprawek 
trafiła już w ręce naszych Małych Czytelni-
ków, a tych którzy jeszcze nas nie odwiedzili 
serdecznie zapraszamy. 

Monika Zagórska - Kozak

„Narodowe Czytanie 2018 r.”

Akcję Narodowego Czytania zapocząt-
kowano w 2012 roku z inicjatywy prezy-
denta Polski - Bronisława Komorowskiego, 
a pomysłodawcą była Agnieszka Celeda, 
dyrektor Biura Kultura. Pomysłodawcy 
pragnęli, by literatura narodowa nie była 
tylko przedmiotem nauczania szkolnego, 
ale stała się obecna w szeroko rozumia-
nym życiu społecznym. Publiczne czytanie 
Pana Tadeusza odbyło się 8 września 2012 
r. w dziesiątkach miejscowości z udziałem 
rzesz słuchaczy. W roku 2018  w stuletnią 
rocznicę odzyskania niepodległości pre-
zydent Andrzej Duda zaprosił Polaków 
do Narodowego Czytania Przedwiośnia 
Stefana Żeromskiego, jednocześnie za-
chęcając do czytania Antologii Niepod-
ległości, przygotowanej z myślą o tym 
jubileuszowym roku.

Piotrowickie spotkanie rozpoczęła Pani 
Wójt Barbara Zdybel, odczytując list pre-
zydenta RP, następnie pracownicy biblio-
teki prezentowali krótkie wprowadzenia 
do czytanych wierszy i fragmentów prozy. 
W roli prelegentów wystąpiły następujące 
osoby: Anna Otrocka, Jadwiga Opolska, 
Barbara Dubielis, Helena Szyszkowska, 
Alicja Słowińska, Anna Kontach, Zofia 
Gębała, Zofia Jaśkowska, Teresa Bednarz, 
Wanda Piechnik, Maria Klimek, Marianna 
Mech, Regina Pastucha, Halina Kozak, 
Anna Chrząstowska, Regina Wróbel, Lidia 
Kowalczyk, Barbara Gąbka, Renata Pod-

gurniak, Natalia Wilkołazka, Weronika Skiba, 
Marian Paszkiewicz, Tomasz Hanaj, Leoka-
dia Dziurda, Czesława Kot, Teresa Kapica, 
Walentyna Budarz oraz Zofia Kucharczyk. 
Wśród licznie przybyłych gości znalazły się 
Panie ze Stowarzyszenia Aktywnych Ko-
biet Gminy Strzyżewice ”Ale Babki”, Klub 
Seniora z Kiełczewic, młodzież z Zespołu 
Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach 
wraz z opiekunem p. Barbarą Budziłowicz,  
uczniowie klasy 8 szkoły podstawowej oraz 
III gimnazjum w Bystrzycy Starej oraz wiele 
innych osób. Uczestnicy wysłuchali utwo-
rów Juliusza Słowackiego, Adama Asnyka, 
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego czy Wisła-
wy Szymborskiej. Zaproszeni na spotkanie 
członkowie Strzyżewickiego Towarzystwa 
Regionalnego zaprezentowali najnowszą 
publikację „Monografia Strzyżewic (1375 – 
2018)” autorstwa Ferdynanda Rymarza, oraz 
opowiedzieli o przygotowaniach do kolejnego 
przedsięwzięcia. Swoje publikacje przedsta-
wiła również biblioteka w Strzyżewicach, 
a wszyscy chętni  mogli je otrzymać w pre-
zencie. Po części oficjalnej zaproszono gości 
na poczęstunek, przygotowany m.in. przez 
Panie ze Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet. 
Dziękujemy wszystkim osobom czytającym 
i licznie zgromadzonej publiczności. Mamy 
nadzieję, że za rok spotkamy się ponownie 
w jeszcze liczniejszym gronie.

Monika Zagórska - Kozak

„Witajcie w Krainie Ziemniaka”
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Naszą polską narodową cechą było przez 
wieki pragnienie wolności. Od wielu lat ro-
dzina przekazywała nam to z pokolenia na 
pokolenie. Ta wartość, to siła o własną toż-
samość i dumę.

To definiuje nasze poczucie, że wolność 
mamy w genach, że niepodległość jest w Nas. 
A kilka pokoleń, które włącza się w wyjąt-
kowe przedsięwzięcie i kształtuje koncepcję 
wydarzenia międzypokoleniowego pn. GEN 
WOLNOŚCI. NIEPODLEGŁOŚĆ JEST W NAS, 
sprawia, że możemy być dumni z naszej lo-
kalnej społeczności.

4 pokolenia mieszkańców Gminy Strzyże-
wice, ponad 50 osób zaangażowanych, około 
300 osób, które wypełniły przestrzeń CKiP 
po brzegi. Tak można zbilansować WSPÓLNĄ 
manifestację WOLNOŚCI i świętowania NIE-
PODLEGŁOŚCI, czyli wielkiego celebrowania 
100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości.

Celem wydarzenia było kreowanie no-
woczesnego poczucia patriotyzmu w spo-
łeczności lokalnej. Głównym zamysłem był 
rys dziejowy oraz interpretacja wolności 
w utworach muzycznych, które towarzyszyły 
nam w ważnych momentach historycznych.

Muzyka od zawsze łączyła ludzi, była 
ponad podziałami, dlatego postanowiliśmy 
100 lat naszej niełatwej historii opisać muzyką 
i słowem. Zaprosiliśmy do udziału nie tylko 
dzieci i młodzież uczęszczające na zajęcia, 
ale również rodziców, dziadków, a nawet 
pradziadków. Te cztery generacje w towa-
rzystwie muzyków, zaprezentowały nam 
utwory, które mówiły o wolności i zagrzewały 
do walki o nią, ale również przedstawiły nam 
swoje ciężkie wspomnienia z czasów, kiedy 
panowała bieda, a broń kończyła niejeden 
żywot. 

Istotą była podróż sentymentalna, w której 
każda wyciągnięta dłoń danego pokolenia 
pokazuje linie papilarne życia, wpisujące się 
w historię naszego kraju. Zgodnie z chrono-
logiczną osią czasu opowiedzieliśmy o wielu 
aspektach: wojnie, rozwoju międzywojennym, 
życiu na podwórkach, ekspansji, kolejkach, 
milicji, ścieżkach zdrowia, podziałach spo-
łecznych, murach mentalnych, by w końcu 
dojść do współczesności i w finale zastanowić 
się nad poszanowaniem ojczyzny, tolerancji 
i ciągłym biegiem w swoich życiowych rolach. 

Jesteśmy przekonani, że było warto, zaś 
nasz wspólny koncert był jednym z nietu-
zinkowych wydarzeń na mapie Polski, wpi-
sujących się oficjalne obchody programu 
„niepodległa”.

Ogromne podziękowania oraz słowa 
uznania dla osób, które przyjęły zaproszenie 
i zaangażowały się w I KONCERT MIĘDZY-
POKOLENIOWY – GEN WOLNOŚCI. NIEPOD-
LEGŁOŚĆ JEST W NAS.

Wpisaliście się w historię naszej małej 
ojczyzny, ale i całego kraju! 

/th.

fot. Jakub Borkowski, Szczepan Kasiura
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Wystąpili:
Teresa Bednarz, Aneta 

Berdak, Maciej Biały, Marta 
Biały, Grzegorz Biały, Joan-
na Boguń, Mirosław Boguń, 
Zuzia Boguń, Rafał Czarnac-
ki, Aleksandra Dąbrowska, 
Barbara Dubielis. Barbara 
Gąbka, Michał Gąbka, Zo-
fia Gębała. Kasia Grzywa, 
Kornelia Gorajska, Dariusz 
Hanaj, Przemysław Hanaj, 
Julia Kaźmirska, Zuzia Kaź-
mirska, Nadia Klimek, Maja 
Koczon, Gabrysia Maj, Alina 
Małecka, Katarzyna Maty-
jasik, Agata Nawłatyna, 
Jadwiga Opolska, Michał 
Orkiszewski, Anna Pastucha, 
Barbara Pasztaleniec, Wanda 
Piechnik, Irena Prus, Sylwia 
Prus- Jamróz, Aleksandra 
Rudzińska-Jemielniak, Mar-
cin Skiba, Alicja Słowińska, 
Stanisław Słowiński, Helena 
Szyszkowska, Julia Teter, Ju-
styna Teter, Karolina Teter, 
Władysław Tudruj, Natalia 
Waręcka, Michał Wąsik, Kry-
styna Welc, Agata Woźniak, 
Martyna Wrzochal

GEN WOLNOŚCI. 
NIEPODLEGŁOŚĆ JEST W NAS koncert
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Zawodnicy klubu wraz z członkami zarządu oraz Wójtem Gminy Barbarą Zdybel

Trenują, grają i wygrywają !!!
 
Akademia Footbolisty- grupa orlików, trenuje trzy razy w tygodniu a w weekend rozgrywa 

mecz bądź turniej. Tak wygląda piłkarskie życie młodych chłopców  między innymi z Gminy 
Strzyżewice. Chłopcy mają okazję nie tylko trenować i rywalizować ze swoimi rówieśnikami, 
ale jeżdżą również na kilkudniowe turnieje oraz obozy piłkarskie. Grupa orlików jest bardzo 
zgraną i zdolną drużyną, a z każdego turnieju są w stanie przywieźć nie tylko medal ale 
i pierwsze miejsce. Wśród chłopców mamy swojego reprezentanta w Akademii Młodych 
Orłów PZPN – Wojciecha Rusińskiego (gm. Strzyżewice) do którego pewnie niebawem 
dołączą następni zdolni młodzi mieszkańcy naszej gminy. Grupa orlików rundę jesienną 
zakończyła na 2 miejscu zaraz za BKS-em Lublin. Za swoimi plecami zostawiliśmy takie 
zespoły jak: Górnik Łęczna, Sygnał Lublin, Lublinianka Lublin czy Wisła Puławy. Podobne 
miejsce zajęli żacy rocznik 2010 i młodsi. Rundę jesienną kończąc na wysokim 2 miejscu, 
ustępując minimalnie drużynie Widoku Lublin. Mimo, że są jeszcze dziećmi to na swoimi 
koncie mają  udział w prestiżowych turniejach takich jak BEKSA CUP, WIDOK CUP oraz 
Halowa Liga Mistrzów. Nasze treningi ukierunkowane są na kształtowanie właściwych 
postaw sportowych zwycięskiego charakteru, a także szacunku do swoich rówieśników. 

W sobotę 24 listopada w siedzibie klubu 
POM-Iskra Piotrowice odbyło się spotkanie 
podsumowujące piłkarską rundę jesienną 
seniorów w sezonie 2018/19. Było nam bar-
dzo miło gościć na spotkaniu Wójta Gminy 
Strzyżewice Panią Barbarę Zdybel oraz Prze-
wodniczącego Rady Powiatu Lubelskiego Pana 
Krzysztofa Chmielika. Drużyna zajmuje 5 
miejsce w tabeli klasy okręgowej z dorobkiem 
27 punktów. W 15 rozegranych spotkaniach 
zespół odniósł 8 zwycięstw, 3 mecze zremi-
sował i poniósł 4 porażki.

W tej chwili jest czas na regenerację i od-
poczynek po trudach sezonu piłkarskiego. 
Zawodnicy wrócą do treningów 23 stycznia 
2019 r. Pierwszy sparing planowany jest 
na weekend 2/3.02.2019 r. Przeciwnikiem 
będzie Piaskovia Piaski, a mecz odbędzie się 
na boisku w Świdniku. Jeśli warunki pogo-
dowe pozwolą to pierwsze spotkanie rundy 
rewanżowej odbędzie się w niedzielę 24 
marca 2019 r. Rywalem naszej drużyny będzie 
Mazowsze Stężyca.

Dzień przed spotkaniem zespołu seniorów 
odbyło się spotkanie zespołu juniorów młod-

Rocznik 2009 z trenerem Robertem Kazubskim

Żacy, rocznik 2010 z trenerem Robertem 
KazubskimFot. Anna Welc 

http://www.90minut.pl/liga/1/liga10075.html

szych (rocznik 2001-03) i trampkarzy (rocz-
nik 2004-05). Drużyna juniorów młodszych 
zajmuje 5 miejsce w II lidze wojewódzkiej. 
W 9 rozegranych spotkaniach zespół odniósł 
4 zwycięstwa, 1 mecz zremisował i poniósł 
3 porażki zdobywając 13 punktów. Drużyna 
trampkarzy występująca w lidze lubelskiej 
zajmuje 11 miejsce w tabeli. W 11 spotkaniach 
zespół zdobył 4 punkty wygrywając jedno 
spotkanie i jedno remisując.

Zarządu Klubu dziękuje sponsorom na-
szego Klubu: Urzędowi Gminy Strzyżewice, 
firmom: Osmofrost, WAB Artykuły Poligraficz-
ne, Edbak, MW Sport, Kemar, Karmet, Mar-
kowski Cars, Zakład Kamieniarski Diatrak oraz 
osobom prywatnym wspomagającym Klub.

Paweł Bartoszewicz

Zakończenie rundy jesiennej 
POM Iskra Piotrowice na 5. miejscu w tabeli
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Uroczystość rozpoczęła Kie-
rownik USC i jednocześnie nowo 
wybrana Wójt Gminy – Barbara 
Zdybel, która po powitaniu przyby-
łych gości podkreśliła rolę małżeń-
stwa i rodziny oraz wyjaśniła rangę 
wręczanego odznaczenia. Medal za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie 
jest państwowym odznaczeniem 
cywilnym nadawanym osobom, 
które przeżyły 50 lat w jednym 
związku małżeńskim. Odznaczenie 
to, nadawane przez Prezydenta RP, 
w precedencji polskich odznaczeń 
zajmuje miejsce zaraz za Medalem 
za Ofiarność i Odwagę oraz Meda-
lem za Długoletnią Służbę.

Następnym punktem uroczysto-
ści była modlitwa w intencji jubila-
tów odmówiona przez Proboszcza 
Romana Bednarczyka, a następnie 
głos zabrał Wójt Gminy Jan An-
drzej Dąbrowski gratulując jubi-
latom tak wspaniałego jubileuszu 
oraz podkreślając trud włożony 
w wychowanie dzieci i wnuków 
oraz budowanie małżeństwa jed-
nocześnie życząc kolejnych wspa-
niałych wspólnych lat.

Po odśpiewaniu hymnu naro-
dowego Wójt Gminy dokonał aktu 
dekoracji 15 z 16 odznaczonych par. 

Medalem za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie zostali oznaczeni: Sta-
nisław i Zofia Chęć, Ryszard i Kazi-
miera Depa, Czesław i Lucyna Frąk, 
Jan i Henryka Golisz, Józef i Maria 
Gustaw, Albert i Halina Kaproń, Wła-
dysław i Marianna Paluch, Leszek 
i Krystyna Piwniccy, Edward i Ma-
ria Polewiak, Stefan i Teresa Połeć, 
Zdzisław i Mirosława Samborscy, 
Roman i Halina Sawerscy, Andrzej 
i Krystyna Sroka, Marian i Krystyna 
Wójcik, Stanisław i Halina Żukiewicz.

Jubilaci oprócz pamiątkowych 
dyplomów i listu gratulacyjnego 
Wojewody Lubelskiego otrzymali 
kwiaty, kosze słodyczy oraz pu-
blikację wydaną przez Gminną Pu-
bliczną Bibliotekę w Strzyżewicach 
„Gmina Strzyżewice i jej mieszkańcy 
na starej fotografii”.

Po oficjalnej ceremonii Dostoj-
nym Jubilatom czas umiliła Kapela 
z Czerniejowa po czym wykonano 
wspólne pamiątkowe fotografie oraz 
zaproszono jubilatów na poczęstu-
nek wraz z zaproszonymi gośćmi. 

Wszystkim odznaczonym parom 
raz jeszcze składamy serdeczne 
gratulacje oraz wyrazy uznania 
i życzymy dalszych długich lat 
wspólnego życia, pełnych zdro-
wia, pogody ducha, radości oraz 
szczęścia rodzinnego.

J. Samborska 

50 lat małżeństwa na medal
15 listopada 2018 w dworku Koźmiana w Piotrowicach odbyła się uroczystość wręczenia 

Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Wydarzenie to uświetnili swoją obecnością Pro-
boszcz Parafii w Bystrzycy Starej Ks. Roman Bednarczyk, Proboszcz Parafii w Żabiej Woli 
ks. Kan. Tadeusz Pawlas, ks. kan. Roman Łaska z Parafii w Kiełczewicach Maryjskich oraz 
przedstawiciele samorządu: Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy - Józefa Kowalczyk 
oraz Sekretarz Gminy – Elżbieta Budzyńska.

Pani Halina Żukiewicz

Państwo Czesław i Lucyna Frąk

Państwo Józef i Maria Gustaw

Państwo Roman i Halina Sawerscy

Państwo Stefan i Teresa Połeć

Państwo Albert i Halina Kaproń

Państwo Edward i Maria Polewiak

Państwo Leszek i Krystyna Piwniccy

Państwo Ryszard i Kazimiera Depa

Państwo Władysław i Marianna Paluch

Państwo Andrzej i Krystyna Sroka

Państwo Jan i Henryka Golisz

Państwo Marian i Krystyna Wójcik

Państwo Stanisław i Zofia Chęć

Państwo Zdzisław i Mirosława Samborscy



VIII Kadencja
Samorządu Terytorialnego
Gminy Strzyżewice
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Barbara Zdybel 
Wójt Gminy Strzyżewice

Janusz Sagan 
Przewodniczący Rady 

Gminy Strzyżewice

Agata Stelmach
Wiceprzewodniczący

Rady Gminy Strzyżewice 

Paweł Adamczyk Sylwester Adamczyk

Agata Przech Regina WróbelKrzysztof Rymarz 

Jan Dąbrowski Antoni Kawałek Paweł Kijek Łukasz Kowalski 

Agnieszka Marzec Eugeniusz Markiewicz Ewa PałyskaZbigniew Niedźwiadek


