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Zanim orszak wyruszył uczniowie ze szkoły podstawowej w Bystrzycy zaprezentowali inscenizację „Herody”.
W Uroczystość Objawienia Pańskiego, po raz czwarty,
Następnie orszak, śpiewając kolędy i pastorałki, wyruulicami Zakrzówka przeszedł Orszak Trzech Króli. Uczestni- szył w drogę na mszę świętą do kościoła parafialnego
w Zakrzówku. Na czele pochodu niesiona była Gwiazda
Betlejemska, za nią podążali Maryja z Dzieciątkiem i Józefem, Trzej Królowie z darami, a także licznie przybyli
mieszkańcy naszej gminy.
Po dotarciu do kościoła, przed rozpoczęciem uroczystej mszy świętej, Trzej Królowie złożyli przed Dzieciątkiem
Jezus swe dary - złoto, kadziło i mirrę. Każdy z tych darów
ma swoje symboliczne znaczenie. Złoto oznaczało godność
Jezusa jako Króla, kadzidło - Najwyższego Kapłana, mirra
zaś - używana do uśmierzenia bólu i do namaszczania ciał
zmarłych - była zapowiedzią Pańskiego pogrzebu.

Orszak Trzech Króli

cy zebrali się przed Gminnym Domem Kultury, gdzie otrzymali korony, śpiewniki i naklejki - ufundowane, jak co roku, przez Fundację Orszak Trzech Króli.

Spotkanie Opłatkowe
11 stycznia w budynku OSP w Sulowie odbyło się
coroczne spotkanie opłatkowe. Gospodarzem tegorocznego spotkania było Sołectwo Sulów. Wśród licznie przybyłych osób znaleźli się przedstawiciele wojewody, marszałka województwa, władz powiatowych, samorządu

wojewódzkiego i powiatowego oraz parlamentarzystów.
Na spotkaniu obecni byli radni, sołtysi, przedstawiciele
organizacji społecznych, działających na terenie gminy
oraz mieszkańcy gminy. Przybyłych na spotkanie powitali
wójt Grzegorz Lemiecha i sołtys Sołectwa Sulów Henryk
Dudziak, złożyli jednocześnie życzenia noworoczne.
Oprawę artystyczną spotkania stanowiły występy
dzieci i młodzieży ze szkoły podstawowej w Sulowie, które przygotowały montaż słowno-muzyczny pod kierownictwem Pań Elżbiety Mularczyk, Agnieszki Kaźmierak
i Pana Dariusza Bochniaka oraz działający przy GDK zespół „Błękitne Korale” pod kierownictwem Pana Tomasza
Skrzypka.
Spotkania opłatkowe to okazja do integracji mieszkańców Gminy Zakrzówek z przedstawicielami organizacji, instytucji, zaproszonymi gośćmi z powiatu i województwa, ale również promocja gminy. Podsumowaniem
spotkania było wspólne kolędowanie oraz poczęstunek.

3

Wieści Zakrzowieckie 56/62 marzec 2018

Kultura

Ferie zimowe w GDK
Jak co roku GDK zorganizował ferie zimowe dla dzieci
i młodzieży. Uczestnicy mogli brać udział w różnorodnych
zajęciach, mieli również, dzięki dofinansowaniu z Gminnego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, zapewnione było
drugie śniadanie.
W pierwszym tygodniu dzieci brały udział m.in. w zajęciach tanecznych, prowadzonych przez Panią Barbarę Jaworską-Mazur, malarskich, modelarskich czy muzyczno-

Ostatniego dnia ferii, w Tłusty Czwartek, przeprowadzone zostały zajęcia kulinarne, na których uczestnicy ferii
przygotowywali faworki (chrusty) i pizzę. Pozostałe dzieci
robiły w tym czasie kartki walentynkowe. Spadł też wreszcie upragniony śnieg, więc mała grupka uczestników ferii
udała się na zimowy spacer do lasu, podczas którego znaleźli pierwsze oznaki zbliżającej się wiosny - bazie.

ruchowych. Można było też grać w planszówki. Ponadto
zorganizowany był wyjazd do Janowa Lubelskiego do kina
na film animowany pt. „Sing” i na basen, dzieci miały tego
dnia też zapewniony obiad. W pierwszym tygodniu odbyły
się również zajęcia komiksowe pod kierunkiem Pana Zbigniewa Masternaka oraz spotkanie z harcerzami.
W drugim tygodniu ferii odbyły się kolejne zajęcia malarskie, turnieje ping-ponga, gry i zabawy ruchowe, zabawy z chustą animacyjną. Był też drugi wyjazd do Janowa
Lubelskiego, gdzie tym razem dzieci obejrzały film pt.
”Smerfy. Poszukiwacze zaginionej wioski”, bawiły się

i pływały na basenie a na koniec zjadły pyszny obiad. Dzieciaki wróciły, tak jak w poprzednim tygodniu, zmęczone,
ale zadowolone.
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Występ Baletowy
30 stycznia w GDK wystąpiły dwa zespoły baletowe
dzieci tańczących w naszym ośrodku pod kierunkiem Pani
Anny Hargot-Cużytek. Był to spóźniony pokaz z okazji
Dnia Babci i Dziadka. Najpierw zatańczyła grupa młodsza

„Zaczarowane Baletki”, a później starsza - „Promyczki”.
Obie wykonały po dwa przepiękne układy. Pokaz ten był
wspaniałym prezentem dla ukochanych Babć i Dziadków,
którzy z dumą oglądali popisy swoich wnuczek.
Gratulujemy talentu młodym baletnicom i dziękujemy
Pani instruktor za przygotowanie występu.

Damski Bal
10 lutego odbył się siódmy już Damski Bal w GDK.
W tym roku motywem przewodnim były Hawaje czyli Aloha Party. Każda z pań, wchodząc na bal, otrzymała kolorowy, kwiatowy zestaw (naszyjnik, wianek i dwie bransoletki). Wystrój, menu, muzyka oraz zabawy nawiązywały do

hawajskich klimatów. O dobry nastrój Pań zadbali DJ i Wodzirej oraz barman Piotr, serwujący kolorowe drinki. Przy-

byłe bardzo licznie kobiety (ok 110) bawiły się przy gorących rytmach do białego rana. Dziękujemy za wspólną zabawę i zapraszamy do nas za rok!
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Warsztaty z foamiranu - róża
14 lutego w GDK odbyły się warsztaty rękodzieła,
poprowadzone
przez Panią Linę Shvets.
Było to kolejne spotkanie
z foamiranem - materiałem do wykonywania
kwiatów. Przybyłe na
warsztaty Panie oraz Pan
mieli możliwość poznać,
a w wielu przepadkach utrwalić wiedzę i umiejętności
związane z tą jeszcze mało rozpowszechnioną w Polsce
techniką (jest ona bardzo popularna na południu
i wschodzie Europy).
Pani Lina przedstawiła uczestnikom podstawowe
informacje, dotyczące foamiranu oraz sposobów jego
obróbki i wykorzystania. Po wprowadzeniu każdy
z uczestników, przy wsparciu i pod czujnym okiem prowadzącej, wykonał różę, która wpisywała się w szczególna atmosferę dnia (Walentynki). Stworzone kwiaty wyglądały zupełnie jak żywe - każda inna i każda równie
piękna.
Część kosztów związanych z przeprowadzeniem tych
warsztatów zostało pokrytych ze środków pochodzących
z dofinansowania Starostwa Powiatowego w Kraśniku.

Warsztaty z carvingu
27 lutego odbyły się u nas warsztaty z carvingu na poziomie podstawowym. Warsztaty były organizowane
wspólnie z LODR w Końskowoli, a poprowadziła je Pani
Bożena Śmiałowska.

Na początku mieliśmy krótki wykład połączony z prezentacją dotyczący historii carvingu, jego rodzajów i pokaz
prac polskich i zagranicznych carverów.
Następnie przeszliśmy do działania. Wykonaliśmy kilka
ozdób z warzyw m.in. ptaka z rzepy i cykorii, łabędzia
z jabłka, kwiaty z: kapusty pekińskiej, cebuli czy pora, kalię
z kopru włoskiego i papryczki chili. Następnie całość zakomponowana została na połówce główki kapusty.
Warsztaty wszystkim Paniom bardzo przypadły do gu6

stu, mamy więc nadzieję że uda nam się jeszcze kiedyś zorganizować tego typu zajęcia.
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biela, kunszt ich wykonania oraz niewątpliwy talent plastyczny autora.

7 marca w GDK po raz kolejny zagościł Pan Mariusz
Dubiel ze Słodkowa, znany i ceniony artysta wykonującego pisanki metodą wydrapywania. Warsztaty cieszą się
niemalejącym zainteresowaniem, nie tylko wśród osób
z terenu gminy Zakrzówek, ale również z całego powiatu
kraśnickiego. Uczestnicy zapoznali się z trudną techniką,
jaką jest wydrapywanie motywów na skorupkach jaj barwionych na ciemny kolor. Każdy uczestnik wykonał pisankę, nawiązującą motywami do okresu Świąt Wielkanocnych i wiosny jako symbolu odradzającego się życia
w przyrodzie. Prowadzący (jeżeli była taka potrzeba) naszkicował kontury oraz pomagał i udzielał wskazówek. Wynikiem kilkugodzinnych warsztatów były unikatowe pisanki, które zostały podmalowane na kolorowo i zabezpieczone kilkoma warstwami lakieru bezbarwnego.
Uczestnicy warsztatów mogli również podziwiać eksWarsztaty te zostały dofinansowane ze środków popozycję pisanek przygotowaną przez Pana Mariusza Du- chodzących z Starostwa Powiatowego w Kraśniku.

Święto Kobiet 2018
Pod pięknym hasłem „Kobieta jest arcydziełem
wszechświata” G. E. Lessinga w sali konferencyjnej GDK
w Zakrzówku odbyło się 11 marca dwugodzinne spotkanie
z okazji międzynarodowego dnia kobiet. Życzenia kobietom złożyli Wójt Grzegorz Lemiecha i Radny z Rady Powiatu z Kraśnika – Piotr Janczarek. Wszystkie licznie zgromadzone Panie otrzymały piękne róże, poczęstowane zostały słodyczami i smacznym tortem.

W czasie imprezy można było otrzymać poradę konsultantki Avon, skorzystać z zabiegów upiększających,
wziąć udział w loterii lub zakupić kosmetyki tej marki.
Serdeczne podziękowania należą się Wójtowi i Dyrektorce z Domu Kultury za przygotowanie i poprowadzenie
Oprawę artystyczną spotkania, które powitała Gospo- przemiłego spotkania.
dyni GDK Małgorzata Jamróz, stanowiły występy młodzieJoanna Nasiłowska
ży z klasy IIIC Gimnazjum w Zakrzówku. Zaprezentowała
ona uwspółcześnioną wersję bajki „Kopciuszek”, przygotowaną pod kierunkiem nauczycielki pani Haliny Świątkowskiej. Drugim punktem programu był występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Majdanu-Grabiny. Po nich wstąpił
zespół „Sulowiacy”. Śpiewał również zespół seniorek
„Och, Baby”, a pani Honorata Chmiel przeczytała swój
zabawny wiersz „8 marca”. Następnie zaprezentował się
duet muzyczny. „Motyw”. Na zakończenie zaśpiewały
dzieci i młodzież z zespołu „Błękitne Korale” pod kierunkiem pana Tomasza Skrzypka. Gościem specjalnym imprezy była delegacja zespołu „Rokiczanka” – od której nasz
młody zespół otrzymał płyty z nagraniem swego repertuaru i kalendarze z pięknym zdjęciem tego zespołu na 2018r.
7
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Warsztaty robienia palm
Wielkanocnych

miejsce 14 i 22 marca. Podczas pierwszego spotkania panie z Klubu Seniora uczyły przybyłe z ZS w Zakrzówku dzieci robienia kwiatów z bibuły i krepiny. Drugiego dnia łączoNaszą lokalną tradycją powoli staje się coroczne robie- no kwiaty i bukszpan w piękne palmy.
nie palm wielkanocnych. W tym roku wydarzenie to miało

Konkurs na kartkę wielkanocną
15 marca w Gminnym Centrum Kultury w Polichnie
odbył się III Powiatowy Konkurs Plastyczny „Projekt kartki
wielkanocnej”.
Zmierzyły się na nim dzieci z terenu powiatu kraśnickiego, a został on zorganizowany we współpracy GCK ze
Starostwem Powiatowym w Kraśniku.
Do konkursu przystąpiło łącznie 11-ro dzieci z gminy
Szastarka, Zakrzówek oraz Dzierzkowice. Naszą gminę reprezentowały dzieci z PSP w Rudniku Drugim. Ich uczestnictwo zaowocowało sukcesem: Klaudia Bardak – I miejsce, Helena Jerczyńska III miejsce w kat. klas 0-III i Łucja
Jerczyńska III miejsce w kat. klas IV-VII. Gratulujemy
wszystkim uczestnikom a zwłaszcza zwycięzcom!

Warsztaty z foamiranu - mieczyk
15 marca w GDK odbyły się kolejne warsztaty
z foamiranu poprowadzone przez Panią Linę Shvets.
Tym razem uczestniczki zajęć wykonywały bardzo praco-

chłonny kwiat mieczyka. Zajęcia foamiranu cieszą się
u nas dużą popularnością, a powstałe na nich prace budzą zdumienie i zachwyt.
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Zespół „Błękitne Korale”
W okresie zimowym braliśmy udział w kilku wydarzeniach, nie obyło się bez znaczących sukcesów, o których
w tekście niżej.
- 6 stycznia - Zakrzówek Orszak Trzech Króli
- 11 stycznia – Spotkanie opłatkowe Gminy Zakrzówek
w Sulowie
- 19 stycznia– Trzydnik Duży 19 Powiatowy Przegląd Kolęd Pastorałek i Zespołów Kolędniczych - Wyróżnienie
w kategorii zespół wokalny i wokalno-instrumentalny
- 27 stycznia – Polichna VIII Międzypowiatowy Przegląd
Kolęd Pastorałek i Widowisk Kolędniczych - I miejsce
w kategorii zespół

- 11 marca – Dzień Kobiet w Zakrzówku - spotkanie
z zespołem Rokiczanka w GDK

Zespół zaprezentował się ostatnio w drugim nowym
komplecie strojów, nawiązujących do nazwy zespołu.
Stylistyka ludowa została w nich zachowana, ale wyróżniają się one na tle innych zespołów ludowych. Błękitne
Korale przygotowują się obecnie do festiwalu „Dziecko
w folklorze” w Baranowie Sandomierskim. Najbliższe
nasze plany to wyjazd do Lublina na warsztaty do Zespołu Pieśni i Tańca „LUBLIN” im. Wandy Kaniorowej.
Tomasz Skrzypek

Klub Seniora
Istnieje i działa już pięć lat. Spotykamy się raz w tygodniu, aby porozmawiać, pośpiewać. Uczymy się pieśni na
przeglądy. Ostatnio byliśmy w GOK-u, w Trzydniku, śpiewaliśmy i słuchaliśmy kolęd i pastorałek. Otrzymaliśmy
dyplom i nagrodę pieniężną. Inną formą naszej działalności
są rewizyty. Na takim sympatycznym spotkaniu byliśmy
w Tłusty Czwartek, 8-ego lutego w Potoku. Biesiadowaniu
towarzyszyły śpiewy, tańce przy akompaniamencie harmonii i keybordu.
Lubimy też obchodzić imieniny w swoim gronie - to
bardzo oczekiwane spotkania.
Nasze występy od czasu do czasu urozmaicają wernisaże, odbywające się w GJŚ. Ostatnio śpiewaliśmy na finisażu
wystawy malarza, członka PSNP w Lublinie, Jarosława
Struka. Nasza grupa jest bardzo zżyta. Niestety szkoda, że
nie powiększa się liczebnie, a chętnie przyjmiemy do swego grona inne mieszkanki naszej gminy. Zapraszamy!
Joanna Nasiłowska

„8 marca”
Ja tej nocy dziś nie spałam
Marzyłam i rozmyślałam
Co dobrego lub złego uczyniłam
Co ja w życiu swoim użyłam
Szybko z rana nie będę wstawała
Nie będę też gotowała
Ni obiadu ni kolacji
Mój chłop dzisiaj nie ma racji
I tak sobie myślę jak tu niespodzianie

Od mojego Wacka prezent dziś dostanę.
Przecież to dzień kobiet więc poświętuję
Pewnie mój Wacek śniadanie do łóżka mi szykuje
A tu nagle gdym na oczy przejrzała
Gina dokąd dzisiaj będziesz spała
Jeszcze śniadania dziś nie wyszykowała
Czy Cię zmora przygniotła, żeś się jeszcze z łóżka nie
zwlekła
Oj Ty mój Wacuś moje kochanie
Może to Ty byś dzisiaj przyniósł mi do łóżka śniadanie
Przecież dzień kobiet przy takim święcie
Przestań się kłócić ze mną zawzięcie
A na to Wacek, oj moja Gina
Zapomniałem to moja wina
Nic straconego, wstań, idź do sklepu
Kup papierosy i piwo z nikim nie rozmawiaj
A wracaj co żywo
Życzenia Ci złożę
Nie będę Cię całował
Bom z młodu Ci przynosił kwiatki
Im Cię oblizowoł.
A ja mu na to, nie będę Ci składać obietnicy
Bo ja wieczorem, na święto kobiet idę do świetlicy
Nie wiem kiedy wrócę, weź proszek na spanie
Abyś przespał na jutrzejsze śniadanie
8 marca to święto kobiet
Co roku je obchodzimy
Ale babskie marzenia
Mało kiedy się spełniły
27.02.2015r. Honorata Chmiel
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Finisaż wystawy malarstwa

Kultura

fotografował Stefan Stypułkowski, za co mu serdecznie
dziękujemy.

31 stycznia w GJŚ w Zakrzówku odbyło się spotkanie,
Joanna Nasiłowska
kończące prawie dwumiesięczną wystawę malarstwa olejnego Jarosława Struka, członka Kazimierskiej Konfraterii
27 marca w godzinach popołudniowych, w ZakrzowiecSztuki, Grupy Artystycznej Kontrast i PSNP w Lublinie, naukiej galerii otwarto wystawę suchych pasteli malarki, nauczyciela z Białej Podlaskiej.
czycielki przedszkola z Końskowoli Jolanty Wawer. Tematyką obrazów są przepiękne kwiaty, fragmenty architektury i zimowe pejzaże. Autorkę i przybyłych gości przywitała
dyrektorka GDK, Małgorzata Jamróz.

92 wernisaż w GJŚ

Obecna wystawa jest 91-wszą, z dostarczających naszym mieszkańcom niezapomnianych wrażeń z kontaktu
ze sztuką. Wystawiają na niej swe dzieła profesjonaliści
i amatorzy. Zachęca do chwycenia za pędzel, ołówek, dłuto, aparat fotograficzny czy igłę. Inspirują plenery malarskie dorosłych i młodzieży. Twórcy są zawsze gorąco witani przez dyrektorkę GDK, Małgorzatę Jamróz oraz komisarza galerii Joannę Nasiłowską.
Często wystawom w GJŚ towarzyszą występy zespołów
lub solistów. Tym razem spotkanie umilił Kub Seniora, który dla nich zaśpiewał. Goście zadawali pytania malarzowi,
słuchali wyczerpujących odpowiedzi twórcy. Gościł on
u nas już drugi raz, pierwszy przed dziesięciu laty, jeszcze
w poprzedniej siedzibie galerii. Jak zawsze spotkanie zakończyło się poczęstunkiem i indywidualnymi rozmowami
z malarzem oraz zapowiedzią kolejnych wystaw. Tym razem zapowiedziano dwie: Pani Jolanty Wawer i amatora
fotografa Zbigniewa Kasaka z Majdanu Grabiny. Wernisaż

Podczas wernisażu Pani Jola opowiadała o źródłach
swojej pasji, o odbytych studiach plastycznych. Opowiedziała też o swoim warsztacie, użytych materiałach. W naszej miejscowości pokazuje swoje dzieła drugi raz. Przed
laty były to akwarele. Tą techniką posługuje się nadal, zdobiąc książeczki dla dzieci „Myszki ,mrówki, wiewiórki i inne
bajdurki” z wierszami poety Zbigniewa Kozaka oraz książki
dla dorosłych „O zabawach, zabawkach i nie tylko – spotkanie z tradycją”, „Magia świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy – spotkanie z tradycją” oraz „Tajemnice szafy
babci i dziadka – spotkanie z tradycją”. Ilustracje są zachwycające. Widząc nasz entuzjazm, zachwyt. Ilustratorka
podarowała egzemplarze bajek naszej bibliotece gminnej.
Opowiadała też o technice malarskiej, jaką jest pastel suchy i mokry, o zastosowaniu ich i wyzwaniach stojących
przed twórcą.
Spotkanie uwieczniali fotograf Stefan Stypułkowski
i pracownik GDK Marek Michalak, autor zaproszeń, plakatów, katalogów. Wystawę będzie można oglądać do końca
kwietnia, a fotoreportaż ze spotkania znajduje się w internecie, gdzie zamieścił go niezawodny Pan Stefan, za co
serdecznie dziękujemy.
Joanna Nasiłowska
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Uroczystości szkolne
"Kolęduje Tobie moje serce" - pod takim hasłem 22
grudnia 2017 roku w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sulowie odbyło się spotkanie wigilijne. Społeczność szkolna zgromadziła się po to, by choć przez
chwilę zatrzymać się w pędzie dnia codziennego i rozważyć istotę Bożego Narodzenia. Fragmenty Pisma Świętego,
kolędy i pastorałki oraz słowa poetów, pozwoliły Nam ludziom XXI wieku, cofnąć się w czasie i powędrować do
żłóbka, gdzie narodziło się Dzieciątko. Nad wykonaniem
dekoracji i przygotowaniem uczniów do występu czuwała
pani Iwona Nowak.
11 stycznia uczniowie gimnazjum zaprezentowali swoje zdolności wokalne, muzyczne i recytatorskie, uświetniając swoim występem spotkanie opłatkowe, które odbyło
się w remizie OSP w Sulowie. Do występu uczniów przygotowały panie E. Mularczyk, A. Kaźmierak oraz p. D. Bochniak.
17 stycznia po raz kolejny odbył się koncert kolęd
i pastorałek. W tym roku oprócz uczniów, rodziców i nau-
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ce, piosenki oraz prace plastyczne. Klasa III przedstawiła
inscenizację utworu J. Tuwima pt. „Rzepka”. Cieszymy się,
że dziadkowie chętnie przyjmują nasze zaproszenie i razem ze społecznością szkolną przeżywają to wyjątkowe
święto.
Ciekawe spotkania
12 grudnia p. Stanisław Dudziak i p. Adam Chawryło,
strażacy, pracujący w Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku, wzięli udział w spotkaniu z uczniami klas I –III.
Panowie zapoznali uczniów z podstawowymi zasadami
postępowania w przypadku powstania pożaru. Poruszyli
również niezwykle ważny temat udzielania pierwszej pomocy przy poparzeniach, zatruciu gazem oraz wypadkach
samochodowych, nie zapomnieli również o przypomnieniu
numerów alarmowych, czyli 998 do Straży Pożarnej oraz
europejskiego numeru alarmowego 112. Przekazywanie
wiedzy na temat bezpiecznych zachowań oraz zapobiegania sytuacjom zagrażającym życiu miało bardzo atrakcyjną
formę. Na koniec spotkania dzieci mogły obejrzeć poszczególne elementy stroju i ekwipunku strażaka oraz przymierzyć hełm strażacki.
W imieniu p. Bożeny Zarzecznej dziękujemy za przeprowadzenie tego niezwykle ciekawego spotkania oraz wyposażenie uczniów naszej szkoły w te praktyczne wiadomości.
Sukces dziewcząt z Sulowa
W styczniu i lutym tego roku drużyna dziewcząt PSP
w Sulowie, którą trenuje p. Jacek Jamróz, brała udział
w Igrzyskach Dzieci w halowej mini piłce nożnej. Dziewczęta świetnie radziły sobie w kolejnych etapach rozgrywek.
W zawodach gminnych pokonały drużyny z Bystrzycy i Zakrzówka, w półfinale wygrały 6:0 z Polichną. W finale powiatowym zwyciężyły z Janiszowicami 3:0, Urzędowem
3:1, Kraśnikiem 4:0, zdobywając w roku szkolnym

czycieli na naszej scenie zaprezentował się zespół ludowy
„Sulowiacy”. Gościliśmy również Wójta Gminy Zakrzówek
p. Grzegorza Lemiechę oraz Przewodniczącego Rady Gminy Zakrzówek p. Stanisława Starocha, którzy również przyłączyli się do wspólnego kolędowania. Uroczystość zorganizowała p. Marta Jaremek, oprawę muzyczną przygotowały panie uczniów klas 0 – III oraz p. Dariusz Bochniak.
Uczniowie klas 0 – III przygotowali część artystyczną
z okazji Dnia Babci i Dziadka. Zaprezentowali wiersze, tań-

2017/2018 Mistrzostwo Powiatu w halowej mini piłce
nożnej dziewcząt szkół podstawowych. Gratulujemy!
Zespół redakcyjny PSP w Sulowie
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Wielki sukces w akcji charytatywnej!!!
„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, kim jest ,
ale przez to, czym dzieli się z innymi” nauczał Jan Paweł II.
Kierując się tą myślą, staramy się dzielić z bardziej potrzebującymi. Ostatnio wzięliśmy udział w akcji „Ile waży święty Mikołaj?” Wspólnie z Samorządem Uczniowskim, przy
ogromnej pomocy Rodziców zbieraliśmy bilon, aby wesprzeć uzdolnione dzieci i młodzież. Fundacja Szczęśliwe
Dzieciństwo, która opiekuje się tymi dziećmi od przeszło
30 lat, dokłada wszelkich starań, aby pomóc rozwinąć
skrzydła tym, którzy bez tej pomocy nie mieliby szansy na
rozwijanie swoich talentów. Uczniowie bardzo chętnie
dzielili się swoimi oszczędnościami, a każdy oddany grosik
pozwolił na zajęcie zaszczytnego 4 miejsca wśród 74
przedszkoli, szkół i burs z całej Polski.
Herody, czyli kolędowanie po lubelsku - 2. odsłona
W okresie świąt Bożego Narodzenia często wracamy
myślą do cichej nocy, kiedy wydarzył się prawdziwy cudprzyszedł do nas sam Bóg w osobie małego Dzieciątka.
Jednak mało kto zdaje sobie sprawę z bezpośrednich następstw tego wydarzenia. Moja dusza, twoje ciało! - krzyczała Śmierć do Żyda podczas inscenizacji „Herody”, prezentowanej przez najstarszych uczniów z naszej szkoły,
którzy po raz kolejny, pod opieką pani dyrektor Marii Stępień, postanowili odświeżyć dawne tradycje naszego regionu. Z zapartym tchem śledziliśmy historię Heroda - króla Judei i jego straszne zbrodnie. Jest plan, by co roku wracać do tej tradycji, wzbogacając spektakl o nowe postacie
i wykorzystywać w większym stopniu materiały z naszej
wsi. Spór Śmierci i Żyda mogliśmy obserwować nie tylko
podczas szkolnej Wigilii, ale także w trakcie tradycyjnego
już Orszaku Trzech Króli w Zakrzówku. Dawne zwyczaje
kolędnicze odchodzą w zapomnienie. Nikt już nie stroi

zwierząt kolorowymi bibułkami i nie oprowadza ich od
domu do domu, my jednak pragniemy zachować choć namiastkę tych obyczajów. Chętnie pokazujemy nasze przedstawienie w różnych miejscach, m.in. w Kraśniku, bo chociaż temat wciąż pozostaje ten sam, każda jego odsłona
jest inna, a czas spędzony ze sztuką bezcenny i niezapomniany.
12
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VIII Powiatowy Alert Ekologiczno-Zdrowotny TRWA!

W zdrowym ciele, zdrowy duch!- krzyczą plakaty promujące zdrowie, ale jak żyć zdrowo, jeśli nasze środowisko
przyrodnicze nie jest w najlepszej kondycji? Postanowiliśmy przeciwstawić się złym nawykom i przystąpiliśmy do
alertu. Realizujemy wiele zadań, tj. pogadanki i zajęcia
warsztatowe na temat zdrowego odżywiania, higieny,
zdrowego trybu życia. Dzieci z zerówki dokarmiają ptaki,
wszyscy uczniowie dbają o swoje sale - motywuje ich do
tego Konkurs na najładniejszą salę, ogłoszony przez Dyrektora szkoły, Samorząd Uczniowski i Radę Rodziców. Rozmawialiśmy już z myśliwym, czekamy na pogadankę z pie-

lęgniarką, na pokazy ratownictwa medycznego i na wycieczkę do pobliskiej oczyszczalni ścieków. Zbieramy makulaturę i przygotowujemy się do 3.zbiórki elektrozłomu,
za który otrzymujemy sprzęt sportowy. Mamy ambicję
zawalczyć o nagrody w alercie-wyniki w maju.
Wszystkich zainteresowanych działalnością szkoły zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej
www.pspbystrzyca.pl oraz facebooka.
Zespół redakcyjny szkoły w Bystrzycy
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Przed Świętami Bożego Narodzenia Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem p. E. Trzcińską udał się do osób
starszych i samotnych, by złożyć im życzenia Bożonarodzeniowe oraz wspólnie kolędować.
21 grudnia 2017 roku odbyły się w naszej szkole Jasełka i Wigilia. Tym razem "pierwsze skrzypce "zagrali najmłodsi (3-latki wystąpiły bez żadnego skrępowania). Oprawę słowno-muzyczną przygotowały panie: p. A. Flis i p. B.
Szadziewska. Wszystko udało się znakomicie! Rodzice zadbali o potrawy wigilijne. Wszyscy podzielili się opłatkiem.
Dziękujemy czcigodnym gościom za przybycie, a księdzu
proboszczowi za błogosławieństwo i życzenia.
25 stycznia 2018r. przy dźwiękach muzyki, która została przygotowana przez uczniów klas starszych, odbyła się
zabawa karnawałowa.
23 stycznia obchodziliśmy Dzień Babci i Dziadka.
W tym dniu wnuki- najmłodsi uczniowie oraz przedszkolaki
złożyły życzenia swoim dziadkom, śpiewali piosenki oraz
własnoręcznie wykonali upominki w postaci dyplomów
„Super Babci i Super Dziadka”.

otrzymała M. Mróz kl. VII z PSP w Rudniku Drugim, II miejsce i tytuł I Wicemistrza Kaligrafii- Oliwia Spryszak kl. VI
PSP w Bystrzycy, III miejsce z tytułem II WicemistrzaW. Lipiec kl.VI PSP w Rudniku Drugim. Nauczycielom z sąsiednich szkół i wszystkim zaangażowanym w przeprowadzenie konkursu dziękujemy.
Nasza szkoła wzięła udział w akcji Góra Grosza. Wznowiliśmy zbiórkę nakrętek plastikowych i już w styczniu zawieźliśmy ich aż 4 worki do Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia w Lublinie. Zorganizowaliśmy zbiórkę karmy,
którą przekażemy do Schroniska w Rachowie Starym.
1 MARCA: BIAŁO-CZERWONI DLA NIEPODLEGŁEJ
Ten dzień dla uczniów i wszystkich pracowników naszej szkoły był szczególny z dwóch powodów: obchodziliśmy Dzień Żołnierzy Wyklętych i p. dyrektor zainaugurowała działania w ramach projektu edukacyjnego- Sto wydarzeń na stulecie odzyskania niepodległości.
W organizację tej uroczystości zaangażowali się wszyscy uczniowie- starsi, pod opieką p. B. Jerczyńskiej, przybliżyli sylwetki i działania żołnierzy niezłomnych; młodsi
przygotowani przez p. U. Kryk wykonali choreografię do
Konkurs przyrodniczo-plastyczny pt. „Przyrodnicza gra piosenki „Jestem Polką i Polakiem”. Grupa przedszkolna
planszowa”, którego głównym celem było promowanie pod kierunkiem p. A Flis dumnie wyrecytowała „Katechizm
zapomnianej nieco rozrywki, jaką są gry planszowe i towa- polskiego dziecka”.
rzyskie. To świetna alternatywa dla tych wszystkich, którzy
są już zmęczeni rozrywką medialną. Zwycięzcami zostali:
I miejsce W. Lipiec - kl. VI - "Przyroda i My", II miejsce N.
Lenart - kl. V - "Natura Dobble", III miejsce – B. Wąsik kl. V - "Przygoda z Przyrodą", wyróżnienie- Ł. Jerczyńska
i M. Mróz -kl. VI - "EKO-MANIAK"
24 stycznia, pod kierownictwem p. Emilii Trzcińskiej,
odbył się Szkolny Konkurs Języka Angielskiego, który wyłonił najlepszych anglistów w naszej szkole:
I miejsce- N. Lenart, II-M. Mróz, a III- W. Lipiec. Gratulujemy wszystkim wygranym i życzymy dalszych sukcesów.
Międzyszkolny Konkurs na „Mistrza kaligrafii”- jego
organizatorką i pomysłodawczynią była p. M. Makuch.
Konkurs składał się z dwóch szczebli. Drugi odbył się 16
Nasza szkoła „zakwitła” barwami narodowymi w strolutego 2018r. Tego dnia w zmaganiach brali udział laureaci jach i flagach. Uroczystość ubogaciły gazetki okolicznościoetapu wewnątrzszkolnego ze szkół podstawowych w By- we, przygotowane przez p. U. Szczotkę. Przedstawiały one
strzycy, Majdanie Grabina, Rudniku Drugim i Studziankach. sylwetki osób, które walczyły o niepodległą ojczyznę,
Spośród 12 uczestników zostało wyłonionych trzech zwy- a o których dopiero teraz możemy mówić głośno.
Zespół redakcyjny PSP w Rudniku Drugim
cięzców, byli to: I miejsce z tytułem Mistrza Kaligrafii
13
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Mikołajki. Pomimo braku białego puchu, 6 grudnia
2017r. do naszej szkoły przybył wyjątkowy i długo oczekiwany gość. Spotkanie z Mikołajem minęło w bardzo miłej
atmosferze. Sympatyczny gość obdarował wszystkie dzieci
prezentami i prosił, aby były grzeczne przez cały rok.
Zgodnie ze szkolną tradycją 21 grudnia 2017 r. odbyło
się w naszej szkole spotkanie opłatkowe. Swoją obecnością i miłymi świątecznymi życzeniami zaszczycili nas specjalni goście: wójt Grzegorz Lemiecha, ks. proboszcz Dariusz Ziółkowski, Przewodniczący Rady Gminy Stanisław
Staroch, radny Ryszard Kloc, pani Joanna Nasiłowska oraz
rodzice. Kultywując tradycję, uczniowie klas 0-VII pod kierunkiem pań: Małgorzaty Zuń i Bożeny Maziarczyk przygotowali jasełka, pozwoliły one poczuć rodzinną atmosferę
zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i rozpocząć
wspólne świętowanie narodzin Zbawiciela.

W grudniu p. Dorota Igras-Bodzak przedstawiła wyniki
półrocznego konkursu na Najładniejszy zeszyt z języka
polskiego. I miejsce Milena Drzazga - kl. IV. , II miejsce
Agnieszka Machulak - kl.VI, Dorota Machulam - kl.VI i III
miejsce Jolanta Machulak kl. IV i Aleksandra Jarosz – kl.VI.
Gratulujemy laureatom!
W styczniu p. Beata Jerczyńska przeprowadziła dwuetapowy konkurs „Mistrz rachunków”. Wyłonił on najlepszych rachmistrzów w naszej szkole: I miejsce zajął Karol
Rugała, II miejsce Kinga Kosidło ex aequo Katarzyna Łatka,
a III miejsce Agnieszka Tylus, wyróżnienie otrzymał Mateusz Jarosz. Gratulujemy wszystkim wygranym i życzymy
dalszych sukcesów.
Samorząd Uczniowski, pod opieką p. Beaty Jerczyńskiej, przeprowadził zbiórki: drobnych monet w ramach
akcji „Góra Grosza” - dla rodzinnych domów dziecka, makulatury-na cele własne oraz karmy - dla schroniska dla
zwierząt.
Dzień Babci i Dziadka. Dziadkowie to ważne osoby w życiu
każdego dziecka, dlatego w tym szczególnym dniu dzieci z
oddziału przedszkolnego i klas I-III wspólnie ze swoimi paniami przygotowały okolicznościowe przedstawienie. Przybyłych gości przywitała pani dyrektor Agnieszka Michalak.
14
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Następnie dzieci zaprezentowały program artystyczny,
a po występie wręczyły własnoręcznie wykonane prezenty
dla swoich ukochanych Babć i Dziadków. Wszyscy z dumą
patrzyli na swoje wnuki, które włożyły wiele wysiłku w to,
aby wyrazić swoją miłość i szacunek. Gościom towarzyszyły radość, uśmiech oraz łzy wzruszenia.
Karnawał to czas radości i rozrywki! Świetną ku temu
okazją jest zabawa choinkowa, która w naszej szkole odbyła się 25 stycznia. Wszyscy bawili się znakomicie! Uczniom naszej szkoły do tańca przygrywał zespół muzyczny.
Natomiast poczęstunek przygotowali rodzice. Tegoroczna
zabawa karnawałowa należała niewątpliwie do udanych!
13 stycznia odbył się w naszej szkole ostatkowy bal
karnawałowy. W tym dniu sala zamieniła się w zaczarowaną krainę pełną barwnych postaci z bajek. Przy muzyce
dzieci mogły pobawić się z rówieśnikami, a także rodzicami i nauczycielkami: Małgorzatą Zuń i Joanną Jaskowską organizatorkami balu. Dzieci bawiły się świetnie i chętnie
uczestniczyły w konkursach! Uwieńczeniem balu była prezentacja strojów na wybiegu oraz wręczenie wszystkim
uczestnikom balu upominków.

14 lutego naszą szkołę odwiedziło mobilne planetarium. Podczas spotkania uczniowie mieli możliwość przeżycia fascynującej podróży po Wszechświecie! We wnętrzu kopuły wyświetlano filmy o kosmosie, podróżowano
po planetach naszego układu słonecznego, przedstawiano
gwiazdozbiory. To bardzo ciekawy i oryginalny sposób
zdobywania wiedzy!
Społeczność PSP im. J. Matejki w Majdanie-Grabinie,
w związku ze zbliżającą się Wielkanocą, pragnie złożyć
Czytelnikom najlepsze życzenia.
Niech Zmartwychwstanie Pańskie, które niesie odrodzenie duchowe, napełni wszystkich spokojem i wiarą, da
siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość...
Zespół redakcyjny PSP w Majdanie - Grabinie
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Grudniowe świętowanie i…
Z okazji mikołajek uczniowie naszej szkoły wraz ze
szkołą w Bystrzycy wyjechali do kina w Kraśniku na oscarowy film „Coco”. Przedszkolaki oraz uczniowie klas I-III odwiedzili Salę Zabaw „ŻYRAFA”, a klasy IV-VII kręgielnię w
„Stacji 1”. Przed zimową przerwą świąteczną samorząd
uczniowski wręczał słodkie upominki z życzeniami świątecznymi z okazji Świąt Bożego Narodzenia.
Tradycją naszej szkoły są coroczne jasełka. W tym roku
zostały przygotowane przez dzieci z oddziału przedszkolnego i klas I-IV. 22 grudnia w pięknie udekorowanej sali
gimnastycznej zebrała się cała społeczność szkolna, rodzice oraz zaproszeni goście. Publiczność po raz kolejny mogła przeżyć historię Maryi i Józefa, szukających miejsca do
schronienia na noc narodzin Jezusa. Na zakończenie zgromadzeni goście wysłuchali świątecznych życzeń, podzielili z firmy „Iskra” Edukacja Animacja Szkolenia. Świetnej zasię opłatkiem i zasiedli do wspólnego wigilijnego stołu. bawie nie było końca, każdy mógł spróbować swoich sił
Jasełka zostały ponownie zaprezentowane w kościele pa- zarówno w tańcu jak i różnych zabawach i konkursach.
rafialnym w święto Objawienia Pańskiego.
W dniu 14 lutego wszyscy mniej lub bardziej zakochani
mieli okazję wyznać swoje uczucia osobom, które darzą
sympatią. Specjalnie dla nich samorząd uczniowski przygotował pocztę walentynkową (lizaki z własnoręcznie zrobionymi liścikami). Wśród tej niezwykłej korespondencji
nie zabrakło wyrazów sympatii skierowanych pod adresem dyrektora szkoły, nauczycieli i wychowawców. Atmosferę tego dnia tworzył również odpowiedni podkład
muzyczny.
22 lutego w ramach cyklu „Spotkania z ciekawymi ludźmi” mury naszej szkoły odwiedziła pani Regina Sar, która
opowiedziała dzieciom o dawnych tradycjach wielkopostnych. Dodatkowo zaciekawieni mali słuchacze dowiedzieli
się, jak kiedyś wyglądała nasza miejscowość, szkoła, zajęcia dzieci w szkole i poza nią oraz ich czas wolny. Była to
ciekawa podróż do przeszłości.
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych życzymy
wszystkim zdrowia, radości, pogody ducha i miłych chwil
…początek nowego roku kalendarzowego
w gronie najbliższych. Wesołego Alleluja!
Zespół redakcyjny PSP w Studziankach
18 stycznia 2018 r. w naszej szkole odbyła się zabawa
choinkowa. Poprowadziła ją pani Sylwia Sawa-Pasternak

W ostatnim numerze gazetki pisaliśmy, że przed nami
jeszcze wiele planów, ciekawych wydarzeń a najbliższe to
„Święto Pluszowego Misia”, które odbyło się 2.11.2017r.
Następnym wydarzeniem była zabawa andrzejkowa, w
tym dniu zostaliśmy przeniesieni w świat magii gdzie mogliśmy dowiedzieć się, jakie Czekaja na nas niespodzianki
w tym roku. W grudniu do drzwi przedszkolnych zapukał
Święty Mikołaj z workiem prezentów. Zaś przed świętami
cała społeczność przedszkolna zebrała się na spotkaniu
opłatkowym, które było połączone z wystawieniem

„Jasełek” w wykonaniu kolegów z kl. III. W styczniu bawiliśmy się na zabawie karnawałowej, byliśmy poprzebierani
za różne postacie z bajek.
Po raz kolejny na terenie przedszkola organizowane
były akcje „Góra Grosza”, „Pomóż dzieciom przetrwać zimę” oraz zbieraliśmy korki. Organizowaliśmy wycieczki na
terenie naszej osady a w pierwszy Dzień Wiosny cała nasza społeczność przedszkolna jedzie do Teatru Lalki i Aktora w Lublinie na bajkę „Koziołek Kręciołek”. Do przedszkola zapraszamy rodziców, dziadków ekspertów w listopa15
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dzie odwiedził nas listonosz a w styczniu strażak. Obaj eksperci w prosty i ciekawy sposób przybliżyli przedszkolakom
specyfikę ich pracy.
Po raz drugi zaczęliśmy gorące przygotowania do kiermaszu wielkanocnego, z którego dochód będzie przeznaczony na potrzeby przedszkola.
Informujemy, że 28 lutego rozpoczęła się rekrutacja do

przedszkola, która potrwa do 15 marca. Serdecznie zapraszamy rodziców do zapisywania swoich pociech do naszego
przedszkola na nowy rok szkolny.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do odwiedzania strony na facebooku .

1,2,3 – To My
22 stycznia w ramach akcji informacyjno-edukacyjnej
„Bezpieczne Ferie" odbyło się spotkanie uczniów klas I-III z
funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku. W trakcie wizyty policjanci wygłosili prelekcję na tematy dotyczące bezpieczeństwa zabaw na lodzie i śniegu oraz
bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
14 lutego w ZS w Zakrzówku miała miejsce uroczystość z okazji Święta Babci i Dziadka. Najmłodsi uczniowie
zaprezentowali niezmiernie atrakcyjny program artystyczny, przygotowany pod kierunkiem pań wychowawczyń:
Marii Korzeniowskiej, Barbary Kurczak, Anny Mozgawy
i Marty Sumery. Ciepłe słowa w podziękowaniu za trud
wychowania do gości skierowała również pani wicedyrektor Beata Szabat. Atmosfera spotkania była podniosła
i wzruszająca, a podziękowaniom ze strony gości nie było
końca.

27 lutego odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. „Bezpieczna Zima 2018” organizowanego przez
Komendę Powiatową Policji w Kraśniku. Wśród wyróżnionych znalazły się prace uczennic z naszej szkoły - Agaty
Zdanowskiej z kl. I oraz Alicji Potockiej z kl. IIIB. Zwycięzcom i wyróżnionym nagrody wręczał Starosta Kraśnicki
Andrzej Maj oraz Komendant Powiatowej Policji w Kraśniku podinsp. Marek Tchórz. Dyplom otrzymała również Barbara Kurczak za organizację konkursu na terenie naszej
szkoły.

Opracowała: Bożena Michałek

Kolejnym kulturalnym wydarzeniem był wyjazd do
Centrum Spotkań Kultur w Lublinie. 6 marca nasi ucznio-

22 lutego dzieci z naszej szkoły obejrzały spektakl
o tolerancji i akceptacji odmienności, promujący jednocześnie dbałość o książki i zachęcający do czytania. Widowisko
„Wielkie hece w bibliotece” przedstawili aktorzy Krakowskiego Teatru Moralitet.

wie mieli okazję obejrzeć spektakl pt. „Pchła Szachrajka”
w wykonaniu aktorów Teatru im. H. Ch. Andersena. Dzieci
z wielkim zaciekawieniem podziwiały grę aktorów, ale niezapomniane wrażenie wywarły na nich sceny iluzjonistyczne, które pojawiały się w trakcie spektaklu.
Zespół redakcyjny ZS w Zakrzówku
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Szymon Szostak uczeń klasy IV Technikum Geodezyjnego w Zakrzówku, otrzymał stypendium Ministra Edukacji Narodowej za szczególne osiągnięcia w roku szkolnym 2016/2017. Tylko dwóch uczniów
z Powiatu Kraśnickiego otrzymało to stypendium, jednym z nich jest
Szymon. Od 2015r. jest on kapitanem i liderem programistą jedynej
w Polsce drużyny konstruującej roboty na międzynarodowe zawody
FIRST (skrót od For Inspiration and Recognition of Science and Technology – „Dla inspiracji i uznania wobec nauk ścisłych i technologii”), które odbywały się w Calgary w Kanadzie,
w Waszyngtonie, a w marcu 2018r. w Shenzhen i Szanghaju w Chinach. Organizatorem jest Międzynarodowa organizacja organizująca zawody FIRST Robotics Competition, której celem jest rozwijanie i inspirowanie uczniów
w dziedzinie inżynierii i technologii. Założona w 1989r. przez Deana Kamena i Woody-ego Flowersa. Jest to rodzaj
olimpiady z zakresu robotyki. Szymon Szostak jako kapitan drużyny w 2017r. zdobył prestiżową nagrodę Deana Kamena (twórcy FIRST), którą
otrzymuje tylko dwóch finalistów turnieju, a jego drużyna
wywalczyła 2 miejsce na 163
drużyn z całego świata. Szymon
otrzymał także listy polecające
na kilka prestiżowych uczelni
wyższych w USA. W marcu
2018r. Drużyna Spice Gears
uczestniczyła w dwóch turniejach regionalnych w Chinach
gdzie zdobyła awans do finału
zawodów w Ditroit.
Otrzymane stypendium przyczyni się zapewne do rozwoju
jego umiejętności informatycznych w zakresie programowania,
jak też kompetencji w dziedzinie
inżynierii i robotyki.
Drużyna Spice Gears na spotkaniu ze Starostą Kraśnickim. (od lewej) Starosta Kraśnicki
Gratulacje dla Szymona
Andrzej Maj, Dariusz Głuchowski – wicedyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Kraśniku, Domi- i całej drużyny od Dyrektora
nik Ściborek, Aleksandra Jarzyna, Szymon Szostak, Magdalena Wieczorek, Bartłomiej i Grona Pedagogicznego Zespołu
Wierzchowiak.
Szkół Nr 1 w Zakrzówku.
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„Wolność kocham i rozumiem
Wolności oddać nie umiem…”

100 na 100
czyli 100 wydarzeń na 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę
Rok 2018 na mocy uchwały Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z 25 maja 2017r. został
ogłoszony Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło rok szkolny 2017/2018 – „Rokiem dla Niepodległej”. W całym kraju, w dużych aglomeracjach, małych miasteczkach i mniejszych miejscowościach rozpoczęły się już na dobre obchody Jubileuszu.
W naszej gminie, a dokładnie w Publicznej Szkole Podstawowej w Bystrzycy, po zebraniu wiejskim w styczniu br.
z udziałem pana Wójta i radnych, zrodziła się inicjatywa, by obchody były skoordynowane, a przez to bardziej różnorodne, intensywne, wykraczające poza małe społeczności szkolne i lokalne. By służyły działaniom wspólnym w imię tak
szczytnego celu, jakim jest uczczenie 100-lecia odzyskania niepodległości naszej Ojczyzny.
I stało się. Powstał projekt edukacyjny -100 wydarzeń na 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę.
Projekt zakłada koordynację 100 wydarzeń na 100-lecie niepodległości, które będą zgłaszane przez szkoły, instytucje samorządowe, ośrodki kultury, firmy, stowarzyszenia, grupy, zespoły do „wspólnego” uczczenia Jubileuszu. Przedsięwzięcie ma na celu zaangażowanie dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy Zakrzówek do wspólnego uczestnictwa w wydarzeniach, podkreślających wartości patriotyczne i wolnościowe, szerzenie różnych form patriotyzmu wśród
mieszkańców oraz ich aktywizację. Czas trwania projektu 1 marca 2018r. - 11 listopada 2018r. Po dwu spotkaniach liderów poszczególnych podmiotów, deklarujących udział w projekcie z koordynatorem powstał Kalendarz gminnych
obchodów Jubileuszu, a w nim bogactwo form i pomysłów.
Są w nim m.in.: wystawy, koncerty, seanse filmowe, debaty, parady, konkursy: plastyczne, recytatorskie, literackie,
fotograficzne, spotkania, festiwale, lekcje o historii Zakrzówka i okolic, spacery tematyczne, imprezy sportowe: biegi,
mecze, imprezy rekreacyjne - wycieczki, rajdy. Niektóre wydarzenia typowo szkolne i lokalne, wiele wydarzeń zaplanowano jako gminne, a niektóre pozagminne, np. wycieczki. Merytorycznie zechcieli wesprzeć działania projektowe panowie historycy: dr Henryk Krawiec i mgr Dariusz Wajs.
Patronat nad projektem już objęły: Fundacja Monte Cassino w Zakrzówku i Fundacja Niepodległości w Lublinie. Zapraszamy całą zakrzowiecką społeczność do wspólnego świętowania. Inauguracja obchodów odbędzie się 21 marca
2018r.w murach szkoły w Bystrzycy.
Dokładny harmonogram wydarzeń i kronika są dostępne na stronie Urzędu Gminy gmina@zakrzowek.pl i na profilu
fb Dawny Zakrzówek i okolice.
Maria Stępień
koordynator projektu

zawrzeć umowę o refundację z Wojewódzką Komendą
OHP. Uczniowie pozyskali informację o nauce zawodu,
możliwości dalszego kształcenia a także wiedzę na temat
20 marca w auli Zespołu Szkół w Zakrzówku z inicjaty- wyboru drogi edukacyjnej, która prowadzi w późniejszym
wy Wójta Gminy Zakrzówek Grzegorza Lemiechy oraz Lu- efekcie do wyboru zawodu.
belskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców
Pracy przy współudziale Dyrektor Zespołu Szkół w Zakrzówku Marioli Surmy, odbyło się spotkanie dotyczące
dualnego systemu kształcenia i refundacji wynagrodzeń
młodocianych pracowników.
Licznie zgromadzonych Dyrektorów Szkół, uczniów
oraz przedsiębiorców z terenu Gminy Zakrzówek powitał
Wójt Gminy Zakrzówek Grzegorz Lemiecha. Następnie
z ramienia Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy konferencję poprowadzili: Pan Marek
Drączkowski Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP
oraz Pan Piotr Dziurda doradca zawodowy. Zapoznali zgroSpotkanie swoją obecnością zaszczycił Pan Henryk Dumadzonych ze szczegółami: w jaki sposób pracodawca, dziak Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego który
który zatrudnia pracowników młodocianych w celu przygo- przedstawił ofertę edukacyjną na rok szkolny 2018/2019
towania zawodowego, może uzyskać refundację wypłaco- Zespołu Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychanych im wynagrodzeń i opłaconych od tych wynagrodzeń wie którego jest dyrektorem.
składek na ubezpieczenia społeczne oraz w jaki sposób
Ewelina Stańko

Spotkanie z przedstawicielami
Ochotniczych Hufców Pracy!
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Podczas gminnej inauguracji obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę w PSP w Bystrzycy
21 marca br. odbyło się wyjątkowe spotkanie z przedstawicielem rodziny kombatanta - Jana Jędrasika- mieszkańca Bystrzycy. Pan Roman Garbacz, najstarszy wnuk kombatanta, przyjął zaproszenie ze szkoły i z ogromnym zaangażowaniem i wzruszeniem podjął się współpracy
w celu upowszechnienia wśród uczniów wiedzy o przeszłości poprzez losy swojego Dziadka. Przedstawił materiał przygotowany przez Pana Janusza Kurczaka, także
wnuka kombatanta. Niżej publikujemy jego większą
część:
Trudno w kilku zdaniach opisać bogaty życiorys mojego dziadka Jana Jędrasika, bohatera dwóch wojen. Urodzony w 1899r. na miejscowej ziemi, przeszedł pół świata,
by po burzliwych kolejach historii powrócić tu, w 1947r.
W 1920r. dziadek był w tzw. służbie czynnej w 2 pułku
Szwoleżerów Rokitniańskich, dowodził nim wtedy porucznik Klemens Rudnicki. Wspominam o tym, gdyż po latach
w 1944r. W sztabie na froncie włoskim, wtedy już pułkownik Rudnicki, szef sztabu 5 Kresowej Dywizji Piechoty zaczepił starszego strzelca Jana Jędrasika – z pytaniem:
„Żołnierzu, skąd macie tę odznakę na uniformie?” Dziadek
odpowiedział: „To pamiątka pułkowa z 20 roku”. Pułkownik pyta: „Kto był dowódcą?” Dziadek odpowiada „Wtedy
porucznik Klemens Rudnicki”. Po wybuchu II Wojny Światowej, we wrześniu 1939r. dziadek dostał powołanie do
Armii. Otrzymał kartę mobilizacyjną, która nakazywała
natychmiastowe spakowanie się i wyruszenie na wojnę.
17 września 1939r. Armia Czerwona wtargnęła od wschodu, biorąc do niewoli tysiące polskich żołnierzy. „To najgorszy okres w życiu męża i ojca dużej rodziny. Był świadkiem wyczytywania i brania oficerów. O zbrodni katyńskiej
w naszej rodzinie wiedzieliśmy od dziecka. Przez 2 lata w
tajdze, przy - 40 stopniach mrozu dziadek piłował drewniane kloce z podpułkownikiem, którego nazwiska niestety
nie pamiętamy. W czerwcu 1941r. hitlerowski plan
„Barbarossa” napadu na ZZSR uratował polskim jeńcom
życie. Dziadek wspominał: „Dla nas to było święto i wybawienie, bo byśmy tam zgnili”. Po staraniach gen. Sikorskiego utworzono Armię Polską. Dowódcą został gen. Władysław Anders. Powstała ona z zagłodzonych i wycieńczonych ponadludzką pracą „cieni”. Dziadek dorosły mężczyzna ważył w Persji (dzisiejszy Iran) po odżywieniu 43 kg. Po
sformowaniu w Palestynie 3 Dywizji Strzelców Karpackich
w 1943 roku Armia została przerzucona do Włoch – port
w Torento.
Dziadek jako żołnierz brał udział w ataku na Monte
Cassino, którego wzgórze, zdobyto 18 maja 1944r. Dywizja
znajomego z okresu wojny 20 roku pułkownika Klemensa
Rudnickiego wylosowała atak na sąsiednie wzgórze 593.
Pod dowództwem gen. Rakowskiego „wzgórze ofiarne” po
utracie setek żołnierzy zostało zdobyte. Od Persji (Iran) do
Anglii żołnierzom korpusu towarzyszy niedźwiedź Wojtek.
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Był znakiem rozpoznawczym malowanym na drzwiach
i burtach ciężarówek. We Włoszech stacjonowali w dworku Mussoliniego, gdzie dziadek poznał siostrę dyktatora.
Był na audiencji papieża Piusa XII. Odbył z nim krótką rozmowę. Widząc starszego żołnierza z wąsami, papież zapytał od kiedy służy w wojsku. Dziadek opowiedział mu po
włosku.
Ten skromny bohater zawsze chciał wrócić do kraju.
Czekała na niego żona, Aniela i czwórka dzieci – Kazik, Janina, Helena i Ola. Nie było to jednak proste, gdyż wszystkich żołnierzy powracających z Zachodu tuż po wojnie komunistyczne władze zamykały w kazamatach ubeckich.
Dziadek prócz wielu odznaczeń dostał od swojego dowódcy majora Kirchmajera niklowany pamiątkowy pistolet,
z grawerowaną dedykacją. Chciał pamiątkę zabrać ze sobą. Dowiedział się jednak, że w Polsce Ludowej to wyrok
śmierci. Postanowił zdeponować go w sejfie w Londynie.
Mógł odebrać swoją pamiątkę nawet po 20 latach.
W 1967r. w ówczesnej Polsce nic się nie zmieniło.
W 1947r. w porcie wojennym w Gdyni odbyło się przyjęcie
bohaterów. Z rękami podniesionymi do góry, rozebrani do
pasa musieli przejść przed komisją wojskową. Poszukiwano wśród nich SS-manów. Tak się zaczęło życie w Polsce
Ludowej.
Po latach dziadek zapisał się do ZBOWID-u (Związek
Bojowników o Wolność I Demokrację). Członkowie związku dostawali renty za udział w wojnie. Lecz przez całe życie, po powrocie pomniejszano rolę żołnierzy Andersa.
W końcu w 1986r. przyznano dziadkowi rentę wojenną,
lecz z niej nie skorzystał, gdyż zmarł.
Ze względu na dobro rodziny po powrocie dziadek nie
angażował się politycznie. Dużo opowiadał nam, o tych
ciężkich latach. Któregoś razu chciałem nagrać jego wspomnienia na magnetofon. Dziadek kategorycznie się sprzeciwił. Powiedział: „Jak oni, czyli komuniści to usłyszą, to
będzie po tobie i po mnie”. Nauczony doświadczeniem
wiedział, jak działa NKWD i SB – policja polityczna. Wspominał, ze w latach 40 ubiegłego wieku w łagrach i obozach
pracy było „zakluczonych”, czyli uwięzionych 40 milionów
ludzi. Dowiedział się tego od strażnika jednego z obozów
przy zakładach Kirowskich. Przetapiano tam m. in. dzwony
z cerkwi i kościołów na potrzeby produkcji wojennej. Utratą niepodległości był system, jaki po II Wojnie Światowej
zgotowały nam Konferencja w Jałcie i układ ze Stalinem.
Tułaczkę swą zakończył na cmentarzu miejscowym
w Zakrzówku.
Odznaczenia polskie jakie otrzymał pan Jan Jędrasik:
Odznaka Pamiątkowa 2 Korpusu Polskiego, Krzyż Pamiątkowy 3 Dywizji Strzelców Karpackich, Medal Wojska Polskiego, Krzyż Monte Cassino. Odznaczenie papieskie z dyplomem i Krzyż Jerozolimski. Odznaczenia angielskie: Medal Wojenny, Gwiazda Wojny 1939-1945, Gwiazda Italii za
Kampanię Włoską.
Roman Garbacz, Janusz Kurczak
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Wywiad z Panią Ewą
Goch - skarbnik Stowarzyszenia
Społeczności
Wiejskiej „Nasza Szkoła”
w Bystrzycy
Uczestnicy festynów czy też
kiermaszy, organizowanych
na terenie Gminy, mogą
podziwiać stoiska wsi Bystrzycy udekorowane przez
Panią. Skąd takie zdolności i
zainteresowanie rękodziełem?
Moja przygoda z rękodziełem rozpoczęła się wraz
z rozpoczęciem działalności Stowarzyszenia Społeczności
Wiejskiej „Nasza Szkoła” w Bystrzycy. Był to czas kiedy
organizowaliśmy wiele warsztatów, między innymi florystycznych, a także tworzenia biżuterii. Robiąc różne kompozycje czy stroiki, odkryłam w sobie duszę małego artysty. Moim debiutem było wykonanie dekoracji Dożynek
Gminnych w 2015 r. w Bystrzycy.

Wywiad

czątku pewnie trudno, ale z czasem kiedy mieliśmy możliwość odwiedzić podobne szkoły prowadzone przez stowarzyszenia oraz przy wsparciu naszego obecnego Pana Wójta Grzegorza Lemiechy, było to łatwiejsze. Dużo prac wykonywanych było przez nauczycieli oraz pracowników
szkoły poza ich obowiązkami. Angażowali się członkowie
Stowarzyszenia, rodzice dzieci, a także mieszkańcy z Bystrzycy, którzy bezinteresownie dostarczyli słomę do co.
Nie omieszkam wspomnieć o naszych sponsorach, którym
pragnę serdecznie podziękować. Wspierali nas podczas
różnych uroczystości szkolnych.

Jak wygląda to obecnie, a jak ocenia Pani początki działalności Stowarzyszenia?
Na pewno teraz jest dużo łatwiej, mamy zmodernizowane, dobrze wyposażone przedszkole, sale lekcyjne, nowoczesny plac zabaw, salę zabaw i oczywiście ogród. Korzystając z różnych projektów, mogliśmy wykonać te prace. Mimo że nasze środki pieniężne pochodzące z dotacji
są o wiele niższe w porównaniu z innymi szkołami w gminie, nasza Szkoła, prowadzona przez Stowarzyszenie, cały
czas się rozwija. 7 lat to niedługi okres czasu, lecz u nas
zmieniło się bardzo wiele. Z perspektywy czasu jest łatwiej, gdyż pewne cele mamy już osiągnięte, za nami wieCzy Pani zainteresowania skupiają się tylko na rękodziele doświadczeń. Takie działania naprawdę łączą ludzi
le. Jakie inne formy twórczości Pani jeszcze rozwija?
i uczą współpracy. Mamy jeszcze wiele planów na przyW większości tak, między innymi jeszcze robienie biżuszłość i mimo różnych trudności będziemy dalej funkcjoterii i jej naprawa. Uwielbiam tworzyć biżuterię według
nować i dbać o szkołę.
swoich innowacyjnych pomysłów. Podczas tworzenia
można wyciszyć się i odpocząć, wtedy skupiam się na jedCo/Kto stanowi dla Pani wsparcie w tych działaniach?
nej rzeczy. Moją drugą pasją jest ogrodnictwo, które poDużym wsparciem jest dla mnie moja najbliższa rodzichłania mi dużo czasu. Uwielbiam kwiaty, krzewy i dzięki
na, dzięki niej mogę więcej czasu poświęcić szkole. Rówtemu co roku mój ogród jest coraz ładniejszy. W moim
nież członkowie Stowarzyszenia, z którymi bardzo zżyliśmy
ogrodzie królują przepiękne azalie, różaneczniki i magnosię i jesteśmy jak rodzina. Przed założeniem Stowarzyszelie, które wymagają wiele pracy, ale za to wynagradzają mi
nia mieszkaliśmy obok siebie albo niedaleko i praktycznie
obfitymi i przepięknymi kwiatami. Moim drugim ogrodem,
nie znaliśmy się, a teraz rozmawiamy o wszystkim, często
z którego jestem dumna, jest ogród zaprojektowany przespotykamy się, wspominamy nasze początki. Lecz osobą,
ze mnie przy Szkole Podstawowej w Bystrzycy.
która zawsze mnie wspierała i wspiera do dziś, jest mój
Dodatkowo jeszcze należę do Koła Gospodyń Wiejkochany małżonek. W moich działaniach zawsze mnie
skich w Bystrzycy i w ramach jego działań uczestniczę
wspiera, a nawet pomaga, nie krytykuje i nie ocenia. Za co
w dożynkach, konkursach kulinarnych, konkursach stroimu bardzo dziękuję.
ków na różne okazje.
Poza działalnością artystyczno-rękodzielniczą angażuje
się Pani w życie miejscowości Bystrzyca, jest Pani członkiem Stowarzyszenia Społeczności Wiejskiej „Nasza Szkoła” w Bystrzycy. Czy prowadzenie szkoły jest dużym wyzwaniem?
Zgadza się, pełnię funkcję Skarbnika w Stowarzyszeniu. Na pewno dużym wyzwaniem było dla nas w roku
2011, rozpoczęcie działalności, wraz z objęciem prowadzenia Szkoły Podstawowej w Bystrzycy i utworzeniem
Niepublicznego Punktu Przedszkolnego. Dla wielu z nas
było to nowe i zarazem ciekawe doświadczenie. Na po20

Jak Pani zdaniem w ostatnich latach zmieniło się oblicze
Bystrzycy? Czy się zmieniło, jeśli, tak to jakie są zmiany?
Na pewno się zmieniło; ponieważ z upływem czasu
wszystko się zmienia ludzie, technika, a nawet okolice.
Powstają nowe drogi wraz z ich oświetleniem. Jest tylko
jedna rzecz , nad którą bardzo ubolewam, że nie powstał
chodnik, dlatego moje dzieci i sąsiadów muszą być dowożone codziennie, związane jest to z dużym ruchem samochodów. Ale mam nadzieję, że może w przyszłości się to
zmieni. Bardzo dobra i trafiona inwestycja przez Gminę
przy pomocy środków dofinansowania z UE to solary. Jedna rzecz, jaka się nie zmieniła, to podejście mieszkańców
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do spraw naszej wsi. W szkole organizowaliśmy wiele
warsztatów dla mieszkańców, co roku dla wsi organizujemy Spotkanie Papieskie, Wigilię, różne: Dzień Otwartych
Drzwi Szkoły i Punktu Przedszkolnego, Festyn Rodzinny.
Co roku odbywają się zebrania sołeckie i jest to naprawdę
przykre, że przychodzi garstka ludzi. Nasza dobra wola
i chęci mogą wiele zdziałać. Razem możemy dużo więcej
i dla wsi, i dla siebie.
Jak wygląda współpraca z urzędem gminy?
Jeżeli chodzi o współpracę Stowarzyszenia z Gminą,
jest bardzo dobra. Pracownicy gminy służą nam zawsze
pomocą wraz z Panem Wójtem na czele. Każda pomoc jest
dla nas, zwłaszcza teraz, bardzo potrzebna, ponieważ od
stycznia tego roku zmieniły się przepisy o naliczaniu dotacji dla Stowarzyszeń oraz innych organizacji pozarządowych, prowadzących miedzy innymi szkoły. Nie są to zmia-

Wywiad z Panią Reginą
Sar - byłą przewodniczącą KGW w Studziankach
Jest Pani od wielu lat związana z działalnością społeczną i kulturalną na terenie Studzianek oraz Gminy
Zakrzówek. Jakie były początki Pani tej działalności?
Początki
działalności
społecznej – to najpiękniejsze i najszczęśliwsze lata
mojego życia. Dlatego, że spotkałam na mojej drodze
mnóstwo młodzieży zaangażowanej w działalność kulturalną na rzecz środowiska i Gminy. Byli to młodzieńcy w wieku lat 20, którzy chętnie i z wielkim entuzjazmem pisali ze
mną scenariusze, wyszukiwali skecze, fraszki, uczestniczyli
w próbach, a potem w scenkach kabaretowych. Byliśmy w
dobrej, a nawet bardzo dobrej sytuacji – bo moi dwaj synowie grali w dwu zespołach: w jednym na ludową nutę,
w drugim bardziej z młodzieżową muzyką.
Oprawa muzyczna w tego rodzaju rozrywce, jak kabaretowe scenki to 50 % powodzenia. Widząc efekty naszej
pracy – dołączali do naszego zespołu chętni: dorośli
i szkolne dzieciaki. Pierwszy nasz występ miał miejsce 35
lat temu w szkole w Studziankach, potem w Zakrzówku
z racji rozpoczęcia szkolenia rolniczego z ODR-u w Końskowoli, potem Kraśnik, Szastarka (otwarcie drogi SłodkówSzastarka), dożynki Sulów, Bystrzyca, Studzianki, Dzień
Służby Zdrowia, itd.
Działalność moja polegała nie tylko na występach kabaretu; to także uczestnictwo w różnych uroczystościach
Gminnych na rzecz społeczeństwa.
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ny dla nas dobre, bo wg nowych obliczeń dostajemy
mniejszą kwotę. Postanowiliśmy więc jako Stowarzyszenie
złożyć pismo do Przewodniczącego Rady Gminy Pana Stanisława Starocha oraz Wójta Gminy Pana Grzegorza Lemiechy o jednorazowe dofinansowanie na słomę oraz
opłaty na energię. Podczas sesji w lutym zostało zaakceptowane jednogłośnie przez Radę Gminy oraz Pana Wójta.
Miałam okazję być na tej sesji i byłam pod duży wrażeniem, że państwo Radni przychylili się do tej prośby z sercem i współczuciem.
Z dużą radością przyjęliśmy w ostatnich dniach informację, że złożony do Gminy projekt na dofinansowanie
naszego dziecięcego zespołu wokalnego „Bystre Nutki”
spotkał się z aprobatą Komisji Konkursowej. Środki otrzymane od Gminy posłużą dzieciom w rozwoju ich muzycznych talentów.
Dziękuję za rozmowę
Małgorzata Jamróz

Przez wiele lat była Pani przewodniczącą KGW, w jakie
działania były w tym czasie zaangażowane Panie ze Studzianek?
Jeżeli chodzi o działalność w KGW to powiem z czystym sumieniem, że byłyśmy jak jedna dobra i zgrana rodzina. Organizowałyśmy kurso-pokazy kulinarne z instruktorami z ODR (Pani Jasia Bańka) wypieki ciast drożdżowych
w różnym asortymencie, sałatki, surówki, ciasta na ważne
okazje. Później takie pokazy robiła Pani Ania Jamróz, były
to dania wigilijne, torty, galantyny, ciasta na Wielkanocne
Święta, sosy, pasztety i ciasta z owocami, zupy na eleganckie przyjęcia.
Panie z KGW angażowały się w różne prace i pokazy,
robiłyśmy strucle Bożonarodzeniowe, wiązanki i kompozycje kwiatowe, palmy wielkanocne, stroiki na wielkanocne
dekoracje stołu, pisanki, baranki do koszyczków.
Jeżeli zaszła potrzeba upieczenia ciast, czy zrobienia deserów lub jakichś potraw na potrzebę świąt organizowanych
przez Urząd Gminy, panie ze Studzianek bardzo chętnie
podejmowały wyzwanie i uczestnictwo w tychże uroczystościach.
Organizowane były wyjazdy do szkółek po zakup drzewek owocowych i krzewów ozdobnych, które do dziś zdobią ogródki przydomowe.
Pomimo rezygnacji z przewodniczenia KGW w Studziankach, jest Pani nadal aktywna społecznie. W jakich działaniach Pani uczestniczy?
Po rezygnacji z przewodniczenia KGW staram się pomagać każdemu i wszędzie kto mnie o to poprosi. Staram
się bywać w szkole – jestem czasem zapraszana, pomagam
przy organizowaniu uroczystości dożynkowych i przy wiciu
wieńca. Powiem tak: dokąd ja sama nie będę potrzebowała pomocy – to każdy może liczyć na pomoc z mojej strony.
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nictwem rodzin i przyjaciół, Dzień Babci i Dziadka.
Pani działalność i osoba znajdują uznanie wśród społeczJest to bardzo budująca sytuacja dla ludzi samotnych –
ności lokalnej, czego wyrazem są nagrody i wyróżnienia. bo ta życzliwość jak promień słońca dociera do każdego
Które Pani ceni najbardziej?
seniora, za co jesteśmy ogromnie wdzięczni.
Z wyróżnień, dyplomów cieszę się bardzo, większość
z nich jest dla nas (czyli dla organizacji KGW) i bardzo mo- Jakie są Pani oczekiwania dotyczące seniorów?
tywują do działania. Najbardziej chwycił mnie za serce meWielu seniorów, uczestniczących w spotkaniach, urodal pamiątkowy Województwa Lubelskiego – za szczególne czystościach organizowanych przez naszą Gminę, jest jeszzasługi na rzecz rozwoju Gminy Zakrzówek oraz Wojewódz- cze w dobrej kondycji i mogą sami dojechać, czy dojść, ale
twa Lubelskiego, za co jestem wdzięczna Tym, którzy tak jest wielu, którzy mają ograniczone możliwości ruchu
wysoko mnie ocenili.
o własnych siłach, więc dobrze by było jakoś do Nich dotrzeć. Jest to na pewno bardzo trudne przedsięwzięcie –
Jak ocenia Pani politykę senioralną w naszej gminie?
ale możliwe. Myślę, że organizacje KGW pomogą w tym
Polityka na rzecz seniorów w naszej Gminie jest na bar- zadaniu, na pewno byłby to piękny i szczytny cel – wyjść do
dzo wysokim poziomie. Dane nam jest to odczuć, że senior człowieka z problemami i wciągnąć doń dłoń.
to ważna, potrzebna społeczeństwu osoba, o którą troszWszystkim i każdemu z osobna, którym sprawy ludzi
czą się i podchodzą z wielkim pietyzmem władze Gminy. starszych, ułomnych i samotnych nie są obce i leżą na serDając temu dowód, organizując na rzecz seniorów wiele cu – życzę, by dobroć nie opuszczała Ich całe życie.
wspaniałych uroczystości: pięknie zorganizowany i cudowDziękuję za rozmowę
nie ilustrowany Dzień Seniora, Dzień Niezapominajki, Dzień
Małgorzata Jamróz
Kobiet, Jubileusze 50-lecia pożycia małżeńskiego z uczest-

Wywiad z Panią Krystyną
Młynarską przewodnicząca Klubu Seniora w Zakrzówku
Od początku działalności
GDK czynnie uczestniczy
Pani w życiu kulturalnym
miejscowości, oraz powstałego Klubu Seniora. Skąd
taka potrzeba i chęć działania?
Tak naprawdę to wraz z powstaniem GDK rozpoczęła
się moja działalność społeczna. Ponieważ wcześniej pracowałam i praca zajmowała mi dużo czasu. Po przejściu na
emeryturę uległo to zmianie. W marcu 2012 r. w GDK
w Zakrzówku odbyło się pierwsze spotkanie założycielskie
Klubu Seniora. Uczestniczyło w nim kilkanaście pań z Zakrzówka i okolicznych miejscowości. Był to dobry moment,
aby panie mogły się zintegrować i zrobić coś dobrego dla
lokalnej społeczności. Praca wykonywana dla innych sprawia mi ogromną satysfakcję. Ponieważ uważam się za lokalną patriotkę - nie wyobrażam sobie, aby żyć i mieszkać
w innym miejscu na ziemi.
Na bazie Klubu Seniora powstał zespół kabaretowośpiewaczy „Och Baby” – skąd pomysł na taką formę działalności wśród seniorów?
Zastanawiałyśmy się, jak ma wyglądać nasza działalność i doszłyśmy do wniosku, iż bardzo dużo jest właśnie
22

zespołów śpiewaczych. Więc postanowiłyśmy włączyć do
naszego repertuaru scenki kabaretowe, które podczas naszych występów bawią i śmieszą widzów.
Jak rozwija się działalność Klubu Seniora i zespołu „Och
Baby”?
Nasz zespół tworzy 14 pań oraz akompaniator, którym
jest mój mąż. Przez te kilka lat działalności zaprzyjaźniliśmy się z innymi zespołami, nie tylko z terenu gminy, ale
także z terenu regionu, w skład których wchodzą seniorzy.
Spotykamy się nie tylko na przeglądach, ale również zapraszani jesteśmy na uroczystości i spotkania organizowane
przez nich. Nawiązaliśmy bliską współpracę ze Stowarzyszeniem „Senior na czasie” z Kraśnika, na czele którego
stoi Pani Teresa Myszak. Współpracujemy również z innymi zespołami z regionu, m.in. z Polichny, Potoka, Blinowa.
Dużym wydarzeniem jest Festyn Rodzinny, organizowany
w Parku Jana Pawła II w Kraśniku, gdzie zapraszane są liczne zespoły z terenu powiatu kraśnickiego. Warto tu jeszcze wspomnieć o współpracy ze Związkiem Emerytów.
Bywamy nie tylko na spotkaniach organizowanych na terenie powiatu, związani jesteśmy przede wszystkim z Zakrzówkiem. W GDK tradycją stały się okolicznościowe spotkania seniorów z naszego terenu, na których goszczą zaprzyjaźnione zespoły. Mam nadzieję, iż na stałe do naszego kalendarza wpisze się majówka. Jest to wspólne śpiewanie pieśni Maryjnych przy przydrożnej kapliczce.
W ubiegłym roku na wspólne śpiewanie zaprosiłam zespół
Blinowianki – to one zmobilizowały mnie do działania, Pana Markuta, był także zespół Majdaniacy, kapela z Potoka
Wielkiego. Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem w Go-
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spodarstwie Agroturystycznym „Nad Stawem”.
W ubiegłym roku gościliśmy Radio Lublin, które realizowało program o seniorach, była to audycja prowadzona
na żywo przez dziennikarkę Magdalenę Lipiec-Jaremek.
Nasza działalność nie ogranicza się tylko do występów,
organizujemy również wycieczki dla seniorów.
Zespół „Och Baby” występuje nie tylko na terenie Gminy
Zakrzówek, ale również bierze udział w przeglądach i uroczystościach na terenie powiatu i poza nim. Jakimi osiągnięciami może poszczycić się zespół?
Największym dotychczasowym osiągnięciem był koncert finałowy w Dęblinie, w ramach Jesiennego Przeglądu
Twórczości Artystycznej Seniorów gdzie otrzymaliśmy wyróżnienie i nagrodę rzeczową. Bierzemy udział w powiatowych i regionalnych przeglądach zespołów, skąd często
przywozimy nagrody i wyróżnienia.
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zespołu oraz z naszej gminy.
W tym miejscu chciałabym dodać, iż w GDK mamy do
dyspozycji piękną salę, w której spotykamy się raz w tygodniu. Odbywamy tam próby zespołu albo po prostu spotykamy się towarzysko.
Podsumowaniem naszej rozmowy niech będą słowa
koleżanki ze stowarzyszenia „Senior na czasie” (T. Myszak)
„Wójt Zakrzówka tym się chlubi
że seniorów bardzo lubi
Panu Wójcie dziękujemy
Że z Wami bywamy
Dyrektorka GOK-u Panu się udała
Ona również nas zaprasza
Z Och Baby koleżeństwo nasze
Zaprasza Stowarzyszenie Seniora na Czasie
A ten zespół Pański Och Baby
Przysparzają Gminie parady
Na przeglądach występują,
Godnie Gminę reprezentują”

Jak układa się współpraca z urzędem gminy i GDK?
Współpraca z Naszymi Władzami i Dyrekcją GDK układa się bardzo dobrze. W GDK do naszej dyspozycji jest
udostępniana sala, w której raz w tygodniu spotykamy się
Korzystając z okazji chcę w imieniu własnym i zespołu
na próbach oraz aby porozmawiać ze sobą. Mamy bardzo złożyć wszystkim życzenia błogosławionych i pełnych łaski
dobry kontakt zarówno z Panem Wójtem jak również Pa- Świąt Wielkanocnych, aby radość ze zmartwychwstania
nią Dyrektor GDK, którzy dobro seniorów i naszego zespo- Pańskiego stała się udziałem każdego z nas.
łu mają na uwadze. Pomagają nam w rozwiązywaniu różDziękuję za rozmowę
nych problemów i potrzeb, jakie pojawiają się ze strony
Małgorzata Jamróz
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Część V

Duchowni i służba cerkiewna
Do jesieni 1905r. opiekę duszpasterską nad wiernymi wyznania prawosławnego z terenu gminy Zakrzówek sprawowali duchowni cerkwi w Otroczu. Jak pisał proboszcz tamtej parafii ks. Mikołaj Demczuk: „oprócz opatrzenia sakramentem umierających, otrocki duchowny (na prośbę rodziny zmarłego – przyp. H.K.), udawał się do Zakrzówka ze św. chorągwiami i po odprawieniu nabożeństwa pogrzebowego, odprowadzał z procesją nieboszczyka na cmentarz, na którym za
zgodą miejscowego księdza wyodrębnione było dla prawosławnych oddzielne miejsce. W dni Wielkiego Postu, aby
umożliwić prawosławnym Zakrzówka wypełnienie obowiązku wielkopostnej spowiedzi na miejscu, ksiądz z zapasowymi
św. Darami udawał się do Zakrzówka i tu w domu miejscowego prawosławnego starego b. leśniczego Jarosiewicza
w przeciągu 3-4 dni odprawiał niektóre nabożeństwa, rekolekcje, spowiedzi i od razu udzielał Komunii św.”1

Fot. 1. Nagrobek prawosławny z 1912r.

Fot. 2. Nagrobek rodziny Jarosiewiczów.

Po utworzeniu w Zakrzówku tymczasowej domowej cerkwi filialnej, podlegającej parafii w Janowie Lubelskim
(1905r.), władze diecezjalne powierzały opiekę duszpasterską nad tutejszą społecznością prawosławną duchownym
rezydującym na stałe w Zakrzówku. Do ich obowiązków – podobnie jak innych duchownych stojących na czele parafii należało: organizowanie kultu Bożego, sprawowanie liturgii, udzielanie sakramentów świętych, posługa w obrzędach
religijnych, troska o stan materialny świątyni i mienie parafialne, prowadzenie kancelarii oraz współpraca ze służbą cerkiewną.2
Pierwszym stałym duszpasterzem cerkwi filialnej św. Serafina z Sarowa w Zakrzówku był hieromnich Pimen, mianowany przez władze diecezjalne w 1905r.3 Po nim w roku 1907 obowiązki księdza objął 44-letni hieromnich Kur.4 Stanowisko duszpasterza w latach 1908-1911 sprawował hieromnich Joannicjusz, który został oddelegowany do Zakrzówka

1

„Chołmskaja Cerkownaja Żyzń”, 1906, nr 24, s. 873-874. Grzebanie ciał zmarłych prawosławnych na miejscowym cmentarzu katolickim odbywało się - zgodnie z przepisami kościelnymi - w wydzielonej kwaterze, na tzw. przypustku, przeznaczonym dla zmarłych dzieci nieochrzczonych,
samobójców i innowierców. Przykładowo, w 1904r. pochowano na nim 4 osoby [zob.: Archiwum Państwowe w Lublinie (dalej: APL), Konsystorz
Prawosławny w Chełmie (dalej: KPCh), sygn. 704, s. 9].
2
G. J. Pelica, Kościół prawosławny w województwie lubelskim (1918-1939), Lublin 2007, s. 39.
3
APL, KPCh, sygn. 49, k. 3 i 11.
4
APL, „Klirovyje Vedomosti” (dalej: KV), sygn. 165, s. 126.
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jako pomocnik proboszcza janowskiej parafii prawosławnej.5 Od 1912 do 1915r. na czele tutejszej wspólnoty prawosławnej stał ks. Aleksander Tomczuk.6
W sprawowaniu liturgii i obrzędów religijnych pomagał księdzu psalmista. W zakrzóweckiej cerkwi od początku jej
istnienia funkcję tę pełnił mieszkaniec miejscowej kolonii prawosławnej, nowicjusz jabłeczyńskiego monasteru – Malachiasz Ostapiuk.7

Kształcenie dzieci prawosławnych
Wyznawcy prawosławia, po osiedleniu się w Zakrzówku, początkowo posyłali swoje dzieci do istniejącej od 1899r.
Gminnej Jednoklasowej Szkoły Elementarnej.8 Nauczanie i wychowanie odbywało się tu – podobnie jak w innych szkołach elementarnych - według Płanu obuczenija w naczalnych ucziliszczach Warszawskogo Uczebnogo Okruga i obejmowało przedmioty: religię, język rosyjski, arytmetykę, historię, geografię, język polski, śpiew, kaligrafię i rysunki. Główny
nacisk kładziono na nauczanie języka rosyjskiego. Lekcje religii katolickiej prowadził nauczyciel, natomiast dzieci wyznania prawosławnego naukę religii pobierały w domu.
Warunki lokalowe Gminnej Jednoklasowej Szkoły Elementarnej w Zakrzówku przewidziane były tylko dla 40 osób.
Pomimo obsadzania w ławkach o wiele większej liczby uczniów (od 70 do 108), naukę mogło podjąć zaledwie 6%
wszystkich dzieci w wieku szkolnym, zamieszkujących na terenie gminy Zakrzówek. Z tych względów, jak również w trosce o zapewnienie dzieciom kolonistów wychowania zgodnego z duchem Kościoła wschodniego, proboszcz parafii
w Janowie Lubelskim ks. Jan Bogdanowicz, uwzględniając prośby tutejszej ludności prawosławnej, podejmował starania
o otwarcie w osadzie Zakrzówek szkoły cerkiewno-parafialnej. Należy zaznaczyć, że już w 1902r. na potrzeby przyszłej
szkoły mieszkańcy kolonii w Zakrzówku otrzymali bezpłatnie od właściciela dóbr majoratowych działkę o pow. 293 sążni
(0,13 ha) wraz budynkiem byłego browaru, który jednak miejscowi mieszkańcy częściowo rozebrali.9 W tych warunkach
ks. Bogdanowicz zobowiązał się do wybudowania szkoły za kwotę 1600 rubli wyasygnowaną przez Chełmską Diecezję
Prawosławną.10 Większość pieniędzy, jakie miał otrzymać ks. Bogdanowicz, pochodziła prawdopodobnie z darowizny
w wysokości 1500 rb, którą w lipcu 1906r. przekazał biskupowi chełmskiemu Włodzimierz Trepow.11
W efekcie starań ks. Bogdanowicza Diecezjalna Rada Szkolna, wypełniając rezolucję biskupa chełmskiego z 11 X
1905r., podjęła decyzję o utworzeniu w osadzie Zakrzówek z dniem 1 XI 1905r. jednoklasowej szkoły cerkiewnoparafialnej.12 Do czasu wybudowania nowej szkoły mieszkaniec kolonii Józef Weremko udostępnił na naukę dwa pokoje
w swoim domu.13 Pieniądze na najem pomieszczeń (30 rubli miesięcznie) oraz na pozyskanie mebli i pomocy szkolnych
(25 rb) przyznała Diecezjalna Rada Szkolna. Urządzenie szkoły powierzono nowo mianowanemu pomocnikowi duchownego i nauczycielowi Maksymowi Reszotowi.14 Przyznano mu pensję w wysokości 240 rb rocznie (20 rb miesięcznie).
Z dniem 28 sierpnia 1908r. jego miejsce zajął Marcin Grabowicz.15 Pobierał on wynagrodzenie 400 rb rocznie, w tym
200 rb za stanowisko pomocnika i 200 rb. za posadę nauczyciela.16
Tutejsza szkoła rozpoczęła działalność od 15 listopada 1905r. z liczbą 18 uczniów. Stan uczniów w latach 1909-1912
ukazuje tabela 1.
Program nauczania w jednoklasowej szkole cerkiewno-parafialnej obejmował przedmioty: nauka religii, język rosyjski, arytmetyka, język cerkiewno-słowiański, kaligrafia, historia rosyjska i geografia.17

5
APL, KV, sygn. 166, s. 137; sygn. 167, s. 178; „Pamjatnaja Kniżka Liublinskoj Gubierni” na rok 1911, s. 282 i na rok 1912, s. 298; ks. G. Sosna,
m. A. Troc-Sosna, Hierarchia i kler Kościoła prawosławnego w granicach II Rzeczypospolitej i Polski w XIX –XXI wieku, Ryboły 2012, s. 344.
6
„Pamjatnaja Kniżka Liublinskoj Gubierni” na rok 1914, s. 311.
7
APL, KPCh, sygn. 1730, k. 10; ks. G. Sosna, m. A. Troc-Sosna, op. cit., s. 640.
8
Szerzej na ten temat: H. Krawiec, Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Zakrzówku 1899-1999. Zarys dziejów, Zakrzówek 2000, s.
31.
9
APL, KPCh, sygn. 1730, k. 67 i 85. Mieszkańcy Zakrzówka, nie będąc świadomi – jak wyjaśniali – że koloniści oprócz ziemi weszli w posiadanie także browaru, przystąpili 5 VI 1906r. do jego rozbiórki. Po skardze ks. hieromnicha Pimena, na polecenie starosty powiatowego w Janowie,
Wójt Gminy Zakrzówek zakazał dalszej rozbiórki - pozbawionego już dachu i sufitu – budynku ( zob.: APL, KPCh, sygn. 1730, k. 69 10 APL, Chełmska Diecezjalna Rada Szkolna (dalej: ChDRSz), sygn. 65, k. 214.
11
APL, KPCh, sygn. 1730, k. 72. Nie mamy jednoznacznych przekazów mówiących o zrealizowaniu budowy szkoły cerkiewno-parafialnej w
Zakrzówku. Jak bowiem zeznał w 1937r. - pod groźbą odpowiedzialności karnej za mówienie nieprawdy - ks. Wincenty Garmota (diakon parafii w
Janowie Lub. w latach 1906-1915): „Żadnego budynku szkolnego w Majoracie tak ja, jak i ks. Bogdanowicz nie budowaliśmy i ja nic w tej sprawie
nie wiem.” (zob.: Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Kraśniku (dalej: APLOK), Akta Gminy Zakrzówek (dalej: AGZ), sygn. 476, k. 8).
12
APL, KPCh, sygn. 1730, k. 32.
13
APL, Oddział w Kraśniku (dalej: APLOK), Akta Gminy Zakrzówek (dalej: AGZ), sygn. 476, k. 4.
14
KPCh, sygn. 1730, k. 32.
15
APL, KV za rok 1914, sygn. 169, k. 83.
16
APL, KV za rok 1914, sygn. 169, k. 87.
17
APL, KPCh, sygn. 4415, k. 132-133.
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Tabela 1. Liczba uczniów jednoklasowej szkoły cerkiewno-parafialnej w Zakrzówku w latach 1909-1912.
Rok

Liczba uczniów
chłopców

dziewcząt

Ogółem

1909

9

1

10

1910

8

8

16

1911

12

10

22

1912

16

9

25

Źródło: APL, „Obzory Liublinskoj Gubierni” za lata 1909-1912.

Opuszczenie Zakrzówka przez społeczność prawosławną i likwidacja cerkwi
W jedenastym miesiącu trwania Wielkiej Wojny, po przełamaniu linii frontu karpackiego pod Gorlicami (2 maja
1915r.), nastąpił odwrót armii rosyjskiej pod naporem sił austro-węgierskich i niemieckich. Kiedy wojska państw centralnych zbliżały się już do Janowa Lub., podjęto akcję ewakuacyjną instytucji i urzędników rosyjskich oraz ludności cywilnej z terenu powiatu janowskiego. Wtedy to część mieszkańców gminy Zakrzówek, w tym miejscowa społeczność
prawosławna, zmuszona została do opuszczenia swoich domostw i schroniła się na krótko ze skromnym dobytkiem
w lesie Dąbrowa k. Lublina. Gdy linia frontu przesunęła się pod Lublin, wiele rodzin powróciło do swych domów, część
jednak rodzin, zwłaszcza wyznania prawosławnego, podążyła dalej na Wschód wraz z tysiącami ludności prawosławnej,
podzieląc trudy tzw. bieżaństwa.
Po wyparciu w 1915r. przez wojska państw centralnych armii carskiej z terytorium Lubelszczyzny i Królestwa Polskiego, większa część guberni lubelskiej objęta została okupacją austro-wegierską trwającą do listopada 1918r. Gmina
Zakrzówek podlegała wtedy nowo utworzonej C. i K. Komendzie Obwodowej/Powiatowej w Janowie Lubelskim, działającej w granicach austro-węgierskiego Generał-Gubernatorstwa mającego siedzibę w Lublinie.
W dniu 10 IX 1915r., na zarządzenie C. i K. Komendy Obwodowej w Janowie Lubelskim, do cerkwi w Zakrzówku
przybyła komisja w składzie: Wójt Gminy Zakrzówek – Antoni Sagan, proboszcz miejscowej parafii rzymskokatolickiej –
ks. Albin Jędrzejewski oraz trzech mieszkańców Zakrzówka: Wincenty Bernaś, Paweł Kidyba i Józef Jaskowiak. Dokonała
ona oględzin świątyni i sporządziła uproszczony opis jej stanu oraz zachowanego wyposażenia. Komisja stwierdziła wyłamane drzwi cerkwi i zepsute zamki, czego dokonali - według miejscowej ludności - żołnierze austriaccy w pierwszych
dniach po ich wkroczeniu do Zakrzówka. Zgodnie z protokołem, urządzenie wnętrza świątyni pozostało nieuszkodzone.
W cerkwi znajdowało się wówczas: 1) około sto sztuk obrazów religijnych różnej wielkości i wartości; 2) trzy krucyfiksy;
3) dwie chorągwie; 4) cztery szafki zawierające trochę świec i książek; 5) cztery kufry, a w jednym z nich szaty liturgiczne
– jak zaznaczono – „w największym nieładzie”.18
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, według powszechnego spisu ludności, przeprowadzonego 30 IX 1921r.,
na ogólną liczbę 10.209 mieszkańców gminy Zakrzówek, wyznanie prawosławne zadeklarowało 25 osób (2,5%), w tym
24 z Zakrzówka Majoratu i 1 osoba z Bystrzycy.19 Nieczynna cerkiew w Zakrzówku, na mocy Dekretu Naczelnika Państwa
z 16 XII 1918r. (Dz. U. z 1918r., nr 21, poz. 67), została przejęta pod zarząd państwowy, a następnie zainwentaryzowana
w 1925r. jako własność Skarbu Państwa.20
W dniu 28 IV 1925r. Zebranie Gminne w Zakrzówku, działając na polecenie Wydziału Powiatowego w Janowie Lubelskim z 16 III 1925r., podjęło uchwałę zobowiązującą Urząd Gminy do wszczęcia procedury w sprawie bezpłatnego przekazania byłej cerkwi na rzecz gminy Zakrzówek dla celów szkolnictwa.21 Planowano wówczas przeprowadzenie remontu
i adaptację wnętrza cerkwi na izbę szkolną.22 Nie znamy dalszych losów realizacji tej uchwały. Natomiast inżynier S. Piotrowski, stojący na czele Dyrekcji Robót Publicznych Urzędu Wojewódzkiego Lubelskiego, działając w imieniu wojewody
lubelskiego, w piśmie do starosty powiatowego w Janowie Lubelskim z 22 VIII 1929r. zarządził rozbiórkę budynku byłej
cerkwi w Zakrzówku kosztem gminy, ze względu – jak uzasadniał - na jej stan zagrażający bezpieczeństwu publicznemu.23 Jednocześnie polecił protokolarne przekazanie materiału z rozbiórki świątyni gminie Zakrzówek z przeznaczeniem

18

APL, C. i K. Komenda Powiatowa w Janowie, sygn. 259, k. 2.
Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej. Województwo lubelskie, Warszawa 1924, s. 41.
20
Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Kraśniku (dalej: APLOK), Akta Gminy Zakrzówek (dalej: AGZ), sygn. 600, k. 42.
21
APLOK, AGZ, sygn. 42, k. 51-52.
22
APLOK, AGZ, sygn.. 42, k. 53.
23
Archiwum Prawosławnej Diecezji Lubelsko – Chełmskiej sygn. 317, k. 153.
19

26
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na budowę szkoły powszechnej. Zarządzenie to zostało zrealizowane w ciągu jednego roku, gdyż - jak zeznał 9 lipca
1930r. mieszkaniec Zakrzówka Piotr Zeń (Zuń) - na ofiarowanej przez niego działce cerkwi wtedy już nie było, pozostał
tylko gruz. 24
Cegła z rozbiórki przekazana została prawdopodobnie - zgodnie z zarządzeniem władz - na budowę szkoły powszechnej. Niewielką część materiału wykorzystano do postawienia kapliczki u zbiegu ulicy Zachodniej i Strażackiej.25
Henryk Krawiec

24
25

APLOK, Hipoteka Kraśnik, Kolonia Zakrzówek nr 7, t. II, sygn. 677, k. 17.
Relacja Władysława Łebkowskiego z 1999r.; w posiadaniu autora.

Guzik ratujący życie
Gmina Zakrzówek przystąpiła do Projektu „Czerwony guzik
życia – aktywizacja społeczna i
zdrowotna mieszkańców powiatu kraśnickiego”, którego celem
jest zwiększenie dostępności
osób niesamodzielnych w wieku
50+, które ze względu na wiek,
stan zdrowia, niepełnosprawność wymagają opieki w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej czynności dnia
codziennego.
W naszej gminie 20 osób otrzyma „bransoletkę życia”
wraz z usługą elektronicznego całodobowego monitoringu
systemem przywoławczym (tzw. teleopieka) w miejscu
zamieszkania, zapewniającą szybką i skuteczną reakcję
w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia.
Każdy uczestnik otrzyma również wsparcie psychologiczne oraz możliwość udziału w cyklu warsztatów ruchowych i komputerowych, ułatwiających osobom starszym
funkcjonowanie w społeczności lokalnej oraz w wyjazdach
integracyjnych.
Szczegóły na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej.

łeczne tych osób. Do udziału w działaniach towarzyszących
ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie
z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach
POPŻ.
W ramach działań towarzyszących odbyły się warsztaty ekonomiczne pn. „Zarządzanie domowymi finansami”
oraz warsztaty kulinarne.
Uczestniczyło w nich 50 osób, które z zainteresowaniem poznawały zasady gospodarowania budżetem domowym oraz sposoby zdrowego żywienia. W ramach warsztatów przygotowano zdrowe posiłki: puszyste placuszki
z kaszy manny z jabłkami i tymiankiem oraz makaron
z kurczakiem i fasolą w sosie śmietanowo-pomidorowym.
Bank Żywności to nie tylko dystrybucja żywności, to
także działania edukacyjne, integracyjne i wiele innych
akcji pomocowych na rzecz społeczeństwa.
Anna Babiarz

Prośba o pomoc
Potrzebna jest pomoc osobie starszej i samotnej
w urządzeniu pomieszczenia mieszkalnego.
Jeżeli ktoś z mieszkańców miałby do oddania wersalkę,
szafę, stół, krzesła itp. rzeczy bardzo prosimy o kontakt
z Ośrodkiem Pomocy Społecznej. tel. 81 821 50 72

Warsztaty kulinarne.
12 marca w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakrzówku
odbyły się Działania Towarzyszące w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w Podprogramie
2018r., zrealizowane przez Bank Żywności w Lublinie.
Są to cykliczne działania oferowane wszystkim odbiorcom
pomocy żywnościowej, które mają na celu włączenie spo27
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Budżet Gminy Zakrzówek
na rok 2018
W grudniu 2017 roku Rada Gminy jednogłośnie
uchwaliła budżet gminy na 2018 rok, określiła tym samym
oczekiwane dochody na kwotę 29 131 315,29 zł, w tym:
- dochody bieżące - 23 656 921,29 zł,
- dochody majątkowe - 5 474 394,00 zł,
wydatki na kwotę 29 031 315,29 zł, w tym:
- wydatki bieżące – 21 520 277,29 zł,
- wydatki majątkowe – 7 511 038,00 zł.

Urząd Gminy

adaptacja pomieszczeń w celu utworzenia w Zakrzówku
Klubu "Senior +" - 125 000,00 zł; montaż kolektorów słonecznych- etap II (projekt z dofinansowaniem środków
unijnych ) - 3 846 149,00 zł; modernizacja stadionu sportowego oraz rozbudowa placu zabaw i budowa siłowni
zewnętrznej w Zakrzówku ( projekt z dofinansowaniem
środków unijnych) – 249 300,00 zł.
W ramach wydatków na transport i łączność planowana jest modernizacja drogi w miejscowości Góry, przebudowa dróg gminnych w m. Studzianki- Kol., Zakrzówku,
Zakrzówku – Wsi (dokumentacja), odbudowa dróg gminnych w m. Zakrzówek, Góry oraz budowa chodnika w m.
Świerczyna. Planowane jest dofinansowanie do dróg powiatowych w m. Bystrzyca, Góry, Sulów, Zakrzówek –
Wieś, Zakrzówek Nowy, budowy chodnika i odnowę nawierzchni chodników w m. Zakrzówek, Majdan - Grabina,
Studzianki oraz do budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 842 w Rudniku Drugim. Łączna kwota wydatków na w/w zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst wynosi 580 000,00 zł.
W budżecie gminy Zakrzówek na rok 2018 środki stanowiące fundusz sołecki w podziale na sołectwa wynoszą
– 307 465,00 zł.
Rada Gminy pozostawiła stawki podatków: rolnego, od
nieruchomości i od środków transportowych na poziomie
roku 2017.
Planowana kwota spłaty kredytów i pożyczek na 2018
rok wynosi 635 673,00 zł.
Kwotę planowanej nadwyżki określono w wysokości
100 000,00 zł z przeznaczeniem na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Uchwała budżetowa na rok 2018 wraz z załącznikami
nr 1-8 została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Zakrzówku
Budżet Gminy na rok 2018 otrzymał pozytywną opinię
RIO w Lublinie bez uwag.

Główne źródła dochodów to:
1) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 7 082 827,29 zł,
2) subwencja oświatowa – 4 675 861,00 zł ,
3)subwencja wyrównawcza – 5 332 359,00 zł,
4) subwencja równoważąca – 84 052,00 zł,
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2 026
905,00 zł,
5) podatek rolny – 1 104 000,00 zł,
6) podatek leśny – 33 000,00 zł,
7) podatek od nieruchomości – 800 000,00 zł,
8) podatek od środków transportowych - 130 000,00 zł,
9) opłata targowa – 60 000,00 zł,
10) opłata skarbowa – 30 000,00 zł,
11) opłaty za pobór wody i ścieków – 834 000,00 zł,
12) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi –
400 000,00 zł,
13) opłaty i kary za korzystanie ze środowiska – 14 000 zł,
14) opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 72 000 zł.
Główne kierunki wydatków:
1) oświata i wychowanie (utrzymanie szkół) - 7 187 871zł,
2) pomoc społeczna – 8 525 292,00 zł, (w tym: świadczenia rodzinne i wychowawcze ( 500+) – 6 994 000,00 zł,
Anna Garbacz
zasiłki i pomoc w naturze - 307 600,00 zł, usługi opiekuńcze – 197 384,00 zł),
3) transport i łączność – 1 611 323,00 zł,
4) utrzymanie wodociągów i kanalizacji (bez kosztów osoWe wrześniu ubiegłego roku, na zebraniach wiejskich
bowych) – 509 200,00 zł,
mieszkańcy
sołectw po raz kolejny określili zadania do wy5) gospodarka odpadami – 400 000,00 zł.
konania w ramach funduszu sołeckiego. Wnioski sołectw
W budżecie gminy Zakrzówek zaplanowano szereg zostały ujęte w uchwale budżetowej na 2018r., uchwaloinwestycji, takich jak: budowa studni głębinowej w m. Stu- nej przez Radę Gminy na sesji w dniu 27 grudnia 2017rodzianki oraz modernizacja studni zaworowej w m. Majdan- ku. Najczęściej dotyczyły: poprawy stanu dróg gminnych,
Grabina - 30 000,00zł; budowa sieci kanalizacji sanitarnej doposażenia OSP w sprzęt p.poż., remontów budynków
dla miejscowości Rudnik Pierwszy i Rudnik Drugi i części użyteczności publicznej, budowy oświetlenia drogowego,
wsi Bystrzyca (obręb Masne Doły) - opracowanie doku- zakupu wyposażenia do oddziału przedszkolnego, zakumentacji projektowo – kosztorysowe j - 70 000,00 zł; mo- pów związanych z utrzymaniem świetlic, promocji sołectw.
dernizacja placu targowego w Zakrzówku – 100 000,00 zł; Szczegółowy podział funduszu znajduje się w załączniku nr
modernizacja centrum miejscowości Zakrzówek - etap III – 7 przedmiotowej uchwały w Biuletynie Informacji Publicz130 000,00 zł; adaptacja budynku komunalnego na potrze- nej Urzędu Gminy Zakrzówek.

Fundusz sołecki 2018

by Przedszkola Publicznego w Zakrzówku – 67 764,00 zł;
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Usuwanie i utylizacja azbestu
W roku 2017 Gmina Zakrzówek uczestniczyła w Programie usuwania i unieszkodliwiania azbestu pn. ,,SYSTEM
– Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW” Część I – Usuwanie
wyrobów zawierających azbest na lata 2016-2017” na mocy umowy zawartej z NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW. Kwota dofinansowania, w wysokości 6 400,00 zł, obejmowała 100% udokumentowanych
i zaakceptowanych przez Fundusz kwalifikowanych kosztów zadania.
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W kolejnej sesji w lutym zostało podjętych 8 uchwał:
w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Kraśnickiego,
w tym jedna dla Województwa Lubelskiego, na budowę
lub odnowę chodników przy drogach na terenie gminy
Zakrzówek. Rada Gminy udzieliła również wsparcia finansowego Powiatowi Kraśnickiemu na realizację projektu pn.
„Czerwony guzik życia-aktywizacja społeczna i zdrowotna
mieszkańców Powiatu Kraśnickiego”. Dodatkowo Rada
przyjęła uchwały w sprawie podziału Gminy Zakrzówek na
okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, a także w sprawie podziału Gminy Zakrzówek na obwody głosowania,
ustalenia ich numerów granic oraz siedzib obwodowych
komisji wyborczych. Podjęcie tych uchwał podyktowane
było wejściem w życie ustawy o zmianie niektórych ustaw
w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów
publicznych. Oprócz wyżej wymienionych uchwał radni
podjęli uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania Gminy,
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok oraz
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji
dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych
oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich
pobrania i wykorzystywania.
Wszystkie uchwały, po weryfikacji przez Wojewodę
Lubelskiego i Regionalną Izbę Obrachunkową, dostępne
będą w BIP Urzędu Gminy Zakrzówek.

Odebraliśmy azbest z 8 posesji o łącznej masie ok. 16
ton. Łącznie od początku istnienia programów zostało usuniętych i zutylizowanych z terenu gminy Zakrzówek ponad
520 ton opadów azbestowych. Na lata 2018 – 2019 przewidywany jest Projekt Urzędu Marszałkowskiego w LubliBarbara Anklewicz
nie pn. ,,Bezpieczni bez azbestu”, finansowany w 100 %
przez Państwo a planowana kwota do wykorzystania to 25
mln. złotych. Zebrane dotychczas wnioski od osób fizycznych na utylizację azbestu wskazują na duże zainteresowaNa początku roku Wójt Gminy Zakrzówek ogłosił
nie mieszkańców, obecnie do utylizacji oczekuje ponad
otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych
100 ton tego odpadu.
wskazanych w przyjętym przez Radę Gminy Programie
Jerzy Powęzka
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018. Po wnikliwej ocenie zgłoszonych ofert,
27 grudnia 2017 roku podczas XXXVI sesji VII kadencji komisja konkursowa rekomendowała Wójtowi do powieRady Gminy Zakrzówek radni, oprócz uchwalenia Gminne- rzenia realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymygo Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Al- wania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowakoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii oraz nada- nia polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obynia Statutu Gminnemu Samodzielnemu Publicznemu Za- watelskiej i kulturowej Stowarzyszeniu Społeczności Wiejkładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zakrzówku, skiej Nasza Szkoła. Na projekt pt. „Promocja i wsparcie
podjęli uchwały budżetowe, w tym jednogłośnie uchwalili działalności dziecięcego Zespołu Ludowego Bystre Nutki”
rekomendowano przeznaczenie dotacji w wysokości
budżet na 2018r.
Pierwszy raz w tym roku Rada Gminy spotkała się 3200,00zł. Zadanie z zakresu wypoczynku dzieci i młodziew dniu 11 stycznia. Na XXXVII sesji podjęto uchwałę ży rekomendowano do powierzenia Fundacji Mozaika,
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego która na projekt „Bezpieczne wakacje”, otrzyma dotację
o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępo- w wysokości 5000,00zł.
Konkursy z zakresu wspierania i upowszechniania kulwań o udzielenie zamówień publicznych na zakup
i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ra- tury fizycznej i sportu, działalności na rzecz osób w wieku
mach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej oraz cztery emerytalnym oraz działalności wspomagającej rozwój
uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Po- wspólnot i społeczności lokalnych, zostały unieważnione
wiatu Kraśnickiego na przebudowę dróg powiatowych na odpowiednio ze względu na błędy formalne w złożonych
terenie naszej gminy. Rada podjęła także uchwałę w spra- ofertach i na brak ofert w danym konkursie.
Anna Toporowska
wie zmian w budżecie gminy na 2018 r. oraz zatwierdziła
plany pracy stałych Komisji Rady Gminy Zakrzówek.

Współpraca z NGO

Z sesji Rady Gminy Zakrzówek
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ZMIANY W DOTOWANIU SZKÓŁ
STOWARZYSZENIOWYCH
Z dniem 1 stycznia 2018r. weszła w życie ustawa z dnia
27 października 2017r. O finansowaniu zadań oświatowych, która wprowadza istotne zmiany w zakresie dotacji
dla szkół i placówek, realizujących obowiązek szkolny lub
obowiązek nauki prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby
fizyczne. Dotychczas w/w jednostki, a do takich na terenie
Gminy Zakrzówek zalicza się Publiczna Szkoła Podstawowa w Bystrzycy prowadzona przez Stowarzyszenie Spo- remonty dróg, montaż kolektorów słonecznych, budowa
łeczności Wiejskiej „Nasza Szkoła”, otrzymywały na każ- chodników czy oświetlenia. Padały też pytania o moderni-

dego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości równej
wydatkom bieżącym ponoszonym przez gminę na utrzymanie jednego ucznia w szkołach przez nią prowadzonych.
Zgodnie z zapisami ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, obecnie szkoła stowarzyszeniowa otrzymuje na
ucznia dotację w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty
przewidzianej na ucznia tej szkoły w części oświatowej
subwencji ogólnej oraz wskaźnika ustalanego zgodnie
z zapisami w/w przepisu prawa. Konsekwencją wprowadzonych zmian jest zmniejszenie od stycznia b.r. dotacji
naliczanej i przekazywanej Stowarzyszeniu „Nasza Szkoła”
w Bystrzycy na prowadzenie szkoły podstawowej. Jednakże z uwagi na fakt, iż wysokość udzielanej dotacji jest ustalana i obliczana na podstawie przepisów wskazanej ustawy
nie podlega ona decyzji Wójta ani Rady Gminy.

zację i budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz sprawy
związane z odbiorem odpadów komunalnych.
Ewelina Stańko

Solary dla mieszkańców

W lutym ogłosiliśmy przetarg nieograniczony na montaż kolektorów słonecznych. Inwestycja będzie polegała na
dostawie i montażu 391 kompletów instalacji kolektorów
słonecznych płaskich, służących do wspomagania podgrzewania wody użytkowej dla potrzeb mieszkańców Gminy
Zakrzówek.
Na realizację tego projektu pozyskaliśmy dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1
Karolina Makuch Wsparcie wykorzystania OZE. Całkowita wartość projektu

Zebrania wiejskie za nami!
W lutym zakończył się cykl zebrań sołeckich we
wszystkich miejscowościach Gminy Zakrzówek. Podczas
spotkań z mieszkańcami Wójt Gminy Zakrzówek Grzegorz
Lemiecha podsumował realizację zadań w 2017 roku
i przedstawił informację o przedsięwzięciach planowanych
w roku 2018. Była to dobra okazja do zgłaszania przez
mieszkańców różnych wniosków, uwag i spostrzeżeń.
Oprócz tematów lokalnych, charakterystycznych wyłącznie
dla danych miejscowości, takich jak inwestycje planowane
w danych sołectwach, na zebraniach pojawiała się grupa
tematów wspólnych. Najczęściej poruszaną kwestią były
30
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wynosi 3 916 228,20 zł, dofinansowanie w wysokości
2 908 802,00 zł stanowi 85 % kwoty wydatków kwalifikowalnych. W najbliższych miesiącach czeka nas otwarcie
ofert, ich weryfikacja i wyłonienie Wykonawcy. Zakończenie prac zaplanowane jest na koniec października.
Jest to II etap zrealizowanego w roku 2014 zadania
Montaż kolektorów słonecznych w Gminie Zakrzówek drogą do zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł
energii. Zainstalowaliśmy wówczas 476 kompletów instalacji, wartość tego projektu wynosiła 5 479 599,22 zł, zaś
dofinansowanie: 4 296 070,01 zł

Kongres Sołtysów

Renata Wąsik

Zmiana planu zagospodarowania
przestrzennego
Na lutowej sesji Rady Gminy Zakrzówek radni podjęli
uchwałę intencyjną w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zakrzówek. Będzie ona realizowana
etapowo. Decyzją radnych obszar, który w pierwszej kolejności będzie objęty zmianą, dotyczy gruntów Bystrzycy,

LGD Ziemi Kraśnickiej wraz ze Starostwem Powiatowym w marcu zorganizowało II Kongres Sołtysów Powiatu
Kraśnickiego. Uczestnicy wysłuchali prelekcji na temat
możliwości pozyskiwania dotacji poprzez LGD oraz roli
kapitału społecznego we współczesnych środowiskach
wiejskich. Następnie odbyły się konkursy: historyczny
i kulinarny. W konkursie kulinarnym na najlepszą potrawę
regionalną nagrodę pieniężną otrzymał pan Piotr Gnat sołtys Studzianek. Spotkanie było okazją do uhonorowania
sołtysów najdłużej sprawujących swoje funkcje i najbardziej aktywnych. Medale Starosty Kraśnickiego otrzymało
9 sołtysów, w tym 2 z terenu naszej gminy: pan Henryk
Makuch sołtys miejscowości Studzianki - Kolonia, który
nieprzerwanie pełni swą funkcję od 1984 roku oraz pan
Stanisław Staroch sołtys miejscowości Majdan-Grabina.
Wyróżnionym sołtysom gratulujemy i życzymy satysfakcji
z pełnionej funkcji. Z okazji Dnia Sołtysa, przypadającego
na 11 marca, życzymy wszystkim sołtysom radości i powodzenia w zamierzonych inicjatywach i przedsięwzięciach.
Barbara Anklewicz

Dzień Kobiet z LGD

położonych po wschodniej stronie drogi powiatowej
2289L, wiodącej od Zakrzówka w stronę Lublina. Wyżej
wspomniany obszar został ujęty w Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Zakrzówek, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy w 2016 r.
Zakres powierzchniowy zmian w latach 2018-2019 został
Na początku marca, tradycyjnie już odbył się Dzień
uwidoczniony na załączniku graficznym.
Kobiet zorganizowany przez Lokalną Grupę Działania Ziemi
O postępach prac będziemy informować mieszkańców Kraśnickiej. Wśród licznych panów, także Wójt Gminy Zana bieżąco.
krzówek Grzegorz Lemiecha przekazał ze sceny najserAndrzej Kwiatek deczniejsze życzenia dla bohaterek tego wydarzenia.
W imprezie, zorganizowanej w Zespole Szkół nr 3 w Kra31
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śniku, wzięło udział ponad pół tysiąca kobiet, w tym liczna
żeńska reprezentacja naszej gminy. W tym roku spotkanie
miało włoski klimat. W programie znalazły się m.in. rozmowy z gościem specjalnym- Filippo Orlando, koncert
Marco Bocchino, który na scenie wraz ze swoimi tancerkami zaprezentował najpiękniejsze włoskie piosenki oraz
degustacja włoskich specjałów. Wszystkie panie, otrzymały upominki.

w Zakrzówku przy ul. Żeromskiego, Wójtowicza oraz Partyzantów. Nowe chodniki powstaną w Studziankach, Majdanie-Grabinie i w Zakrzówku przy ul. Sienkiewicza. Zostanie także przygotowana dokumentacja projektowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2293 L. Na powyższe inwestycje w budżecie Gminy na 2018 rok przeznaczono
150 000 zł.
Natomiast wyłącznie z własnych środków finansowych
Ewelina Stańko aktualnie realizujemy modernizację drogi gminnej w miejscowości Góry na odcinku 150 mb, wartość zadania wynosi 101 663,76 zł. Powyższy odcinek drogi uzyska nową nawierzchnię asfaltową o szer. 5,0 mb wraz z poboczami.
Wzorem lat ubiegłych, także i w tym roku Gmina ZaMarcin Walczak
krzówek będzie realizować zadanie z zakresu edukacji ekologicznej, tym razem pod nazwą: „Chcemy oddychać czystym powietrzem” – edukacja ekologiczna w Gminie Zakrzówek”. Działania rozpoczniemy w kwietniu i potrwają
do listopada br., a będą to m.in. warsztaty, konkursy,
W roku bieżącym zrealizowana zostanie inwestycja,
zbiórki surowców wtórnych np. plastikowych opakowań
po środkach czystości, plastikowych nakrętek, butelek dotyczącą infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terePET, makulatury oraz akcje sprzątania otoczenia. Już dziś nie naszej gminy. Na stadionie sportowym w Zakrzówku
zachęcamy do zbierania plastikowych opakowań, nakrę- wybudowane będzie oświetlenie boiska oraz powstanie
tek i makulatury, za które będzie można otrzymać drzew- altana z grillem zewnętrznym.
W centrum Zakrzówka zaplanowana jest rozbudowa
ka i krzewy do zasadzenia na swojej posesji. Szczegóły
placu zabaw o 4 dodatkowe urządzenia, w tym m.in. huśwkrótce.
Na realizację tego zadania Gmina Zakrzówek pozyskali- tawkę z bocianim gniazdem oraz tyrolkę. Przy placu zabaw
śmy dotację w wysokości 4 000 zł z Wojewódzkiego Fun- urządzona zostanie siłownia zewnętrzna wyposażona
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lubli- w 9 urządzeń do ćwiczeń. Miejsce to będzie służyło rekreacji i wypoczynkowi, w trakcie zabawy dzieci na placu zanie. Udział własny Gminy także wynosi 4 000 zł.
Elżbieta Krawiecka baw rodzice i opiekunowie będą mogli aktywnie spędzić
czas, korzystając z urządzeń siłowni lub odpocząć na usytuowanych wśród zieleni ławkach. Mamy nadzieję stworzyć atrakcyjną alternatywę spędzania wolnego czasu, zaW tym roku planujemy zrealizować szereg inwestycji równo przez mieszkańców naszej Gminy, jak i odwiedzająw infrastrukturze drogowej, w tym również budowę i od- cych nas gości.
nowę nawierzchni chodników. Wspólnie z Województwem Lubelskim wykonamy 200 mb chodnika w Rudniku
Drugim przy drodze wojewódzkiej nr 842. Udział finansowy gminy w wysokości 50 000 zł stanowi 60 % wartości
inwestycji. Wzorem lat ubiegłych wspólnie z Powiatem
Kraśnickim wykonamy przebudowę dróg powiatowych.
W tym roku będą to drogi w Zakrzówku Nowym, Bystrzycy, Górach, Sulowie - Zakrzówku-Wsi. Na ten cel zabezpieczono w budżecie łączną kwotę 350 000 zł. Również
wspólnie z powiatem odnowimy nawierzchnię chodników

Edukacja ekologiczna trwa

Na sportowo i rekreacyjnie
w Zakrzówku

Inwestycje drogowe w 2018 roku

Wartość inwestycji to 249 300 zł. Na jej realizację pozyskaliśmy środki zewnętrzne z Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach
poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 158 628 zł (63,63 %
wartości zadania).
Renata Wąsik
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OSP aktywnie działa
W pierwszych miesiącach roku odbył się cykl walnych
zebrań w naszych jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych. Po przedstawieniu sprawozdań z działalności statutowej jednostek i finansowych, wszystkie zarządy otrzymały absolutorium. Straże przedstawiały też swoje plany
działalności na ten rok. Dwie z jednostek planują ważne
obchody jubileuszy powstania. OSP KSRG Zakrzówek obchodzić będzie 100-lecie istnienia jednostki, połączone
z uroczystymi obchodami 100-lecia Niepodległości Państwa Polskiego. W maju gospodarzem obchodów gminnego święta Floriana będzie OSP Zakrzówek-Wieś, świętująca
60 rocznicę założenia. Już dzisiaj zapraszamy wszystkich
mieszkańców na nadchodzące uroczystości.
Piotr Chmiel

OSP Rudnik Pierwszy

OSP Majdan-Grabina

OSP Rudnik Drugi

OSP Studzianki Kolonia

OSP Studzianki
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OSP Bystrzyca

KSRG Zakrzówek

KSRG Sulów

OSP Zakrzówek Wieś

Konkurs „Młodzież zapobiega
pożarom”
W marcu w Gminnym Domu Kultury w Zakrzówku odbyły się eliminacje gminne 41. edycji OTWP „Młodzież zapobiega pożarom”.
W turnieju rywalizowało ze sobą 26 uczestników
w dwóch kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe –
klasy IV - VI, klasa VII SP oraz klasy II i III gimnazjum.
W kategorii I – VI SP: I miejsce – Jakub Czerniak, II miejsce – Dorota Machulak III miejsce – Mikołaj Tyras. W kategorii klasa VII SP oraz II i III gimnazjum: I miejsce – Kacper Góźdź, II miejsce – Mateusz Lemiecha, III miejsce –
Łukasz Sobieszczański.
Jakub Czerniak, Dorota Machulak, Kacper Góźdź
i Mateusz Lemiecha będą reprezentowali gminę Zakrzówek w eliminacjach powiatowych, które odbędą się
27 marca br. w Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku.
Serdecznie im gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Piotr Chmiel
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Bożena Kręgiel (1946 – 2017)
Odeszła do wieczności absolwentka naszego liceum,
dziennikarka, poetka, radna gminna, działaczka społeczna.
Panią Bożenę na mszy pogrzebowej pożegnali przyjaciele,
koledzy, koleżanki z pracy i z liceum, siostry zakonne, tłumy mieszkańców Zakrzówka i Kraśnika.
Zmarła pisała wiersze poświęcone naszej miejscowości, znajomym, nauczycielom. Niektóre z jej utworów zawierały trafną ocenę otaczającej nas rzeczywistości politycznej, społecznej, gospodarczej. (Wiersze, Zakrzówek, 2005)
Jako organizatorka zjazdów koleżeńskich absolwentów zakrzóweckiego liceum na 55lecie napisała obszerną książkę zawierającą dzieje szkoły i jej absolwentów w roku 2000.
Pani Bożena była serdeczna, wrażliwa, interesowały ją losy ubogich, mniej zaradnych mieszkańców Zakrzówka.
Starała się dla nich o węgiel, pomagała w znalezieniu pracy. Przez prawie rok współpracowała z naszą lokalną gazetą.
Uroczystość pogrzebowa była filmowana i transmitowana w telewizji TVP Lublin. Współczujemy Najbliższym,
żegnamy dobrego, wrażliwego człowieka.
Społeczność Gminy Zakrzówek

Stanisława Kozak (1932 -2018)
Zawsze będziesz między nami, w pamięci i w sercach pozostaniesz.
Na zasłużoną emeryturę przeszła w 1985r., ale pracowała nadal na części etatu
do1995 roku. Przepracowała w zawodzie nauczycielskim 44 lata. Była całym sercem zaangażowana w życie szkoły i środowiska nauczycielskiego. Przez wiele lat sprawowała pieczę
nad pocztem sztandarowym, była opiekunką Samorządu Uczniowskiego, Drużyny Zuchowej oraz TPD. Organizowała dożywianie ubogich dzieci, akcje letnie i zimowe, wycieczki,
obozy wędrowne. Prowadziła zespół taneczny, dbała o stroje.
Uczniowie Pani Kozakowej brali udział i osiągali sukcesy w konkursach i olimpiadach technicznych. Była lubianą
i cenioną nauczycielką i koleżanką. Na szczególne uznanie zasługuje jej wieloletnia, społeczna praca na stanowisku
Prezesa ZNP oddział w Zakrzówku. Chętnie niosła pomoc wszystkim pracownikom oświatowym na terenie gminy
Zakrzówek.
Angażowała się w organizację zjazdów absolwentów zakrzóweckiego liceum. Na zjazd absolwentów z okazji 60lecia LO w Zakrzówku napisała „TO ON” wspomnienie o organizatorze wykształcenia ponadpodstawowego w naszej
miejscowości Jerzym Rozmeju (w 1944r.), który pozostawił szkole wyposażenie pracowni fizycznej i chemicznej oraz
liczący 950 tomów księgozbiór.
Nabożeństwo pogrzebowe w kościele pod wezwaniem św. Mikołaja w Zakrzówku zgromadziło przyjaciół, znajomych, uczniów, koleżanki i kolegów z pracy. Mszę odprawiało dwu kapłanów. Ksiądz Proboszcz Dariusz Ziółkowski
podkreślał prawość, pobożność i gościnność Pani Stasi, na której intencję zamówiono wiele nabożeństw, które będą odprawiały się w różnych terminach aż do końca 2018r. Redagująca to wspomnienie Pani Dyrektor Mieczysława
Tyburska powiedziała „Poznałam Stasię w 1984r., gdy rozpoczynałam moją pracę w Zakrzówku. Przyjęła mnie bardzo serdecznie jako koleżanka z grona pedagogicznego. Pomagała mi w pierwszych latach pracy nauczycielskiej
i dzięki swojemu życiowemu doświadczeniu zawsze dobrze doradzała. Była serdeczna, uczynna, koleżeńska, radosna i zawsze zaangażowana w różne zadania społeczne. Dziś pogrążeni w bólu pragniemy być ze zmarłą Stanisławą
Kozak w Jej ostatniej ziemskiej wędrówce na miejsce wiecznego spoczynku. Swoją obecnością chcemy podziękować
za Jej trud i pracę. Żegnamy dziś wychowawczynię wielu pokoleń młodzieży, wspaniałego pedagoga i przyjaciela.
Odszedł od nas człowiek pełen wewnętrznego ciepła, kochający młodzież, serdeczna koleżanka.
Czcigodna Rodzino, w imieniu moim, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi ZS Nr1 proszę przyjąć najszczersze wyrazy współczucia. Stasiu na zawsze będziesz w naszych sercach i pamięci. Spoczywaj w pokoju.”
Mieczysława Wiktoria Tyburska i Joanna Nasiłowska

Ferie zimowe w GDK

Dzień Kobiet w GDK

Spotkanie z przedstawicielami OHP

