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Gminna Biblioteka Publiczna w Zakrzówku
XXXVII Mały Konkurs Recytatorski
25 kwietnia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zakrzówku odbyły się eliminacje gminne do XXXVII Małego
Konkursu Recytatorskiego. Komisja w składzie: Joanna
Nasiłowska, Maria Stępień oraz Karolina Makuch spośród
14 uczestników do etapu powiatowego wyłoniła następujące osoby:
- w kategorii klas I – III: Maciej Zając oraz Hubert Drozd
- w kategorii klas IV – VI: Wiktoria Lipiec oraz Natalia Korbus.
Serdecznie gratulujemy.

Informacje z Gminnego Domu Kultury
Wycieczka do krajów
nadbałtyckich
We współpracy z Biurem Podróży APPIA z Kraśnika,
w dn. 3-9 kwietnia zorganizowaliśmy wycieczkę, na szlaku
której znalazły się min. stolice – Ryga, Tallin, Helsinki i Wilno.
Nie będziemy wymieniać wszystkich ciekawych miejsc
i zabytków, jednak nie sposób nie wspomnieć o pomniku
Adama Mickiewicza, Ostrej Bramie z cudownym obrazem
Matki Boskiej Ostrobramskiej, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia oraz domu św. Faustyny, gdzie cała grupa wspólnie odmówiła koronkę. Wspaniale się złożyło, gdyż byliśmy
tam o godz. 15.00 i w niedzielę Miłosierdzia Bożego.
Wycieczka była doskonale zorganizowana, można było
zobaczyć najciekawsze miejsca i zabytki, charakteryzujące
odwiedzane miasta. Uczestnicy, a było ich 50 osób, okazali
się wspaniałą i zdyscyplinowaną grupą, nikt się nie zagubił
i nikt nie narzekał. Kierowca i główny organizator - Pan

Warsztaty rękodzieła
9 kwietnia w GDK odbyły się warsztaty rękodzieła artystycznego, na których liczba uczestniczek przekroczyła nasze oczekiwania. Prezentowaną techniką był decuopage.
Prowadząca zajęcia wybrała nietypowe podłoże do pracy,
jakim były metalowe konewki. Na wstępie omówiona została stosowana technika i materiały potrzebne do wykonania pracy. Następnie uczestniczki, przy wsparciu ze strony prowadzącej, ozdobiły konewki w piękne róże. Warsztaty były dofinansowane z Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.
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Robert Rak był dumny z TAKIEJ grupy. Dziękujemy wszystkim za udział i wspólnie spędzone chwile.
W najbliższym czasie, 6-8 września, zapraszamy na
wycieczkę - pielgrzymkę do Kalisza, Lichenia i Torunia, cena 280 zł.
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Ukrycie sztandaru
W połowie kwietnia odbyło się spotkanie historyczne,
dotyczące UKRYCIA SZTANDARU 1 PUŁKU SZWOLEŻERÓW JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAKRZÓWKU. Było ono
jednym z wydarzeń z cyklu „100 wydarzeń na 100-lecie
odzyskania niepodległości przez Polskę". Przygotował i je Pan Dariusz Wajs. Doktorant w Instytucie Historii KUL,
prowadzący na facebooku stronę "Dawny Zakrzówek i
okolice". Podczas spotkania została przybliżona wojenna
historia
Zakrzówka, a także
historia ukrycia
sztandaru w latach 1939-1959
na terenie zabudowań kościelnych w Zakrzówku. O tych wydarzeniach przypomina mała, niepozorna tablicz-

ka, umieszczona
w przedsionku
kościoła w Zakrzówku.
Prezentujemy
fotografie
obecnego stanu
sztandaru, który
przechowywany
jest w Muzeum
Wojska Polskiego. Strona prawa
sztandaru - białe pole, Matka Boska Ostrobramska i złoty
napis Tuum fac, respiciem finem - Czyń co do Ciebie należy, nie patrząc na wyniki. Strona lewa - na karmazynowym
polu orzeł biały w koronie i napis 1-szy Pułk Szwoleżerów
Józefa Piłsudskiego. Na drzewcu trzy wstążki: białoczerwona, biała z czerwoną żyłką (pułkowa) i błękitnoczarna wstęga Orderu Wojskowego Virtutti Militari, który
pułk otrzymał z rąk Marszałka 19 marca 1921 roku w Chełmie. Zdjęcia pochodzą ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

3 Maja
Kolejna rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja zgromadziła mieszkańców gminy na okolicznościowych uroczystościach
upamiętniających to wydarzenie. Obchody rocznicowe rozpoczęła Msza Św. w intencji Ojczyzny, odprawiana w kościele parafialnym w Zakrzówku. Następnie uczestnicy, przy dźwiękach
orkiestry dętej, przeszli ulicami Zakrzówka, składając kwiaty
w miejscach upamiętniających wydarzenia związane z walką
i odzyskaniem niepodległości. Główne uroczystości miały miejsce na placu przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego,
gdzie złożone zostały wieńce i kwiaty oraz przekazany została
akt opieki nad pomnikiem Marszałka społeczności szkolnej PSP
w Sulowie.

Patriotyczne śpiewanie
8-go maja odbył się w Zakrzówku, po raz pierwszy,
Koncert Pieśni Patriotycznych. Była to kolejna odsłona
gminnego projektu „100 wydarzeń na 100-lecie odzyska-

nia niepodległości przez Polskę”. Pogoda nam dopisała,
mogliśmy więc śpiewać w plenerze.
Patriotyczne śpiewanie zgromadziło ponad 150 osób,
a rozpoczęto je od Mazurka Dąbrowskiego. Hymn Polski
wykonał zespół wokalny „Cantus” z Zespołu Szkół w Za4
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krzówku, któremu towarzyszyły zebrane osoby. W koncercie wzięło udział 16 zespołów i solistów.
Podczas spotkania ogłoszone zostały również wyniki
konkursu plastycznego na plakat, promujący projekt. Wybór najlepszej pracy spośród zgłoszonych ponad 100, okazał się bardzo trudny, dlatego też jury postanowiło nagrodzić I miejscem aż trzy prace i dodatkowo wyróżnić jeszcze
trzy.
Wspólne patriotyczne śpiewanie ułatwiły śpiewniki,
które zostały rozdane wraz z biało-czerwonymi polskimi
chorągiewkami. Spotkanie zakończone zostało skromnym
poczęstunkiem.

Spotkanie seniorów

W tym roku odbył się 17 maja i połączony był z wydarzeniem - Jubileuszem 5-lecia istnienia zespołu „Och
Baby". Jubilaci otrzymali od pana wójta pamiątkowy grawerton, kwiaty i pyszny tort. Podczas integracyjnej imprezy bawiło się ok 100 seniorów z naszej gminy i zaprzyjaźnionych zespołów.

Dzień Niezapominajki jest to wiosenne, integracyjne
spotkanie seniorów, które ma już w naszej gminie wieloletnią tradycję. Podczas niego seniorzy spędzają miło
czas wspólnie biesiadując, śpiewając i tańcząc.

Warsztaty bibułkarskie
Organizowane od kilku lat w GDK w Zakrzówku warsztaty bibułkarskie cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. W tym roku, 22 maja, ponownie gościliśmy Pana
Andrzeja Kusza, który od wielu lat tworzy z bibuły różnorodne ozdoby i dekoracje. Uczestniczące w warsztatach

Panie zmierzyły się z wyzwaniem, jakie stawia bibuła, czego ukoronowaniem były piękne prace. Na tegorocznych
zajęciach wykonane zostały irysy i ukwiecone gałązki.
Podczas warsztatów można było podziwiać również
piękne prace wykonane przez pana Andrzeja.
Warsztaty były dofinansowane ze Starostwa Powiatowego w Kraśniku.
5
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Kulinarnym Szlakiem
Pod koniec maja wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Kraśniku zorganizowaliśmy kulinarną wycieczkę.
W pierwszej kolejności odwiedziliśmy gosp. agroturystyczne państwa Solisów w Mikołajówce. Spróbowaliśmy
tam pysznej jaglanej tarty i cydru. Poznaliśmy proces produkcji tego tradycyjnego napoju.
Kolejnym punktem była Fabryka Porcelany AS Ćmielów. Podczas zwiedzania cała grupa wzięła udział w warsztatach, w czasie których każdy wykonał róże. Następnie
udaliśmy się do Maruszewa, tam zwiedziliśmy muzeum
prowadzone przez Pana Edwarda Ziarko.
Na obiad pojechaliśmy do gospodarstwa agroturystycznego Sadyba- Rozalin, gdzie poza pysznym posiłkiem, bazie syropu z kwiatu czarnego bzu) rozkoszowaliśmy się
(zupą krem z pomidorów, zapiekanką chłopską z wieprzo- pięknem przyrody. Podziwialiśmy również ciekawe i powiną, deserem – creme brulee z rabarbarem, napojem na mysłowe dekoracje ogrodowe.

Maryjne śpiewanie

Chcąc podtrzymać i rozpowszechnić tradycję maryjnych nabożeństw majowych (zwanych majówkami) GDK
wraz z Klubem Seniora zorganizował 29 maja Majówkę
Maryjną w miejscowości Rudnik Pierwszy.
Na wspólne śpiewanie i modlitwę przybyło bardzo
wiele zespołów - nie tylko z terenu naszej gminy: Och
Baby, Błękitne Korale, Blinowianki, Kapela z Potoka Wielkiego, Aktywne Kobiety z Gminy Strzyżewice, Sulowiacy,
Majdaniacy, Czerwona Róża, Hieronim Markut. Wykonawcy otrzymali pamiątkowe podziękowania.
Majówka zakończyła się posiłkiem. Dziękujemy
wszystkim zebranym za przybycie, wspólne śpiewanie
i zapraszamy za rok.
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Gminny Dzień Dziecka
Na stadionie LKS w Zakrzówku 7 lipca odbył się festyn,
który zgromadził ponad 500 dzieci i młodzieży. Przybyli oni
tam z nauczycielami lub rodzinami, aby wspólnie bawić się
i odpoczywać.
Podczas imprezy wystąpiły: dwie grupy baletowe
z GDK („Zaczarowane baletki” i „Promyczki”), zespół
„Błękitne korale" oraz grupa hip-hopowa „CARTOONSI”.
Rozstrzygnięto liczne konkursy plastyczne i literackie m.in.
coroczny konkurs, sponsorowany przez Gminne Koło
Pszczelarzy, pt. „Pszczoła to skarb” czy ekologiczny konkurs literacki „Trujące ciepło".

Atrakcjami dla dzieci był m.in. ogromny wybór dmuchańców, animacje dla dzieci (m.in. chusta animacyjna,
bańki mydlane, przeciąganie liny), mała gastronomia
(kiełbaska z grilla, wata cukrowa, popcorn czy lody).

Ponadto odbył się pokaz strażacki jednostki OSP
w Sulowie, można też było obejrzeć radiowóz oraz motocykle policyjne.

- 7 czerwca - „Dzień Dziecka” w Zakrzówku
- 16-17 czerwca - XXV Ogólnopolski Festiwal FolklorySezon koncertowy rozpoczęty, dużo się działo do tej stycznej Twórczości „Dziecko w Folklorze” - Baranów Sanpory a będzie jeszcze więcej:
domierski
- 3 maja - Majówka w Rechcie
- 27 czerwca - Starostwo Powiatowe w Kraśniku
- 8 maja - „Koncert Pieśni Patriotycznych” w Zakrzówku
- 1 lipca - „Święto mleka i miodu” w Zakrzówku
Festiwal w Baranowie Sandomierskim to najważniejsze wydarzenie, w jakim zespół brał udział. Oprócz nas
wystąpiło 550 uczestników z całej Polski. Zaprzyjaźniliśmy
się z zespołem „Zobielsko Gromada” z Białki (region Babia Góra).

„Błękitne Korale”

Tomasz Skrzypek

- 10 maja - Przegląd Motylek 2018 - II miejsce
- 17 maja - „Dzień Niezapominajki” GDK w Zakrzówku
- 26 maja - „Piknik Rodzinny” w Polichnie
- 27 maja - Obchody 60- lecia OSP w Zakrzówku-Wsi
- 3 czerwca - „Piknik Rodzinny” w Wilkołazie
7
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Klub Seniora
- 3.05.2018 godz. 19-ta patriotyczna majówka w Rechcie,
wydarzenia z okresu pierwszej wojny światowej, sadzenie
dębu stulecia. Nagrywało Radio Lublin, red. Magdalena
Jaremek Lipiec, gospodyni Genowefa Baran
- 17.05.2018 godz.14-ta Święto Niezapominajki, pięciolecie klubu seniora „Och, Baby”

- 27.05.2018 godz.15:30 Festyn Wiejski, 60-lecie OSP Zakrzówek-Wieś, występy lokalnych zespołów, koncert Orkiestr Dętych
- 29.05.2018 godz. 16-ta majówka przy figurze. Wystąpiło
10 zespołów ugoszczonych w Gospodarstwie Agroturystycznym w Rudniku Pierwszym. Majówkę swoim występem uświetnili: Och Baby, Błękitne Korale, Blinowianki,
Kapela z Potoka Wielkiego, Aktywne Kobiety z Gminy
Strzyżewice, Senior na czasie, Sulowiacy, Czerwona Róża,
Hieronim Markut.
- 30.05.2018, dwie panie z Klubu Seniora Honorata Chmiel
i Mazur Helena reprezentowały naszą gminę na 19 Powiatowym Spotkaniu Poetów „Stacja Poezja” w Trzydniku Dużym. Panie zadeklamowały po dwa utwory napisane przez
siebie. Pani Honorata wiersze-„8 marca” i „Niedosyt zie-

Klub Seniora - pięciolecie
Mija nam już pięciolecie
Z naszych spotkań zimą, w lecie
Pięciolecie obchodzimy
Na spotkania wciąż chodzimy
Nasze życie, Dom Kultury
Bo to jest, jak dom nasz drugi.
Tutaj drugie życie mamy,
Chętnie w nim się spotykamy
Klub Seniora powstał przecie,
Są wycieczki jeśli chcecie.
Różne opowieści oraz granie
Śpiew, gościna, tańcowanie.
Trochę strojów pięknych mamy
To je Gminie zawdzięczamy.
Na występy zakładamy
I w nich chętnie zaśpiewamy.
Honorata Chmiel

mi” a pani Helena- „Wspominam Ciebie” i „Bijące serca”.
Autorki zostały nagrodzone dyplomami i pięknymi książkami. Z całego serca gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
- 30.05.2018 godz. 16-ta majówka przy kapliczce w Szastarce. Wystąpiło 14 zespołów wokalnych: Schola z Szastarki, zespół Czerwona Róża, Och, Baby, Kapela Bolka,
Kapela z Potoka, Majdaniacy z Modliborzyc, Kowalanki ,wyróżniony zespół Blinowianki, Parafialny chór z Szastarki, Kapela Kalina-Folk, Kapela Czerwona Róża, Parafialna Orkiestra Dęta z Szastarki. Modlitwę prowadził Proboszcz ks. Andrzej Arbaczewski, zebranych powitał wójt
Artur Jaskowski.
Majówkę poprowadziła i zebrane osoby gościła Ewa Białoń
– dyrektor GCK w Polichnie.
- 16.06.2018, Klub Seniora „Och, Baby” uczestniczył w XIV
Międzypowiatowym Przeglądzie Kapel i Śpiewaków Weselnych. Zostaliśmy wyróżnieni i nagrodzeni dyplomem
i nagrodą pieniężną.
- 01.07.2018, Nagroda dla Klubu Seniora z okazji jubileuszu wręczona przez Starostę podczas festynu gminnego
„Święto Mleka i Miodu”.
Joanna Nasiłowska

Wspominam Ciebie !
Siedzę samotna w swoim wielkim fotelu
Myślę o Tobie mój kochany przyjacielu,
Odjechałeś tak prędko, tak niespodziewanie
Bez Ciebie jest smutny ten dzisiejszy poranek.
Myślę o tych chwilach, które już minęły
Jak obłoki na niebie szybko przepłynęły
Gwiazdy które zaglądały do mnie w nocy
Kiedy je wplątałeś w mój siwy warkoczyk.
Czemu mi smutno, czemu mi tak źle
Dlaczego nie widzę Twej twarzy w moim śnie.
Przepłakanej nocy, oczekującej ranka
Chcę Ciebie przytulić ustami kochanka
Nie zmarnuj tych chwil, ani życia swojego
Dawać Ci będę ciepło i miłość serca mego
Chcę być szczęśliwa zawsze uśmiechnięta
Jak królewna przez wróżkę na łóżku zaklęta.
Helena Mazur
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Święto Mleka i Miodu
1 lipca 2018 roku, pomimo nienajlepszej aury, odbył
się doroczny letni festyn w Zakrzówku.
Na odwiedzających czekała różnorodna oferta pokazów, stoisk wystawienniczych oraz bogaty i zróżnicowany program artystyczny, skierowany do szerokiej grupy
odbiorców. Festyn rozpoczął występ młodzieżowego
zespołu folkowego działającego przy GDK w Zakrzówku
„Błękitne Korale”, następnie najmłodsi uczestnicy festynu zaproszeni zostali do wspólnej zabawy przez animatorów. Następnie Wójt Gminy Zakrzówek Grzegorz Lemiecha, powitał wszystkich i dokonał oficjalnego rozpoczęcia, zapraszając do aktywnego uczestnictwa.
Po części oficjalnej na scenie zagościli artyści z Gruzji, którzy przybliżyli kulturę tego malowniczego kraju
poprzez barwne opowieści, prezentowaną muzykę oraz
kuchnię, której można było spróbować obok sceny. Nie
był to jedyny akcent kulinarny tego wieczoru, ponieważ
tajniki swojego warsztatu zaprezentował również szef
kuchni Hotelu Piano w Lublinie - Piotr Huszcz. Na scenie
gościła nie tylko ciekawa i smaczna kuchnia, można było
zapoznać się z kunsztem artystycznym zespołu „Kalina
Folk”, który dbając o kultywowanie tradycji regionalnych, stara się jednocześnie wprowadzić do nich nowe

brzmienie. Osoby preferujące inny rodzaj muzyki mogły
posłuchać zespołu „Wieczorek przy mikrofonie – Band”,
który poprzedził występ oczekiwanej przez wszystkich
gwiazdy wieczoru – zespołu Akcent z Zenkiem Martyniukiem. Na zakończenie festynu miłośnicy muzyki tanecznej bawili się na dyskotece prowadzonej przez DJ-a.
Na uczestników czekało wiele atrakcji skierowanych
zarówno do dzieci i osób dorosłych. Wielu wrażeń dostarczył pokaz musztry kawaleryjskiej w wykonaniu Kowali z Borowa nad Wisłą. Na stoiskach przygotowanych
przez sołectwa z terenu gminy, można było spróbować
lokalnych przysmaków oraz zapoznać się ze specyfiką
danej miejscowości. Swoje wyroby prezentowali twórcy
zajmujący się rękodziełem i sztuką ludową. Uczestnicy
festynu mogli również zapoznać się z propozycjami lokalnych firm i instytucji.
Na zaproszenie organizatorów członkowie drużyny
9

robotycznej SPICE GEARS -TEAM 5883 z Kraśnika przybliżyli tajniki budowy robotów oraz zaprezentowali działanie kilku wykonanych przez siebie konstrukcji.
Tak bogaty i różnorodny program mógł być zapewniony dzięki wsparciu finansowemu naszych Drogich
Sponsorów, którym składamy gorące podziękowania.
Wspaniale, że każdego roku możemy na Was liczyć!
1. TAAG Projekt,
2. BSZK O/Zakrzówek,
3. Starostwo Powiatowe w Kraśniku,
4. FHU WILKOŁAZIAK - Cecylia Serwinek,
5. PICAR - Patryk Pidek,
6. Rudnik Tumay - Andrzej Marzec,
7. Rem-Bud - Mariusz Kot,
8. Ekoland - Wojciech Wojtaszek,
9. Apteka Prywatna - Elżbieta Trześniewska,
10. Apteka Prywatna - Ewa Stec, Janina Kozak,
11. MARMIX Sp. z o.o - Mariusz Siek,
12. HYDRO-WID BIS - Sebastian Żywicki,
13. SAVONA sp. z o.o - Henryk Rapa,
14. Piekarnia-Ciastkarnia „Kuna” - Grzegorz Kuna,
15. Zakład usługowy. Plandeki wyrób, naprawa oraz
sprzedaż nowych przyczepek samochodowych - Marek
Mazur,
16. Sklep Spożywczo-Przemysłowy - Maria Baran,
17. Usługowy zakład blacharstwa samochodowego - Leszek Łukasik,
18. Złoty Kłos - Adam Tęsny,
19. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Opolu Lubelskim,
20. P.E. Ekoflora - Tadeusz Siewielec,
21. ZAKRZOWIAK Sp. z o.o.,
22. Flexi Power Group Sp. z o.o. Sp. K,
23. PBI Infrastruktura Kraśnik
24. Nadleśnictwo Kraśnik
25. Józef Swórka
26. Sklep mięsno-spożywczy - Maria Gdańska
27. SR-H Jutrzenka
28. F.H. TOMEX - Tomasz Hyz
29. Tradycyjne Wędliny u Kuśmierza - Leszek Kuśmierz
30. Usługi Krawieckie – Agnieszka Pruszkowska

Kultura
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Galeria Jednej Ściany
Wystawa Zbigniewa Kasaka
12 kwietnia w zakrzowieckiej galerii zebrani goście,
pracownicy UG, krewni i przyjaciele autora wystawy fotografii i pasteli mieszkańca Majdanu-Grabiny, Zbigniewa
Kasaka, przybyli na uroczyste otwarcie ekspozycji. Gości
i twórcę przywitała Dyrektorka GDK, Pani Małgorzata Jamróz. Podziękowała za możliwość oglądania zdjęć ulic,

bram, zaułków Starego Miasta w Lublinie, lubelskiego
zamku, pól, kwiatów, owadów i zwierząt.
Twórca mówił o swojej pasji fotografowania, o kolorowaniu zdjęć, o reakcjach przechodniów na wsi i w mieście
na Jego pasję, o wysyłaniu odbitek do profilów społecznościowych. Jedna z fotografii gościła na portalu ekologia.pl
przez kilka miesięcy. Zdradzał tajniki swojej pracy. Wskazywał miejsca, które uwiecznił na prezentowanych zdjęciach.
Piękno ujęć motyli, owadów (koniki polne, pszczoły,
pająki) zdradzają niezwykły dar obserwacji, cierpliwość
fotografa, jego pasję. Obrazy kwiatów i martwych natur
wskazują na opanowane rzemiosło. Pan Zbyszek jest bardzo skromnym człowiekiem. Do zgody na wystawę namówiła go sąsiadka, członkini Klubu Seniora, poetka, Honorata Chmiel. Wernisaż uświetnił wspaniały występ młodzieżowego zespołu śpiewaczego „Błękitne Korale”, przygotowanego i kierowanego przez Tomasza Skrzypka. W czasie

indywidualnych rozmów z artystą zebrani zaproszeni zostali na poczęstunek, kawę, herbatę i ciastka. Serdecznie
dziękuję Pani Agnieszce Kuśmierz za zaproszenia, plakaty,
katalogi oraz fachową pomoc w powieszeniu obrazów
a Panu Stefanowi Stypułkowskiemu za fotografowanie
wernisażu i umieszczenie zdjęć na Facebooku.

94 wernisaż malarstwa
19-tego czerwca odbył się w GJŚ w Zakrzówku kolejny
wernisaż. Tym razem są to rękodzieła mieszkanki Kolonii
Rzeczyca Ziemiańska, członkini Rady Kobiet Powiatu Kraśnickiego, LGD
Ziemi Kraśnickiej, KGW w
Rzeczycy Księżej,
członkini zarządu UW w Kraśniku, Pani Haliny
DrzewiejSosnówki. Ściany naszej galerii
ozdobione zostały
pięknie
oprawionymi
haftami krzyżykowymi, wstążeczkowymi,
przedstawiającymi kompozycje
kwiatowe, martwe natury, pejzaże, scenki rodzajowe. Na
suficie zawisł pająk z barwnej bibułki i ciętej słomy. Wystawa zgromadziła gości z Trzydnika z Dyrektorką trzydnickiego domu kultury, pracowników Urzędu Gminy w Zakrzówku z sekretarz Grażyną Lejwodą-Ćwik, członkinie Klubu
Seniora z Przewodniczącą Krystyną Młynarską. Po powitaniu gości przez Dyrektorkę GDK w Zakrzówku, Panią Małgorzatę Jamróz, głos zabrała artystka, która opowiedziała
o swojej pasji, odziedziczonej od kilku pokoleń kobiet ze
swojej rodziny, o nagrodach za kulinaria, pasztet z królika,
wypieki – pieróg z kaszy jaglanej z malinami (poczęstowała
nim uczestników wernisażu). Przy poczęstunku indywidualnym rozmowom nie było końca. Wszyscy byli zachwyceni
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pasjami Pani Haliny i wsparciem, jakie otrzymuje od swego męża, także aktywnego działacza społecznego. Seniorki
z klubu seniora urozmaiciły spotkanie piosenkami ze swego repertuaru, a całe zdarzenie sfilmował, jak zawsze, Stefan Stypułkowski, który zamieścił je w Internecie, na Facebooku za co mu, a zwłaszcza artystce Pani Halinie, bardzo
serdecznie dziękujemy. Wystawę można oglądać do końca
lipca a mamy także nadzieję na obiecane warsztaty z wy-

konywania pająków, pięknych ozdób, które wisiały niegdyś w domach naszych babć i prababć, a współcześnie
prawie zostały zapomniane, wyparły je fabryczne żyrandole.
Spotkanie uwieczniali fotograf Stefan Stypułkowski
i pracownik GDK Marek Michalak za co serdecznie dziękujemy.
Joanna Nasiłowska

IN MEMORIAM
Janina Bogumiła Głąbowa
(1932 - 2018)
„Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą” niech
te słowa będą mottem, rozpoczynającym wspomnienie o zmarłej, po długiej i ciężkiej
chorobie, mieszkance Niedrzwicy Kościelnej Śp. Janinie Głąbowej, żonie, matce, nauczycielce, dyrektorce, regionalistce, malarce, poetce i pisarce.
Od 1950 roku, wraz z mężem Bernardem, mieszkała i pracowała w Niedrzwicy Kościelnej. Wychowała i wykształciła dwoje dzieci: Ryszarda i Izę. Równocześnie z pracą pedagogiczną rozwijała swój talent malarski. Aktywnie uczestniczyła w działalności społeczno-kulturalnej. Była współzałożycielką „Zespołu Śpiewaczego” (1975), inicjatorką i prezesem „Towarzystwa Przyjaciół Niedrzwicy Kościelnej”, jego kronikarką. Wydała kilka publikacji książkowych. Na potrzeby zespołu opracowała Scenariusze Widowisk Obrzędowych, „Obrzędy i obyczaje w Niedrzwicy Kościelnej”,
Lublin 2002, a ponadto opracowała „Dzieje i losy ludzi z Niedrzwicy Kościelnej w okresie międzywojennym” LublinNiedrzwica Kościelna 2003; z Heleną Pietrzak-Golda napisała o niedrzwickim cmentarzu „Tam gdzie serce i pamięć
żywych” Lublin-Niedrzwica Kościelna 2005, a o niedrzwickiej poczcie „Rys historyczny poczty w Niedrzwicy Kościelnej” Lublin-Niedrzwica Kościelna 2008. Wspólnie z grupą regionalistów z TPNK i ze wsparciem finansowym UG Niedrzwica Duża opracowała i wydała książkę „Stare i nowe budownictwo oraz środowisko naturalne Niedrzwicy Kościelnej” Niedrzwica Kościelna 2015. Dziełem życia Pani Janiny jest 250–stronicowa książka „Kultura i tradycja Niedrzwicy Kościelnej. Zachowane w pamięci i rodzinnej fotografii” Lublin –Niedrzwica Kościelna 2013.
Należała do PSNP w Lublinie, brała udział w plenerach i wystawach indywidualnych i zbiorowych. Była częstym
i oczekiwanym gościem w GJŚ w GDK w Zakrzówku. Miała talent gawędziarza, więc oczekiwaliśmy Jej i słuchaliśmy
mądrych uwag do prezentowanych wystaw, uczyła nas patrzenia na dzieła sztuki. Można było słuchać Jej wypowiedzi godzinami. Wiem, że przygotowywała tomik wierszy własnego autorstwa. Czy się ukaże ten zbiór lirycznych
utworów na każdą okazję? Będzie nam brakować Jej pasji, mądrości. Współczujemy Rodzinie i Przyjaciołom z Towarzystwa.
Joanna Nasiłowska

Stanisława Kozak (1932 - 2018) - wspomnienie dzieci
31.I.1994 r. i 04.II.2018 r. to dwie daty, które wywołały w naszych sercach wielki ból. Odeszli nasi najdrożsi,
najpierw Tatuś, potem Mamusia.
W takim dniu oprócz żalu, myślami przebiega się wszystkie chwile spędzone z Nimi. Wydaje się, że to normalne, że rodzice troszczą się o dzieci, żyją ich problemami, starają się, by było im dobrze. Z perspektywy lat zdajemy
sobie sprawę, że to Oni poświęcili swoje życie dla nas, byli cierpliwi, wyrozumiali, uczyli nas wartości życia. Cieszyli
się, że mają nas, czworo wnuków, a mamusia doczekała pięcioro prawnuków.
Nie da się w kilku zdaniach opisać, czy opowiedzieć wszystkich chwil spędzonych z Nami, ale możemy z dumą powiedzieć, że u Nas było wyjątkowo, mogło czasami czegoś brakować, ale nigdy nie zabrakło zrozumienia i miłości.
I to jest właśnie nasze, naszych dzieci i naszych wnuków szczęście. Dziękujemy im za to.
Dziękujemy również wszystkim, którzy byli z Nami w tych trudnych chwilach, za te piękne słowa o Naszych Rodzicach, o tym jakimi byli nauczycielami i ludźmi.
Córka i Syn
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SPICE GEARS ZMIENIA ŚWIAT
Co to znaczy inspirować? To znaczy zmieniać na lep- zestaw części. Poza tym drużyny mogą wydać na swojego
robota jeszcze 3500 dolarów amerykańskich, co ma na
sze sposób myślenia, a dzięki temu zmieniać życie.
FRC 5883 Spice Gears to grupa 30 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Kraśnika i okolic, których łączy pasja i chęć
poszerzania wiedzy w dziedzinie robotyki. Od trzech lat
nieprzerwanie biorą udział w międzynarodowych konkursach robotyki, stworzonych przez amerykańską organizację FIRST. Działalność drużyny pokazuje, że nie liczą się
podziały, nie liczy się trwający pomiędzy szkołami wyścig
szczurów. Gdy pojawia się nadrzędny cel, taki jak roboty,
najważniejsza jest współpraca i prawdziwa przyjaźń, która
narodziła się pomiędzy członkami drużyny.
FRC 5883 Spice Gears to grupa młodych, pełnych pasji ludzi, którzy chcą zmieniać świat. W obecnych czasach pu-

celu zmniejszenie wpływu pieniędzy na konkurencyjność
drużyn. Szczegóły odnośnie konkurencji w danym sezonie
zostają zwykle ogłaszane w pierwszą sobotę stycznia po
czym drużyny mają 6 tygodni na zaprojektowanie, skonstruowanie i zaprogramowanie robota.
W czasie Zawodów Regionalnych spotyka się około 50 drużyn, które rywalizują ze sobą by zdobyć przepustki na Finały. Mogą to zrobić wygrywając zawody na arenie – dzięki
robotowi, oraz dzięki nagrodom: Chairman’s Award oraz
Engineering Inspiration Award, które przyznawane są odpowiednio w uznaniu za dane dziedziny pracy drużyny.
W Polsce istnieje tylko jedna drużyna o szczeblu FRC –
utworzona u schyłku 2015 roku jako 5883. drużyna FRC na
świecie, którą jest FRC 5883 Spice Gears z Kraśnika, woj.
Lubelskiego.

stych lajków na serwisach społecznościowych, tacy młodzi
ludzie to skarb i przyszłość. Tę przyszłość powinniśmy
wspierać i promować na każdym kroku.

Czym jest FIRST?
FIRST (skrót od For Inspiration and Recognition of Science
and Technology – "Dla inspiracji i uznania wobec nauk ścisłych i technologii"), to międzynarodowa organizacja non
profit, organizująca zawody dla adeptów robotyki, której
celem jest rozwijanie i inspirowanie uczniów w dziedzinie
inżynierii i technologii. Założona w 1989 roku przez Deana
Kamena (założyciel DEKA, wynalazca mi. Segway HT i pompy insulinowej) i Woody'ego Flowersa (profesor MIT).

Czym jest FRC?
Pierwszym i najbardziej zaawansowanym programem
opracowanym przez organizację jest FIRST Robotics Competition (FRC), którego celem jest zachęcanie młodych
ludzi, aby rozwijali się pod względem technicznym (STEM
– Science, Technology, Engineering, Math), dając im możliwość zdobycia doświadczenia poprzez pracę z inżynierami
podczas budowania robota.
Tematyka konkurencji zmienia się co roku, a zespoły mogą
użyć ponownie tylko niektórych komponentów z poprzednich lat. Roboty mają ograniczenia wymiarowe i wagowe.
Każda drużyna na początku sezonu dostaje podstawowy

FRC 5883 Spice Gears
FRC 5883 Spice Gears to grupa około 30 uczniów, którzy
uczęszczają do szkół średnich powiatu kraśnickiego. To oni
budują, programują i kompletują dokumentację, związaną
z działalnością grupy. To oni szlifują swoje umiejętności
językowe, by utrzymywać kontakt z młodzieżą zrzeszoną
dzięki konkursom FRC. Z Gminy Zakrzówek w drużynie
znajduje się dwie osoby: Szymon Szostak i Dominik Ściborek.
Drużyna to nie tylko utalentowana młodzież. Nie można
zapominać o mentorach, który zasiali ziarno i pozwolili mu
zakiełkować dbając o odpowiednie warunki. Pomysł Ryszarda Kuśmierczyka, dzięki współpracy Starosty Kraśnickiego Andrzeja Maja i Dariusza Głuchowskiego, wicedyrektora oraz nauczyciela informatyki w Zespole Szkół nr 3
w Kraśniku, stał się rzeczywistością. Przyłączenie się do
projektu kolejnych zainspirowanych, jakimi są Bartosz Pisiak, nauczyciel angielskiego w ZS3 Kraśnik, oraz Łukasz
Kociarz, specjalista do spraw promocji gospodarczej powiatu, owocuje dzisiejszymi sukcesami.
Członkowie FRC 5883 Spice Gears żyją na pełnych obro12
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tach. Pomimo tego, że właśnie zaczynają się wakacje spędzają długie godziny w warsztacie, który mieści się w Zespole Szkół nr 3 w Kraśniku. Ciągle doskonalą swoje roboty ,by brać udział w kolejnych konkurencjach i udowadniać, że ich praca jest warta najwyższych nagród. Już
w lipcu wylatują ponownie do Chin, by wziąć udział w organizowanych tam zawodach. Sierpień będzie dla nich
czasem obrony srebrnego medalu na międzynarodowej
olimpiadzie FIRST Global Challenge 2018.

Potencjalne korzyści
Poprzez udział w konkursach, organizowanych przez
FIRST ,członkowie drużyn mają szansę zdobyć doświadczenie z dziedzin mechaniki, programowania oraz doskonalić
już posiadane umiejętności. Drużyny dzielą się na różne
grupy, w których potrzebna jest dobra organizacja i komunikacja pomiędzy poszczególnymi członkami drużyny.
Ograniczeni przez ograniczoną ilość czasu, fundusze i regulaminy próbują znaleźć rozwiązania nawet najtrudniejszych sytuacji.
Członkowie drużyny i jej mentorzy po drodze napotykają
wiele problemów. W Polsce FIRST jest czymś stosunkowo
nowym i niezwykłym, dlatego mimo stale powiększanej
liczby zainspirowanych osób, niewielu wie o istnieniu takiego projektu.
Młodzi ludzie rozwijają kompetencje społeczne i zawodowe, wzmacniają pewność siebie i pozytywną samoocenę.
Adepci robotyki eksperymentują i przezwyciężają przeszkody, które stają na drodze ich projektu. W tym czasie
zdobywają wiedzę, której nie poznają na żadnym etapie
edukacji w szkołach.
Drużyny FIRST współpracują ze sobą jako równi partnerzy
do rozmów, niezależnie od tego skąd pochodzą.

FRC to wprowadzenie do prawdziwego życia, które nie
zawsze jest tylko różowe. Życie ma różne barwy, a tylko
od nas zależy, czy je dostrzeżemy i umiejętnie wykorzystamy naszą szansę na lepszą przyszłość.
Osiągnięcia FRC 5883 Spice Gears w 2018r.
W marcu 2018 roku reprezentanci FRC 5883 Spice Gears
wzięli udział zawodach regionalnych, które odbyły się kolejno w Shenzhen i Szanghaju w Chinach. Przepustkę na
finały, które odbyły się w Detroit zdobyli trzykrotnie. Najpierw dzięki wygranej turnieju w Shenzhen jako Kapitan
13

Sojuszu nr 1 wraz z dwoma drużynami z Chin oraz Chairman's Award - przyznawanej między innymi za rozwój drużyny i promowanie idei FIRST wśród społeczności. Następnie w Szanghaju ponownie wygrali turniej.
Prócz tego w czasie turnieju w Szanghaju, najpierw Dariusz Głuchowski wygrał nagrodę kolejnego z założycieli
FIRST - Woodiego Flowersa. Nagroda przyznawana za całokształt pracy mentora z drużyną, rozwój jej oraz siebie
samego. To ogromne wyróżnienie dla mentora trzyletniej

drużyny, która osiągnęła tak wiele w tak krótkim czasie.
Do tego Nagroda Przedsiębiorczości, która została przyznana dzięki stałemu i rozwojowi drużyny, zaplanowanej
przyszłości oraz współpracy z firmami, które sponsorują
drużynę.
W uznaniu za zasługi zespół został zaproszony do Pałacu
Prezydenckiego w Dniu Flagi. Tam obyło się spotkanie
z Panem Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejem Dudą. Drużyna otrzymała podziękowania za dotychczasową pracę i reprezentację kraju na arenie ogólnoświatowej oraz flagę.
Na TEDx czyli międzynarodowej konferencji, promującej
najciekawsze idee mieliśmy okazję przedstawienia swojej
drużyny przez 15 minut. Co ciekawe otrzymaliśmy brawa
na stojąco.
Drużyna Spice Gears często pojawia się w szkołach oraz
bierze udział w różnych wydarzeniach, promujących robotykę.
Podczas naszego dorocznego festynu „Święto Mleka i Miodu” Szymon Szostak i Dominik Ściborek wraz z kilkoma
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członkami zespołu opowiedzieli na scenie o drużynie. Ponadto na stoisku zaprezentowali najnowsze roboty skonstruowane na tegoroczne międzynarodowe turnieje.

w turnieju. Odbyło się już pierwsze spotkanie przyszłej
drużyny, na którym byli obecni Szymon i Dominik.

Rekrutacja
FLL
Chcąc dać szansę na lepszą przyszłość najmłodszym drużyna zaangażowała się w tworzenie zespołów FIRST Lego League dla dzieci w wieku od 9 do 16 lat, wykorzystujących
przy pracy popularne klocki LEGO. W 2017 stworzyli 12
takich drużyn na terenie województwa lubelskiego i zorganizowali dla nich w styczniu 2018 turniej w Lublinie. W tym
roku chcą powiększyć przynajmniej dwukrotnie tę liczbę!
Wiemy, że taka drużyna powstaje m.in. w Gminnym Domu Kultury w Zakrzówku, dlatego zapraszamy wszystkich
chętnych do zapisywania się do niej i wzięcia udziału

Spice Gears ciągle poszukuje chętnej do pracy młodzieży,
która będzie chciała zaangażować się w pracę i uczestniczyć w tworzeniu wspaniałej historii. Drzwi warsztatu są
stale otwarte i czekają na zdolnych ludzi.
Ważne jest, by rekrutować wszystkie talenty, nie tylko inżynierskie. W zespołach FRC potrzebna jest młodzież z różnymi umiejętnościami, o różnych ich stopniach. Mile widziane i potrzebne są różne umiejętności, nie tylko techniczne.
Aleksandra Łazarz
Lider Grupy Social Media

14

Wieści Zakrzowieckie 57/63 lipiec 2018

Oświata

Zespół Szkół w Zakrzówku
5 czerwca odbył się w naszej szkole powiatowy konkurs recytatorski „Strofy dla Ojczyzny”, upamiętniający
100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.
Wyniki konkursu:
I miejsca w poszczególnych kategoriach zajęli:
- recytacja klas I-III - Lena Jamróz, uczennica klasy I Zespołu
Szkół w Zakrzówku ,
- recytacja klas IV-VII - Wiktoria Lipiec, uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej w Rudniku I,
- recytacja klas II-III gimnazjum - Julia Igras, uczennica Zespołu Szkół w Szastarce,
- poezja śpiewana - Paulina Koper, uczennica Zespołu Szkół
w Zakrzówku,
- wiersz autorski klas IV-VII Zuzanna Żelechowska uczennica Zespołu Szkół w Zakrzówku,
- wiersz autorski klas II-III gimnazjum Weronika Sumera
uczennica Zespołu Szkół w Zakrzówku
zwiedzenia zabytków Trójmiasta oraz wejścia na pokład
„Błyskawicy” - historycznego okrętu w Muzeum Marynarki
Wojennej, wpisując się w obchody 100 – lecia odzyskania
niepodległości.
6 kwietnia sześcioro uczniów z klasy IVa i IVb Koła Krajoznawczo - Turystycznego ,,Podróżnicy znad Bystrzycy’’
kolejny raz brało udział w XIV Powiatowym Sejmiku Krajoznawczym ,,Czy znasz swój region?’’. Wszyscy z rąk starosty kraśnickiego Andrzeja Maja otrzymali nagrody oraz dyplomy.
25 maja dwadzieścioro uczniów z naszej szkoły z klas
IVa, IVb oraz V brało udział w powiatowej wycieczce pt.
,,Praktyczna lekcja historii w terenie’’. Uczniowie zwiedziPrace naszych uczennic z klasy III Gimnazjum zostały li: Warszawę, Sulejówek, Ossów, Wołomin, Radzymin.
wyróżnione w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym –
14 czerwca Szkoła Podstawowa w Zakrzówku odebrała
w kategorii plakat „ 100 lat Niepodległości”. Wyróżnienia z rąk wicestarosty nagrodę za I miejsce w tegorocznym
w Polskim Radiu Lublin otrzymały: Karolina Milanowska - Powiatowym Alercie Ekologiczno-Zdrowotnym.
klasa III A i Weronika Sumera- klasa III B
25 maja uczniowie Zespołu Szkół w Zakrzówku - repreRozstrzygnięto konkurs na kartkę okolicznościową
w ramach projektu "100 wydarzeń na 100-lecie odzyskania
niepodległości przez Polskę". Zwycięską kartkę wykonała
Karolina Milanowska z klasy IIIa naszego gimnazjum.
11 czerwca w Zespole Szkół w Zakrzówku odbył się
koncert pieśni patriotycznych pod hasłem
„Pieśni dla Ojczyzny”.
Utwory prezentowane
na koncercie wykonał
chór Cantus, uczniowie
z klasy sportowej IVa
oraz grupy wokalne
uczniów gimnazjum.
W dniach 23 – 25 maja zentanci szkoły w zawodach sportowych na szczeblu gmin46 uczniów Gimnazjum nym i powiatowym, wzięli udział w „Biegu dla Niepodleprzebywało
na
3- głej”. Uroczystość rozpoczęła się złożeniem kwiatów pod
dniowej wycieczce nad pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego, po czym nastąpolskim morzem. Ucz- piła główna część na stadionie sportowym.
niowie mieli możliwość
Od roku szkolnego 2017/2018 w Zespole Szkół w Za15
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krzówku funkcjonuje oddział sportowy (od klasy IV) o profilu piłka nożna. Szkoła posiada pełnowymiarową halę
sportową i boisko wielofunkcyjne oraz bogate zaplecze
sportowe. Uczniowie mają również organizowane wyjazdy
na pływalnię. Ponadto do dyspozycji uczniów jest salka
korekcyjno-kompensacyjna i siłownia.
We współpracy z L.U.K.S. „Suples” Kraśnik szkoła organizuje zajęcia zapaśnicze. Nasi uczniowie już osiągają sukcesy oraz mają możliwość uczestniczyć w szkoleniowych
wyjazdach zagranicznych.
Zespół redakcyjny ZS w Zakrzówku

Z życia przedszkola w Zakrzówku
W roku szkolnym 2017/2018 do przedszkola uczęszczało 109 dzieci, których edukacja przedszkolna odbywała
się w 6 grupach.
W bieżącym roku kalendarzowym działania wychowawczo-dydaktyczne w przedszkolu miały następujący
przebieg:
W styczniu:
- zabawa choinkowa
- założenie w ogródku przedszkolnym ptasiej gospody,
dokarmianie ptaków
- wycieczka nad zalew celem dokarmiania kaczek i łabędzi
W lutym:
- spotkanie z muzykiem
- spotkanie z malarką
- wycieczka do Izby Tradycji Regionalnej
W marcu:
- topienie Marzanny
- udział dzieci 6-letnich w wykonywaniu palm w GDK
- poznanie różnych sposobów ozdabiania pisanek
(woskiem)
- wycieczka wyjazdowa wszystkich dzieci do Teatru im.
H.Ch. Andersena w Lublinie na przedstawienie pt.
„Koziołek Kręciołek”
- wykonanie ozdób wielkanocnych przez nauczycieli i rodziców na kiermasz wielkanocny
W kwietniu:

- wycieczka do piekarni
- wycieczka do bocianiego gniazda
- wycieczka do lasu
W maju:
- wycieczka do księgarni
- wycieczka do GBP
- oglądanie spektaklu „Śpiąca Królewna” w wykonaniu aktorów z Teatru pod Jabłonią
- wycieczka wyjazdowa dzieci 5-letnich do Sandomierza
- wycieczka wyjazdowa dzieci 6-letnich do Bałtowa
W czerwcu:
- wycieczka wyjazdowa dzieci 3-4 letnich do mini zoo
w Wojciechowie
- wycieczka do lecznicy zwierząt
-wycieczka do sklepu
-oglądanie spektaklu „O smoku Wawelskim”
-piknik rodzinny
-spotkanie ze strażakami z OSP w Sulowie
-uroczyste pożegnanie 6-latków przez dzieci 5-letnie
Do tradycji naszego przedszkola należy wpisać akcję
„Pomóż Dzieciom przetrwać zimę”; „Góra Grosza”;
„Zbiórka korków”
W nowym roku szkolnym do przedszkola będzie
uczęszczało 111 dzieci. Są to dzieci nie tylko z naszej gminy, ale z gmin ościennych, takich jak: Kraśnik, Zakrzew,
Batorz, Wilkołaz.
Bożena Michałek
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PSP w Rudniku Drugim
W marcu P. M. Makuch i U. Szczotka zorganizowały
szkolny konkurs czytelniczy pt. Mistrz Pięknego Czytania.
Uczniowie czytali piękny tekst: „Córka bajarza” zaś o zwycięstwie zadecydowali sami słuchacze w drodze tajnego
głosowania. W tym roku tytuł przypadł Mikołajowi Januszczakowi z kl. V.
W kwietniu społeczność naszej szkoły wyruszyła na
wycieczkę „Śladami niepodległości”: Sulejówek, Warszawa, pola bitewne Ossowa- wrota bitwy warszawskiej. Było
wyjątkowo!
5 kwietnia w naszej szkole odbył się przegląd młodych
talentów „MAM TALENT”, którego celem była popularyzacja działań artystycznych, promocja alternatywnych form
spędzania czasu wolnego, rozwijanie kreatywności, zainteresowań oraz umożliwienie naszym uczniom prezentacji
swoich pasji.
16 kwietnia w naszej szkole odbyły się pokazy rycerskie. Najwięcej radości sprawiło uczniom mierzenie zbroi
rycerskiej.
26 kwietnia Samorząd Uczniowski zorganizował obchody Dnia Ziemi. Tego dnia odbyła się akcja Sprzątania
naszej planety. Uczniowie wraz z nauczycielami pozytywnie zmotywowani szczytnym celem ruszyli w las, by posprzątać wyznaczone tereny. Zakończeniem tego ważnego
dnia był wspólny piknik.
Jak co roku, nie zabrakło nas na Małym Konkursie Recytatorskim. Do zmagań przystąpiły: Nina Lenart (kl.V)
i Wiktoria Lipiec (kl. VI). Wiktorii udało się zdobyć I miejsce
i pokazać swój talent w Dzierzkowicach.
18 maja przedszkolaki wybrały się do CKiP na spektakl
teatralny „Przygody Baltazara i Wawelskiego Smoka",
a później miło spędziły czas w sali zabaw Urwis.
24 maja o godz. 18.00 odbyła się uroczysta Msza Św.
w intencji uczniów i pracowników PSP w Rudniku Drugim.
30 maja obchodziliśmy Dzień Rodziny. Przedszkolaki
zamieniły się w żabki i śpiewały jak bardzo kochają swoją

uczniowie świętowali w Zakrzówku podczas Gminnego
Dnia Dziecka. W trakcie festynu wyłoniono zwycięzców,
biorących udział w konkursie „Pszczoła to skarb". Nie
zabrakło oczywiście naszych uczniów. Nagrodzeni zostali:
Klaudia Bardak, Dominik Gdański, Klaudia Gdańska, Wiktoria Lipiec. Wszyscy uczestnicy dostali dyplomy. Helenka
Jerczyńska, Klaudia Bardak i Albert Jamróz reprezentowali
naszą szkołę występując na scenie.
Uczennice kl. 6 odniosły duży sukces na zorganizowanym
5 czerwca w Zespole Szkół w Zakrzówku konkursie recytatorskim pt. Strofy dla Ojczyzny. Wiktoria Lipiec (kl. VI)
I miejsce w kategorii recytacja z grupy wiekowej klas IVVII; Łucja Jerczyńska (kl. VI) II miejsce w kategorii poezja
śpiewana klasy IV-VII. Gratulujemy!
Tuż przed samym zakończeniem roku szkolnego przedszkolaki wraz ze szkołą w Majdanie-Grabinie wybrały się
do Jurajskiego Parku w Bałtowie. Zwiedzili Jura Park, Oceanarium, z okien amerykańskiego school busa mogli podzi-

wiać niecodzienne okazy zwierząt, następnie przeszli do
Sabatówki czyli wioski czarownic, aby stamtąd powędrować do dolnego zwierzyńca i poszaleć w Parku Rozrywki.
Dziewczynki z zerówki wzięły udział w konkursie plastycznym „Polska okiem małego Polaka" organizowanym
przez szkołę w Majdanie Grabina. Anastazja Nieściór zdobyła I miejsce, a Klaudia Bardak II miejsce.
P. Beata Jerczyńska przeprowadziła szkolny konkurs
matematyczny. Tytuł „Mistrz rachunków 2017/18” zdobyła W. Lipiec w klasach IV-VII i M. Machul, w klasach młodszych. Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów.
Bierzemy udział w projekcie „Sto wydarzeń na stulecie
odzyskania niepodległości przez Polskę” - edukujemy poprzez wyjazdy, spotkania, wystawy: ”Niezłomni”,
„Bohaterowie Niepodległej”, „Dostęp bez hasła i loginu” wystawą książek historycznych, konkursy: poetyckie, wiemamę i tatę. Uczniowie klas II i III również śpiewająco po- dzy historycznej, plastyczne - dla dużych i małych, nietypowitali swoich rodziców. Po części artystycznej był grill we lekcje historii, filmy, koncerty i to jeszcze nie koniec…
Zespół redakcyjny PSP w Rudniku Drugim
i dmuchańce. To był bardzo udany dzień.
Gry i zabawy, konkursy, animacje dla małych i dużych, smakołyki oraz inne atrakcje – tak w tym roku nasi
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PSP w Majdanie-Grabinie
W ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości w szkole odbyło się kilka wydarzeń
upamiętniających to wydarzenie oraz wskazujących rolę
patriotyzmu i tożsamości narodowej w życiu każdego Polaka.
23 kwietnia grupa uczniów z klas IV-VII pod opieką
p. B. Maziarczyk i p. D. Igras-Bodzak uczestniczyła w wycieczce do Warszawy i Ossowa, gdzie odwiedziła miejsca
związane z Bitwą warszawską 1920 roku oraz miejsca nawiązujące do wydarzeń związanych z odzyskaniem Niepodległości w 1918 roku.
27 kwietnia w szkolnym ogrodzie posadzony został
Dąb Niepodległości, nawiązujący do spontanicznej akcji
sadzenia drzew w latach 1918-1928, głównie dębów – uosobienia siły, długowieczności – jako świadectwa odzyskania przez Polskę niepodległości.
30 maja uczniowie wraz z opiekunami uczestniczyli
zorganizowanym przez p. R Flisa w „Marszu dla Niepodległej. Cała społeczność szkoły, zabierając ze sobą białoczerwone flagi i śpiewając pieśni patriotyczne, przeszła
przez naszą miejscowość.
12 czerwca odbyły się zorganizowane przez p. A. Pudło
warsztaty kulinarne. Pod kierunkiem p. A. Milanowskiego
uczniowie przygotowali tradycyjne potrawy naszego regionu. Była to smaczna lekcja historii, która przybliżyła tradycję wspólnego spożywania posiłku, budowania wspólnoty
stołu – w nawiązaniu do wspólnoty narodowej, wspólnego
świętowania niepodległości połączonej z tradycjami kulinarnymi regionu.
W działania upamiętniające odzyskanie Niepodległości
włączył się również Samorząd Uczniowski. Wraz ze swoim
opiekunem p. B. Jerczyńską przeprowadził konkurs multimedialny „Rok 1918. Tradycje niepodległościowe Polaków”. W konkursie wygrała praca J. Machulak uczennicy
Kl.IV.
12 kwietnia stał się dniem magii, za sprawą przybyłego
do naszej szkoły iluzjonisty. Podczas występu dzieci brały
aktywny udział w różnego rodzaju sztuczkach. Pan iluzjoni-

sta nie tylko prezentował swoje umiejętności, ale także
zaznajomił uczniów ze sposobem ich wykonania. Występ
bardzo podobał się wszystkim uczniom i dzieciom młodszym. Pokazom towarzyszył śmiech, zdziwienie i zaskoczenie oraz gromkie brawa.
25 maja miało miejsce spotkanie z pszczelarzem. Zaproszony przez p. M. Kołtun gość opowiadał uczniom o życiu
pszczół, zapoznał z ich gatunkami, a także z pracą, którą
muszą wykonywać w ulu. Ponadto dzieci mogły spróbować produktów pszczelich, takich jak: miód i pyłek kwiatowy. Największym zaskoczeniem było, gdy pan pszczelarz
pokazał im prawdziwą żywą pszczelą królową.
Spotkanie było niezwykle ciekawe i uświadomiło, że
pszczoły spełniają w naszym środowisku bardzo ważną
rolę, a my powinniśmy o nie dbać.
28 maja wszystkie dzieci, słowem i piosenką, wyraziły
miłość i wdzięczność za matczyną dobroć i cierpliwość, za
serce, które tak wiele rozumie i tak wspaniałomyślnie wybacza, a także za mądrość i ojcowski autorytet. Pogram
artystyczny na tę uroczystość przygotowały panie z klas
młodszych. Po występach, w których mali artyści zaprezentowali swoje zdolności recytatorskie, wokalne i taneczne na twarzach rodziców zauważyć można było tylko jedno – wzruszenie i dumę ze swoich pociech. Na zakończenie akademii dzieci wręczyły swoim rodzicom własnoręcznie wykonane upominki.
18 czerwca dzieci z oddziału przedszkolnego oraz
z klasy II i III wraz z opiekunami p. M. Zuń i p. J. Jaskowską
uczestniczyły w wycieczce do Bałtowa. Zwiedziły Jura Park,
gdzie podziwiały naturalnej wielkości modele dinozaurów
oraz innych prehistorycznych stworzeń, oceanarium, gdzie
dowiedziały się, jak wyglądało podwodne życie miliony lat
temu, zwierzyniec, w którym obejrzały różne zwierzęta
oraz Sabatówkę - wioskę czarownic.
Społeczność szkolna serdecznie dziękuje rodzicom za zaangażowanie w przygotowywaniu uroczystości i prace
porządkowo-remontowe przy szkole.
Zespół redakcyjny PSP w Majdanie-Grabinie
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PSP w Sulowie
Akademie i uroczystości szkolne:
- uroczysta akademia z okazji Dnia Patrona Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sulowie
(przypomnienie społeczności szkolnej faktów z życia poetki, zaprezentowanie wybranych utworów poetyckich),
- wieczór poezji patriotycznej pod hasłem „Miłość do Ojczyzny zapisana wierszem”,
- obchody Dnia Ziemi połączone z sadzeniem Dębu Niepodległości.
Pani Dyrektor w tracie uroczystości podkreśliła, iż obchody
Dnia Ziemi w naszej szkole mają wiele wspólnego z patriotyzmem. Patriotyzm bowiem w dzisiejszym wydaniu to
również troska o nasze dziedzictwo naturalne, ochrona
środowiska przyrodniczego dla następnych pokoleń mieszkańców Ziemi. Punktem kulminacyjnym uroczystości było
posadzenie przez społeczność szkolną Dębu Niepodległości. Tym aktem oddaliśmy hołd i wyraziliśmy ogromną
wdzięczność naszym rodakom, dzięki którym żyjemy, od
100 lat, w wolnym kraju. W tę akcję włączyła się Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie, przekazując
dęby do posadzenia chętnym instytucjom oraz Kuratorium
Oświaty w Lublinie. W związku z tym gościliśmy panią edukator z Lasów Państwowych Nadleśnictwa Kraśnik, która
przekazała nam wiele ciekawych informacji, związanych ze
środowiskiem przyrodniczym lasów, ich zagrożeniem,
ochroną, a także ważną i trudną pracą leśników.
Kolejny punkt uroczystości to montaż słowno-muzyczny,
którego celem było przybliżenie problemów współczesnej
ekologii, zwrócenie uwagi jak największej liczby osób na
sprawy związane ze stanem środowiska naturalnego i jego
ochroną. Uczniowie przypomnieli, jak na co dzień dbać
o Ziemię. W programie uroczystości był pokaz
„Śmieciomody” inaczej „Śmieciosztuki” - recykling, podczas którego modelki zaprezentowały drugie życie odpadów.
- podsumowanie projektu edukacyjnego „Fizyka wokół
nas” realizowanego przez II klasę oddziału gimnazjalnego.
Wycieczki:
- wiosenny wyjazd rekreacyjny do Lublina (seans filmowy
„Cudowny chłopak”, doskonalenie jazdy na wrotkach),
- wycieczka do Wierzchosławic i Krakowa (skorzystanie
z zaproszenia PSP w Studziankach i wspólny wyjazd do
Muzeum Wincentego Witosa w jego rodzinnej miejscowości w Wierzchosławicach, udanie się do Krakowa, zwiedzanie Zamku na Wawelu i najważniejszych obiektów Starego
Miasta.),
- wycieczka do Bałtowa (zwiedzanie przez przedszkolaków
i uczniów klas I-III Jura Parku, Zwierzyńca, Polski w Miniaturze, Sobotówki i Prehistorycznego Oceanarium),
- udział miłośników sportu w Pikniku Olimpijskim w Warszawie.
Obchody Dnia Dziecka:
- noc filmowa dla klas gimnazjalnych oraz klasy VII szkoły
podstawowej,
19

- dzień z grą planszową.
Akcje:
- „4 minuty",
Uczniowie zostali zapoznani przez pana Konrada Kapronia,
pracownika Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku, z zasadami resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO).
W udzielaniu pierwszej pomocy najważniejsza jest sprawność oraz czas. Jeśli chodzi o czas, od momentu zatrzymania krążenia (NZK) do rozpoczęcia działań ratunkowych,
nie powinno upłynąć więcej niż 4 minuty. Po ich upływie
następuje obumieranie komórek mózgu, co może spowodować nieodwracalne zmiany w jego strukturze. Wspieranie krążenia uciskaniem klatki piersiowej jest niejako podtrzymaniem komórek przy życiu, mimo zatrzymania krążenia.

Wiedza, jaką posiedli uczniowie naszej szkoły, z pewnością
przyda się w sytuacjach zagrożenia życia ich bliskich lub
znajomych.
- wystawa starych fotografii rodzinnych,
- wystawa plakatów biograficznych pt. ‘Fathers of Independence’ („Ojcowie Niepodległości”),
- konkursy: „Symbole narodowe w twórczości dziecięcej”,
„Portret Marii Konopnickiej”, „Rymy, rytmy, rysunki” (ekspozycja prac).
Sukcesy sportowe naszych uczennic:
- I miejsce w finale powiatowym w mini piłce nożnej halowej,
- III miejsce w zawodach wojewódzkich,
- awans do finału wojewódzkiego „Z Podwórka na stadion
o Puchar Tymbarku”.
Gratulujemy!
Zespół redakcyjny PSP w Sulowie
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PSP w Bystrzycy
„100 wydarzeń na 100- lecie odzyskania niepodle- da, gdzie znajduje się cmentarz z I wojny światowej, ponieważ pamięć o przeszłości naszej okolicy, jest pamięcią
głości przez Polskę”
-Kto ty jesteś? – Polak mały! – deklamował przed zebranymi gośćmi i społecznością szkolną Szymek Toporowski uczeń zerówki, rozpoczynając tym samym obchody 100lecia odzyskania niepodległości przez Polskę w ramach
projektu, którego pomysłodawczynią jest pani dyrektor

o przeszłości naszej Ojczyzny.

Rodzina to skarb!
Rodzina to najcenniejszy skarb, a najlepszym, co możemy
jej ofiarować jest wspólnie spędzony czas. Zgodnie z tą
myślą, odbył się w naszej społeczności szkolnoprzedszkolnej Piknik Rodzinny. Całe rodziny - dzieci, rodzi-

Inauguracja projektu

Maria Stępień. Piękna idea, która ponad podziałami stawia
najwyższą wartość – wolną, niepodległą Ojczyznę, zaowocowała wieloma wspaniałymi wydarzeniami m. in. w naszej szkole. „Rozpędzeni” w czasie „Biegu dla Niepodległej” wykonaliśmy wspólnie z rodzicami i mieszkańcami
wsi 100 biało - czerwonych flag. Nie zwalniając tempa,
z wielką radością i zaangażowaniem wspieraliśmy nasze
„Bystre Nutki” podczas „Koncertu Pieśni Patriotycznych”
w Zakrzówku. Podpisując się pod słowami C. K. Norwida
„[...] nie miecz, nie tarcza bronią języka, lecz – arcydzieła”nasze uczennice Natalia Kliza i Zuzanna Cur, wzięły udział
w Powiatowym Konkursie Poezji Patriotycznej, w którym
Natalka zajęła III miejsce za piękną interpretację wiersza
W. Szymborskiej „Gawęda o miłości ziemi ojczystej”.
Ważnym wydarzeniem był rajd rowerowy do lasu Krzyw-

Piknik rodzinny

ce, a nawet dziadkowie, rywalizowali podczas zawodów
sportowych, dając z siebie wszystko bez względu na wiek.
Wszyscy zebrani z zainteresowaniem obejrzeli występ
dzieci, które wierszami i piosenkami, wyrażały swoją miłość do rodziców, a chłopcy z klasy IV rozbawili przybyłych
skeczem przygotowanym pod kierunkiem p. E. Karabacz.
Miłym zwieńczeniem tego dnia było wspólne biesiadowanie przy bigosie, grillowanych kiełbaskach, ciasteczkach
i lodach.

Alert ekologiczny rozstrzygnięty!
Poznawanie i uświadamianie największych zagrożeń środowiska naturalnego było głównym celem VIII Edycja Alertu Ekologiczno – Zdrowotnego ,,Środowisko ponad
Wszystko”, w którym od kilku miesięcy braliśmy czynny
udział. Działania alertowe koordynowała w naszej szkole
pani Beata Iżycka-Rachoń. Nasza ciężka i wytrwała praca
została skrupulatnie sprawdzona przez komisję konkursową. Zdobyliśmy wyróżnienie wśród kilkunastu szkół powiatu kraśnickiego. Ponadto jesteśmy dumni z naszej
uczennicy Oliwki Spryszak, która została laureatką Konkursu na kalendarz ekologiczny ogłoszony w ramach alertu.
Wielkim zaszczytem była dla nas możliwość zaprezentowania się tak zacnemu gronu przez Bystre Nutki podczas
uroczystego podsumowania alertu.
Zespół redakcyjny PSP w Bystrzycy

Rajd rowerowy do lasu Krzywda
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PSP w Studziankach
Cykl spotkań z interesującymi mieszkańcami Studzianek

W kwietniu odwiedził nas Pan Pułkownik Grzegorz
Wójcicki, emerytowany żołnierz Wojska Polskiego. Zaproszony gość w sposób ciekawy i zrozumiały dla dzieci przybliżył specyfikę swojej pracy oraz potrzebę istnienia polskiej armii dla Polski. Spotkanie zakończono wręczeniem
wszystkim uczniom szkoły upominków pozyskanych z Ministerstwa Obrony Narodowej. Kolejnymi miłymi gośćmi
byli przedstawiciele OSP Studzianki, którzy opowiedzieli
o pracy strażaka-ochotnika obecnie i w czasach minionych
oraz zaprezentowali piosenki strażackie.
Apel Poległych
1 maja w kościele parafialnym w Studziankach uczestniczyliśmy w Apelu Poległych, upamiętniającym 74. rocznicę pacyfikacji Studzianek. Uroczystość rozpoczęliśmy mszą
świętą, w której oprawę zaangażowani byli uczniowie naszej szkoły, strażacy z OSP Studzianki, orkiestra z Majdanu
Grabina oraz schola parafialna. Moment ten zaszczyciły
swoją obecnością rodziny poległych z 1 maja 1944 r., liczna społeczność Studzianek oraz zaproszeni goście: Wójt
Gminy Zakrzówek Pan Grzegorz Lemiecha, radni gminy,
Dyrektor PSP w Bystrzycy Pani Maria Stępień, sołtys wsi.
Święto naszego patrona- Wincentego Witosa

śmy się do Krakowa. Tam zwiedzaliśmy Wawel i najważniejsze zabytki Krakowa związane z przeszłością Polski.
„Twój dar dla hospicjum”
29 kwietnia Szkolne Koło Wolontariatu zaprezentowało w kościele parafialnym część artystyczną, nawiązującą
tematyką do idei pomagania potrzebującym. Zorganizo-

wano też zbiórkę pieniędzy, które zostały przekazane na
konto Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia
w Lublinie. Ponadto nasi uczniowie prowadzą systematyczną zbiórkę plastikowych nakrętek, które też przekażemy hospicjum.
„Wiwat maj, trzeci maj!”
Tradycyjnie, jak co roku w naszej szkole odbyła się
akademia z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja, przygotowana przez uczniów z klas I-III. Oddział przedszkolny
i klasy I-III zaprezentowali się w ludowym tańcu – krakowiaku. Natomiast starsi uczniowie wraz z rodzicami i nauczycielami uczestniczyli w gminnych obchodach majowego
święta. Dodatkowo dzieci z naszej szkoły wzięły udział
w gminnym koncercie pieśni patriotycznych w Zakrzówku,
w konkursach recytatorskich i plastycznych.
Wirtualny świat w murach naszej szkoły
Niecodziennym wydarzeniem w naszej szkole był przyjazd pierwszej w Europie mobilnej galerii rzeczywistości
wirtualnej „VIRTUAL QUEST”. Dzięki niej mogliśmy przenieść się w przestrzeń prehistorii, kosmosu i świata podwodnego.
Wyjazd do CKiP i święto rodziny
W kwietniu młodsze dzieci z naszej szkoły wyjechały
do CKiP w Kraśniku na spektakl pt. „W krainie krasnali”.
Natomiast w maju najmłodsi uczcili Dzień Rodziny, przygotowując występ słowno-muzyczny wzbogacony tańcami
ludowymi: polką i krakowiakiem.
Do boju, Polsko
19 czerwca nasza reprezentacja rozegrała pierwszy
mecz w Mistrzostwach Świata w Rosji. Z tej okazji młodzi
Tegoroczne Święto Szkoły uczciliśmy inaczej niż zazwy- kibice naszej szkoły zorganizowali szkolną strefę kibica.
czaj. Uczniowie wraz z rodzicami oraz nauczycielami Nasz doping nie przyniósł Polakom zwycięstwa, ale wierzyuczestniczyli w wycieczce do Wierzchosławic – miejsca, my, że prawdziwi patrioci są ze sobą na dobre i na złe.
Zespół redakcyjny PSP Studzianki
gdzie urodził się i mieszkał nasz patron. Następnie udali21
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Szkolne wspomnienia
„Szkoło nasza - Szkoło kochana
w Tobie wielka moc i czar…”
Powstała zaraz po strasznej wojnie, w niewielkiej osadzie,
jako ośrodek wiedzy dla młodzieży i wszystkich mieszkańców Zakrzówka i okolicznych wsi.
Stworzyli ją ludzie mądrzy- społecznicy i patrioci.
Przyjęła imię Stefana Żeromskiego i przez cały okres istnienia spełniała jego idee.
Niosła oświatę, jak Siłaczka, wpajała patriotyzm, jak bohaterowie „Syzyfowych Prac”, uczyła społecznikostwa, jak
Judym z „ Ludzi Bezdomnych” .
Pamiętam dzień otwarcia gimnazjum i liceum. Pan Jerzy
Rozmej i Pan Tadeusz Kuśmiderski stali na schodach i witali przyszłych uczniów. Przybywali oni z Zakrzówka i okolic,
często pokonując wiele kilometrów na piechotę, nie zważając na pogodę, a niektórzy prosto z oddziałów partyzanckich. I tak, w małym oddalonym od miasta Zakrzówku
zaczęła się przygoda z nauką. Szliśmy do szkoły, ubrani w
przepisowe, granatowe czapki, ze znaczkiem otwartej
szkoły i kagankiem oświaty.

nych wierszy, fragmentów prozy i sentencji. Panowała też
moda na pisanie wierszy, zapoczątkował ją uczeń liceum,
później nauczyciel matematyki Stefan Szymczak, który pisał wierszem wypracowania. Łaciny i języka francuskiego
uczył pan Tadeusz Niewęgłowski. Opowiadał także o starożytnym świecie i pięknej bogatej Francji.
Przedmioty ścisłe to trudna nauka, prowadził je pan Jerzy
Rozmej. Na jednej lekcji przy zgaszonym świetle napisał
słowa, które zaświeciły tajemniczym blaskiem.
Cuda chemii
Zrozumieliśmy, że nauka to cud. Można i trzeba ją poznawać.
Szkoła była dla nas przysłowiowym drugim domem. Uczyliśmy się w niej, ale także i bawiliśmy. Tu zawieraliśmy przyjaźnie i przeżywaliśmy pierwsze miłości.
Pan Władysław Adamiak i pan Zdzisław Kozak uczyli nas
pieśni i tańców ludowych. W czasie przerw śpiewaliśmy
pieśni patriotyczne i partyzanckie.
Wielkim przyjacielem młodzieży był nauczyciel religii, ks.
Jan Drabik. Wspólnie z p. Adamiakiem i p. Kozakiem prowadzili chór. Rozśpiewana młodzież uświetniała spotkania
Pierwsze uczennice gimnazjum
i liceum w Zakrzówku w zaprojektowanych wówczas czapkach szkolnych (zdjęcia z archiwum rodzinnego Pani Barbary
Mazurowej Łobodzińskiej).
Od lewej strony:
Madzia Telecka, Stasia Kuchna
Kozakowa, Basia Łobodzińska
Mazurowa, Danusia Nastajówna Tysowa, Gienia Misiówna
Sulowska, Halina Michalska,
Lucyna Gołębiewska.

Świat i historię poznawaliśmy na lekcjach pani Józefy Rozmejowej, dzięki jednej mapie i nielicznym podręcznikom.
Pani Halina Łączyńska – ukochana polonistka zapoznawała
nas z polską kulturą. Powieści i poezje polskich pisarzy
przepojone patriotyzmem były naszymi wychowawcami.
Szkolną biblioteką, z ubogim księgozbiorem, opiekował się
pan Stanisław Grossman. Często na wypożyczenie książki
czekało się w kolejce wiele tygodni. Urządzaliśmy też głośne zbiorowe czytanie, uczyliśmy się na pamięć ulubio-

na uroczystościach miejskich i kościelnych.
Ta szkoła była pierwszym stopniem do dorosłości i dalszej
nauki. Wielu z nas, dzięki niej, zdobywało wiedzę, a nawet
robiło kariery.
Rozbiegliśmy się po Polsce i po świecie, ale wszyscy,
z uczuciem i szacunkiem, wspominaliśmy szkołę i nauczycieli. Wiem, że nasza szkoła, szkoła kochana, zapisze się
w historii oświaty w Polsce.
Barbara Mazurowa Łobodzińska
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Wywiad

Dorota Igras-Bodzak
Wywiad z nowym dyrektorem PSP w MajdanieGrabinie
Na początku proszę powiedzieć kilka słów o sobie.
Jestem rodowitą mieszkanką Zakrzówka. Skończyłam studia magisterskie z filologii polskiej ze specjalnością edytorstwo komputerowe, studia
podyplomowe z: historii, pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz organizacji
i zarządzania oświatą. Jestem również egzaminatorem
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
Dużo wymagam od siebie, nieustannie rozwijam się i uczę.
Zdobywam nowe kwalifikacje. Wierzę w siebie i swoje
możliwości. Szanuję wszystkich ludzi. Mam poczucie humoru. Jestem żoną i matką. Mam dwoje wspaniałych dzieci: Martynkę i Marcinka. Kocham i jestem kochana.
Czy Pani zdaniem dotychczasowa praca pedagogiczna
będzie pomocna na stanowisku dyrektora szkoły?
Na pewno tak. Uważam, że praca nauczyciela nauczyła
mnie umiejętności współpracy, asertywności, postrzegania problemów innych.
Pełnienie roli dyrektora to taka funkcja, którą się sprawuje
w pewnym okresie czasu. Jednak jestem przede wszystkim
nauczycielem, który dokonał świadomego wyboru, decydując się na tę właśnie drogę życiową.
Co skłoniło Panią do ubiegania się o to stanowisko?
Długo się nad tym zastanawiałam... Pomyślałam, że
mam różne pomysły a pracuje tutaj wspaniałe grono pedagogiczne, które chce iść z duchem czasu więc razem
moglibyśmy dokonać wielu pozytywnych zmian. Stwierdziłam, że skoro uczę w tej szkole już 16 lat, to bardzo dobrze
rozumiem jak działa i jakie ma potrzeby, jakie są jej zalety
i niedoskonałości. Stwierdziłam, że będę mogła tutaj wiele
zrobić.
Jakie są Pani plany wobec PSP w Majdanie-Grabinie?
Mam wiele planów i marzeń dotyczących naszej szkoły. Jednak zawsze na pierwszym miejscu stawiam dobro
ucznia, jego potrzeby i oczekiwania. Chciałabym, żeby
szkoła, dla każdego ucznia, była miejscem, do którego
chętnie się wraca. Miejscem przyjaznym, zarówno jeżeli
chodzi o atmosferę jak i przestrzeń, ciekawe zajęcia, projekty, inicjatywy społeczne.
Marzę o tym, aby nauka była procesem twórczym, kreatywnym i interesującym a nie nudnym obowiązkiem. Pragnę, aby w szkole, która jest naszym drugim domem było
pięknie, czysto i przytulnie. Chciałabym, by wszyscy uczniowie chętnie przychodzili do naszej szkoły i opuszczali ją
23

z poczuciem dobrze spędzonego czasu. Mam nadzieję, że
ten czas będzie dla mnie satysfakcjonujący, pełen pomysłów i zrealizowanych planów.
Gdybym miała czarodziejską różdżkę, wyczarowałabym
wielu sponsorów, dzięki którym mogłabym upiększać nasze klasy, wyposażyć je w tablice interaktywne. Wybudowałabym salę gimnastyczną, boisko wielofunkcyjne, aby
każda klasa mogła w najlepszych warunkach ćwiczyć na
lekcjach wychowania fizycznego. W szkole nie byłoby ani
jednej dziury w podłodze.
Jakie wyzwania czekają na Panią w związku z objęciem
nowego stanowiska?
Praca dyrektora nie jest łatwa. To codzienne łączenie
obowiązków związanych z umiejętnym planowaniem, realizacją zadań związanych w nauczaniem, wychowaniem,
opieką uczniów, prowadzenie spraw kadrowych, finansowych, remontowo-budowlanych, promocyjnych szkoły,
pozyskiwaniem sojuszników szkoły, zdobywaniem dodatkowych funduszy. Nadążanie za zmianami w prawie oświatowym.
Wspólnie z rodzicami i nauczycielami mamy przygotować
uczniów do pełnienia ważnych ról społecznych i zawodowych. Wychować człowieka mądrego, odpowiedzialnego,
twórczego, kulturalnego, wrażliwego, samodzielnego,
otwartego na potrzeby innych, mającego poczucie więzi ze
swoją miejscowością. Tylko wykwalifikowana kadra pedagogiczna współpracująca ze sobą i środowiskiem lokalnym
w klimacie zaufania zapewni uczniom pełny rozwój oraz
umożliwi kształtowanie zainteresowań i uzdolnień.
Szkoła powinna być bezpieczna i przyjazna dla ucznia,
a dobre wyposażenie i zadbane otoczenie to wg mnie
gwarancja zarówno efektywnego procesu nauczania jak
i aktywnego wypoczynku.
Jakie są Pani największe obawy w związku z objęciem
nowego stanowiska?
Oczywiście mam obawy, ale mam też nadzieję, że podołam stawianym obowiązkom. Postaram się też zadbać
o integrację wszystkich pracowników szkoły, uczniów oraz
rodziców ze środowiskiem lokalnym.
Pełnienie funkcji dyrektora szkoły wymaga dużo czasu
i wysiłku, na czyje wsparcie i pomoc może Pani liczyć?
Wsparcie innych jest bez wątpienia siłą napędową,
które otrzymuje przede wszystkim od rodziny i przyjaciół.
To oni dodają mi otuchy, motywują mnie do działania.
Myślę, że mogę również liczyć na wsparcie: organu prowadzącego na czele z Wójtem Grzegorzem Lemiechą, Rady
Gminy, dyrektorów innych szkół i instytucji działających
w naszym środowisku, nauczycieli, rodziców uczniów,
a także innych pracowników PSP w Majdanie-Grabinie.
Dziękuję bardzo za to, że jesteście ze mną!
Dziękuję za rozmowę
Małgorzata Jamróz
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Wywiad

Mirosław Kania
Wywiad z gospodarzem
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Sulowie.
Z czym Pana funkcja w OSP się
wiąże i jakie są Pana obowiązki?
Ta funkcja wiąże się z odpowiedzialnością przed Zarządem OSP. Do moich obowiązków należy utrzymanie strażnicy w należytym porządku, jak
również czystości oraz należytego zabezpieczenia przed
kradzieżą, dopilnowania i organizacji prac porządkowych
w budynku, jak też wokół strażnicy, nadzoru prawidłowego użycia i konserwacji sprzętu wraz z utrzymaniem go
w czystości. W moim zakresie obowiązków jest też udostępnienie pomieszczeń na przykład na zebrania wiejskie,
szkolenia oraz organizowane uroczystości, prowadzenie
magazynu strażackiego, zgłaszaniu Zarządowi zaopatrzenia
na zakupy potrzebne do strażnicy i potrzebę wykonywania
napraw, jak również remontów.
Jak Pan postrzega i ocenia OSP Sulów, jak się jednostka
rozwija ?
Jednostkę Sulów oceniam bardzo dobrze. Jestem jej
członkiem od ponad dwudziestu pięciu lat. Przez ten okres
nastąpiło wiele zmian, najbardziej widocznych w nowoczesności i funkcjonalności sprzętu oraz umundurowania. Jednostka rozwija się poprzez przyjmowanie w szeregi OSP
druhen i druhów, udział w szkoleniach, nabywanie umiejętności do udzielania pomocy na wysokim poziomie.

wek budynek OSP będzie remontowany poprzez ocieplenie wraz z odnowieniem elewacji, co bardzo poprawi wizerunek budynku i pozwoli na zmniejszenie kosztów eksploatacji oraz ogrzewania.
Czy jakieś rozwiązanie związane z rozwojem wsi Sulów
Pan proponuje, może jakieś oczekiwania wsi lub plany na
przyszłość ?
Rozwój wsi jest bardzo potrzebny, chociażby po to,
aby próbować zatrzymać młodzież przed wyjazdem z naszej miejscowości. Ważne jest zapewnienie atrakcyjności
mieszkania w Sulowie, np. poprzez wybudowanie chodnika i oświetlenia przy drodze powiatowej. Zadbanie o czystość miejscowości pozwoli, aby Sulów był bardziej przyjaznym miejscem nie tylko dla mieszkańców, ale również dla
gości i turystów.
Dziękuję za rozmowę
Małgorzata Jamróz

Jest Pan drugą kadencję w radzie sołeckiej, czy pełnienie
tej funkcji wiąże się z decyzyjnością w sprawach rozwoju
wsi ? Jak wieś rozwinęła się w ostatnich latach ?
Tak, jestem członkiem rady sołeckiej. Pełnienie tej
funkcji polega na rozmowach z mieszkańcami sołectwa na
temat potrzeb, które powinny być zrealizowane. Potrzeby
te są rozważane na zebraniach rady sołeckiej w porozumieniu z radnymi naszej miejscowości i przedkładane władzom Gminy.
Funkcja ta, to też zaangażowanie się w organizację
uroczystości, takich jak dożynki, odpust parafialny i inne.
W ostatnich latach w sołectwie zrealizowano wiele zadań.
Powstała kanalizacja, instalacje solarne, wybudowano plac
zabaw, wyremontowano i wybudowano kilka odcinków
dróg, które - jak wiemy - ponoszą za sobą bardzo ogromne
koszty. Jest też wiele mniejszych inwestycji, które trudno
wymienić w skrócie.
Prawdopodobnie będzie rozbudowany budynek OSP, czy
jakieś wsparcie wieś pozyskała ?
Dzięki pomocy i wsparciu LGD Kraśnik oraz Gminy Zakrzó24
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Wywiad

Anna Babiarz
Wywiad z dotychczasową
kierownik Ośrodka Pomocy
Społecznej w Zakrzówku

uczciwość, sumienność, bezstronność, umiejętność pracy
w zespole i z zespołem.

Na jakie trudności napotykała Pani najczęściej wykonując swoją pracę?
Jakie były Pani początki pracy
Najtrudniejszymi momentami w pracy była dla mnie
w Ośrodku Pomocy Społecznej
agresja,
groźby, szantaże, skierowane na mnie i moją row Zakrzówku?
dzinę,
na
moich współpracowników oraz skargi do wszystOśrodek Pomocy Społeczkich możliwych instytucji. Dochodziło też czasami do internej
został
utworzony
wencji policji. Mieliśmy jednak szczęście, że policja była
w kwietniu 1990 r. Uchwałą
wówczas na miejscu i potrafiła szybko zareagować. KolejGminnej Rady Narodowej,
nym utrudnieniem jest też zbyt częsta zmiana przepisów
w tymże roku rozpoczęłam też
w nim pracę, początkowo na stanowisku głównej księgo- prawnych. Bywa tak, że ustawa wchodzi w życie, bo musi,
wej, a po trzech miesiącach zostałam powołana na kie- a po miesiącu jest już nowelizowana i tak co kilka miesięrownika ośrodka. Utworzenie nowej jednostki budżetowej cy, więc jest to znaczne utrudnienie w pracy.
gminy wiązało się z dużym wyzwaniem m.in. zatrudnieniem kwalifikowanej kadry. Na samym początku było nas Czy na przestrzeni lat zaobserwowała Pani zmiany w po4 osoby; ja, główna księgowa i 2 pracowników socjalnych. dejściu społeczeństwa do zawodu pracownika socjalnego?
Wiele razy spotykałam się z niewiedzą wśród niektóJak długo była Pani Kierownikiem OPS i jak przez lata
rych
osób, kto to jest pracownik socjalny i czym właściwie
układała się współpraca z Gminą i współpracownikami?
ten
pracownik
się zajmuje? A przecież pracownicy socjalni
Kierownikiem byłam długo, bo aż 28 lat. Jeśli chodzi
o współpracę, to mogę powiedzieć, że przez te wszystkie zatrudniani są w dużych zakładach pracy, w szpitalach,
lata zmieniali się Wójtowie, zmieniała się Rada Gminy, ale domach pomocy, zakładach karnych i dziwi mnie to, że
współpraca ze wszystkimi układała się pomyślnie, zawsze wiele osób nie wie o istnieniu takiego zawodu. Na przemogłam liczyć na wsparcie, szczególnie w pierwszych la- strzeni lat nie zmieniło się nic w kwestii braku autorytetu
tach mojego urzędowania. Muszę jednak nadmienić, że dla zawodu pracownika socjalnego, nadal jest obciążany
przez ten długi czas najbardziej cenię sobie współpracę odpowiedzialnością gdy stanie się coś złego w rodzinie.
z moimi pracownikami. Przez tak długi okres czasu tworzy- Moim zdaniem jest obecnie częściej oszukiwany przez
liśmy zgrany zespół, gotowy na różne wyzwania i tak jest klientów niż dawniej. Pracownicy socjalni padają też ofiarą
do dziś. To moim współpracownikom zawdzięczam prze- mediów, jak zrobił coś, to jest źle, nie zrobił czegoś, to też
zwyciężenie różnych kryzysów, z którymi przyszło mi się źle. Nikogo nie interesuje prawdziwa wersja wydarzeń,
wiem o czym mówię, bo wszyscy pracownicy ośrodka
zmierzyć. Dziękuję im za to.
swego czasu doświadczyli tego typu zachowań ze strony
mediów. Łatwiej jest nas szantażować telewizją niż wymaNa czym głównie polega praca pracownika OPS?
Ja zawsze powtarzam, że pracownicy ośrodka to ludzie gać od siebie. Zawód jest trudny i wymagający, ale mimo
do zadań specjalnych, nie ma dla nich rzeczy niemożli- wszystko daje satysfakcję w pełnieniu tej trudnej służby
wych. Są gotowi nieść pomoc wszystkim, którzy o tę po- drugiemu człowiekowi.
moc poproszą, zawsze znajdą wyjście z trudnej sytuacji,
a za cel nadrzędny stawiają dobro drugiego człowieka Z jakich form pomocy i działalności ośrodka najczęściej
korzystali mieszkańcy naszej Gminy kiedyś, a jak jest
z poszanowaniem jego godności.
obecnie?
Pomoc społeczna dawniej i dziś to jest po prostu przeJakie cechy charakteru trzeba mieć, aby odnaleźć się
paść.
W latach 90-tych była to faktycznie pomoc społeczw tej pracy i dobrze ją wykonywać?
Zdaję sobie sprawę z tego, że nie każda osoba posiada na, dla której powstały OPS-y i wystarczyło do pracy 2 prapredyspozycje, aby odnaleźć się w tej pracy. Z moich do- cowników socjalnych, a dziś jest tak szeroki wachlarz
świadczeń wynika, że wiele osób, odbywających u nas świadczeń i usług, że w ośrodku zatrudnionych jest 16 prapraktyki czy staże, nie zdawało sobie sprawy z tego, na cowników, łącznie z opiekunkami, a zadań ciągle przybyczym właściwie polega nasza praca i byli niejednokrotnie wa. Moim zdaniem nigdy w pomocy społecznej nie powinrozczarowani. Niektórzy zastanawiali się nad tym, czy aby ny znaleźć się świadczenia dotyczące oświaty np.: pomoc
dobry kierunek studiów wybrali, natomiast cech osobo- materialna dla uczniów i nowy program Dobry Start czyli
wościowych mogłabym wymienić wiele, ale według mnie 300+, który właśnie wchodzi w życie.
Nie będę wymieniać wszystkich form pomocy, gdyż
do najważniejszych należy uprzejmość i empatia, obiektyzajęłoby
nam to zbyt wiele miejsca. Ogólnie rzecz ujmując
wizm, kompetencje, odpowiedzialność, obowiązkowość,
25
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dawniej, jak już wcześniej wspomniałam, były tylko świadczenia z pomocy społecznej dla najuboższej grupy społecznej, natomiast dziś oprócz pomocy społecznej są to świadczenia rodzinne, opiekuńcze, Karta Dużej Rodziny, fundusz
alimentacyjny, 500+, piecza zastępcza.

wspólnych rodzin.
Skąd ośrodek czerpie fundusze na swoje działania?
Zadania, które realizujemy wynikają z przepisów prawa i finansowane są z dwóch źródeł, w zależności od tego
czy są to zadania własne gminy czy zadania zlecone gminie. Środki pochodzą z budżetu państwa i budżetu gminy.
Ile osób/rodzin korzysta w naszej gminie z pomocy Budżet Ośrodka Pomocy Społecznej na bieżący rok wynosi
ośrodka?
8 565.639 zł w tym środki finansowe z budżetu gminy to
Mieszkańcy gminy korzystają z różnych form pomocy, kwota 1 086.092 zł i stanowią około 13 % ogólnego budżektóre im oferujemy. Ze świadczeń pomocy społecznej ko- tu ośrodka.
rzysta 164 rodziny, z zasiłków rodzinnych z dodatkami 632
rodziny, ze świadczeń opiekuńczych 170 osób, z Karty Du- Co Pani planuje robić po odejściu na emeryturę?
żej rodziny 585 osób, ze świadczeń 500+ 531 rodzin,
Nie mam zbyt dalekosiężnych planów życiowych na
w tym 1030 dzieci, ze stypendiów socjalnych dla uczniów emeryturze, nade wszystko pragnę wypocząć i poratować
94 osoby, ze wspierania rodziny korzysta 10 dzieci, proce- zdrowie. Praca w ciągłym stresie robi swoje. Żartuję sobie,
durą Niebieskiej Karty objęto 22 rodziny.
że moja wydajność w pracy zaczęła spadać , więc czas na
odwrót. Ponadto mam rodzinę, której chciałabym poświęZ jakimi instytucjami współpracuje ośrodek i na czym ta cić więcej czasu, szczególnie moim wnukom, bo jak nie
współpraca polega?
teraz to kiedy? Na początku na pewno będę tęsknić za
Praca ośrodka polega również na współpracy z innymi moją załogą, z którą przepracowałam kawał dobrego czaorganami, do których należy Powiatowy Urząd Pracy, Po- su i bardzo się z nią zżyłam, no ale cóż nic nie trwa wieczwiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Sąd Rejonowy, za- nie na mnie też przyszedł czas. O dalszych planach życia
równo Wydział Rodzinny jak i Wydział Karny, Powiatowa emeryta pomyślę później. Nieskromnie się przyznam, że
Komenda Policji, Starostwo, służba zdrowia, domy pomo- mam klika atrakcyjnych propozycji na zagospodarowanie
cy, schroniska, pedagodzy szkolni. Zakres współpracy czasu wolnego.
Dziękuję za rozmowę
z tymi instytucjami dotyczy konkretnego problemu, z któAgnieszka Kuśmierz
rym zwraca się osoba lub rodzina, współpraca polega również na wymianie informacji drogą służbową na temat

Angelika Marcinkowska
Wywiad z - obecną kierownik Ośrodka Pomocy
Społecznej w Zakrzówku
Na początku proszę powiedzieć kilka słów o sobie.
Mieszkam w Kraśniku
wraz z moją rodziną: mężem
Grzegorzem, córką Julią i synem Antonim. Jestem szczęśliwą żoną i spełnioną mamą.
Spełniam się również zawodowo i społecznie. Pełnię mandat Radnej Rady Miasta Kraśnik, jestem członkiem Rady Rodziców w szkole mojej córki oraz członkiem kilku stowarzyszeń. Moją pracę zawodową rozpoczęłam w Kraśnickim Przedsiębiorstwie Mieszkaniowy Sp. z o.o. w Kraśniku oraz Telewizji Kraśnik. Przez
ostatnich 8 lat pracowałam w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku, czyli jednostce organizacyjnej
Powiatu Kraśnickiego, zajmującej się pomocą społeczną.
Początkowo zajmowałam stanowisko pracownika socjalnego, następnie pełniłam funkcję starszego koordynatora
rodzinnej pieczy zastępczej. Zajmowałam się piętnastoma
rodzinami zastępczymi z powiatu kraśnickiego. Ukończy-

łam specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej
w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie oraz liczne
kursy i szkolenia, m.in. z zakresu mediacji rodzinnych.
Z natury jestem otwartą, kontaktową osobą, wrażliwą na
krzywdę innych, dlatego zawsze chętnie służę innym swoją
pomocą, wiedzą i doświadczeniem.
Co skłoniło Panią do ubiegania się o to stanowisko?
Myślę, że chęć i potrzeba samorealizacji. Przez całe
swoje życie wyznaczam sobie cele i własną ciężką pracą
dążę do ich osiągania. Gdy dowiedziałam się o ogłoszeniu
konkursu na wolne stanowisko kierownicze Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzówku, stwierdziłam, że spełniam
wszystkie kryteria, mam przygotowanie merytoryczne,
odpowiednie wykształcenie, więc może warto zaryzykować i wyznaczyć sobie kolejny cel w życiu. Jak widać udało
się.
Jakie są Pani plany wobec Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zakrzówku?
Na początku mojej pracy będę chciała bliżej zapoznać
się ze środowiskiem lokalnym i zadaniami, jakie wykonują
poszczególni pracownicy Ośrodka. Chcę bliżej poznać kadrę, jej kompetencje, styl pracy. Z moich pierwszych obserwacji wynika, że zespół jest bardzo zgrany, nawzajem
26
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się uzupełnia i potrafi wzajemnie się wspierać. Taka postawa to bardzo ważny sygnał dla kierownika, że może on polegać na własnym zespole. Kolejnym dowodem dla mnie
było ciepłe przyjęcie mnie do grona pracowników Ośrodka.
Mam świadomość, że jestem osobą z zewnątrz i zarówno
interesantom, pracownikom jest potrzebny czas, żeby poznać mnie bliżej. Co do planów na przyszłość mam kilka
ciekawych, moim zdaniem, pomysłów, o których realizacji
będę chciała porozmawiać z Panem Wójtem. Mogę zapewnić, że Ośrodek, tak jak dotychczas będzie terminowo
i z pełną należytą starannością wypełniał swoje zadania
zgodnie ze statutem i obowiązującym prawem.

w Zakrzówku. Z pewnością ożywiłoby to środowisko lokalne osób starszych i dało duże możliwości rozwijania swoich
pasji. Będę poszukiwała dodatkowych środków i możliwości wsparcia działań skierowanych również dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jestem
otwarta na współpracę ze wszystkimi, którym na sercu leży
dobro drugiego człowieka, rodziny i pomoc dzieciom.

Jakie są Pani największe obawy w związku z objęciem
nowego stanowiska?
Jestem z natury osobą sumienną, dlatego bardzo mi
zależy na tym, by sprostać oczekiwaniom, jakie pokładane
są we mnie w związku z objęciem przeze mnie funkcji kieJakie wyzwania czekają na Panią w związku z objęciem rownika. Gmina jest bardzo aktywna, więc poprzeczka
nowego stanowiska?
ustawiona jest bardzo wysoko. Jednak ze swojej strony
Jednym z wyzwań, o którym również mówiłam podczas uczynię wszystko, by nie zawieść zaufania mieszkańców
rozmowy kwalifikacyjnej, jest pozyskanie środków z mini- Gminy Zakrzówek.
Dziękuję za rozmowę
sterialnego programu na funkcjonowanie Klubu Seniora
Agnieszka Kuśmierz

Informacje z OPS
Informacja dotycząca terminów składania wniosków na
nowy okres zasiłkowy 2018/2019
Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzówku informuje, że
wnioski o ustalenie prawa do: świadczenia wychowawczego (500+), świadczenie Dobry Start (300+), zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, specjalnego zasiłku opiekuńczego,
świadczeń z funduszu alimentacyjnego będą przyjmowane: elektronicznie od 1 lipca 2018 r. oraz tradycyjnie
(w wersji papierowej) od 1 sierpnia 2018 r.
E-wniosek o w/w świadczenia można złożyć za pomocą:
portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości
elektronicznej. Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzówku, oraz pod
numerem tel. 81 8215072.
CZERWONY GUZIK
W kwietniu 2018r. Gmina Zakrzówek przystąpiła do
projektu pn. „Czerwony guzik życia – aktywizacja społeczna i zdrowotna mieszkańców Powiatu Kraśnickiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Na terenie gminy Zakrzówek 20 mieszkańców otrzymało „Bransoletkę
Życia”, która zapewnia skuteczną reakcję w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.
5 lipca na terenie gminy Zakrzówek w ramach w/w
projektu odbyły się szkolenia w formie wykładów i warsztatów z zakresu: rozpoznawania objawów udaru mózgu,
czynników ryzyka, postępowania po udarze oraz rehabilitacji. Warsztaty poświęcono zagadnieniom dotyczącym
27

profilaktyki pierwotnej i wtórnej w odniesieniu do chorób
układu krążenia, a w szczególności miażdżycy oraz ostrych
zespołów wieńcowych. Poświęcono również czas na kwestie nadciśnienia tętniczego.
17 lipca odbyły się kolejne warsztaty pt. „Zmień nastawienie - zacznij ćwiczyć stawy”. Celem warsztatów było
zwiększenie świadomości wpływu aktywności ruchowej na

ogólne samopoczucie, uświadomienie odpowiednich sposobów ćwiczeń adekwatnych do wieku, jak można cieszyć
się swobodą ruchu oraz wskazanie zagrożeń związanych
z nieprawidłowymi nawykami, nieprofesjonalnie przygotowaną rehabilitacją, a także wskazanie zagrożeń przed stosowaniem reklamowanych leków bez konsultacji z lekarzem bądź innym specjalistą. W trakcie warsztatów
Uczestnicy dowiedzieli się również jak sobie radzić z dolegliwościami stawowymi.
Anna Babiarz

Wieści Zakrzowieckie 57/63 lipiec 2018

Urząd Gminy

Informacje z Urzędu Gminy
Fundusz sołecki 2018
307 465 zł to łączna kwota przeznaczona w budżecie
naszej gminy na realizację przedsięwzięć wskazanych
przez mieszkańców w 2018 roku w ramach Funduszu Sołeckiego. Obecnie trwają dostawy kruszywa na utwardzenie dróg gminnych, zleciliśmy też wykonanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej placu zabaw w miejscowości
Rudki oraz termomodernizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Majdanie-Grabinie. Kupiliśmy stoły i krzesła dla

mieszkańców Zakrzówka–Wsi i Rudnika Drugiego. Zrealizowaliśmy także wspólne przedsięwzięcie sołectw Rudnik
Pierwszy i Rudnik Drugi, czyli zakup wyposażenia do od-

w budżecie gminy na 2018 r.
Kolejna sesja odbyła się 25 kwietnia, na której podjęto
uchwały budżetowe i uchwały zmieniające w sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kraśnickiego
na przebudowę dróg powiatowych w miejscowościach
Zakrzówek-Wieś, Sulów, Bystrzyca, Zakrzówek Nowy i drogi powiatowej nr 2735L.
30 maja, na XLI sesji radni podjęli uchwały w sprawie
zmian w budżecie gminy na 2018 r. oraz w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu Kraśnickiego na budowę miejsc postojowych przy drodze powiatowej w Studziankach i przebudowę drogi powiatowej w Sulowie.
Zmienili również uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Zakrzówek. Ponadto Rada Gminy
zatwierdziła sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 r. i jednogłośnie udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy Zakrzówek z tytułu wykonania budżetu za 2017 r.
XLII sesja odbyła się 27 czerwca. Rada Gminy zatwierdziła sprawozdanie finansowe GSPZPOZ w Zakrzówku za
rok 2017, wyraziła zgodę na utworzenie i przystąpienie
Gminy Zakrzówek do Spółdzielni Socjalnej „Horyzont”
z siedzibą w Zakrzówku i na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości komunalnej. Ponadto radni podjęli uchwały, zmieniające finansowe i uchwałę w sprawie
przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Zakrzówek organowi regulacyjnemu do zaopiniowania. Radni przegłosowali
także uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta
Gminy Zakrzówek, dostosowując ją do przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r.
w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Zmianie uległy jedynie części składowe wynagrodzenia, łączna kwota wynagrodzenia Wójta Gminy Zakrzówek pozostała utrzymana na poziomie określonym
przez Radę Gminy Zakrzówek na początku kadencji,
w dniu 8 grudnia 2014 r.
Wszystkie uchwały po weryfikacji przez Wojewodę
Lubelskiego i Regionalną Izbę Obrachunkową dostępne
będą w BIP Urzędu Gminy Zakrzówek.
Barbara Anklewicz

działu przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej
w Rudniku Drugim.
Marcin Walczak

Z sesji Rady Gminy Zakrzówek
28 marca 2018 roku odbyła się XXXIX sesja VII kadencji
Rady Gminy Zakrzówek. Podczas tego posiedzenia radni
przyjęli program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zakrzówek w 2018 r., a także uchwałę w sprawie zmian

Usuwanie i utylizacja azbestu
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie udzielił Gminie Zakrzówek na rok
2018 dotacji w kwocie 9 800,00 zł z przeznaczeniem na
usuwanie azbestu z obiektów, należących do osób fizycznych oraz obiektów stanowiących własność jednostki samorządowej. Realizowane przedsięwzięcie pozwoli zdemontować z budynków i zutylizować ponad 25 ton azbestu. Uruchomiony został także Projekt Urzędu Marszałkowskiego pn. ,,System gospodarowania odpadami azbe28
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stowymi na terenie województwa lubelskiego”, współfinansowanego za środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
gdzie w okresie od 21 maja 2018 r. do 8 czerwca 2018 r.
zbierane były w oznakowanym pokoju nr 1D Urzędu Gminy Zakrzówek wnioski od osób fizycznych będących właścicielami posesji, na których występuje azbest zgromadzony
na działce, bądź na dachach budynków, przeznaczony do
utylizacji.
Łącznie zebrano i przekazano do Lokalnego Biura Projektu Urzędu Marszałkowskiego w Zamościu 69 szt. wniosków do realizacji, na łączną ilość ok. 160 ton odpadów
azbestowych.

czonymi z idealnie dobranymi gatunkami roślin. Na uwagę
zasługuje pomysł wykorzystania kamieni oraz starych konarów drzew do stworzenia kompozycji z roślinami. Ogród
Pani Haliny urzeka dużą różnorodnością bardzo wielu gatunków kwiatów, trochę już zapomnianych. Jest bardzo
kolorowy i przypomina dawny, tradycyjny ogródek, jakich
trochę dziś brakuje. Dziękujemy wszystkim za zainteresowanie konkursem i trzymamy kciuki za sukces naszych
przedstawicieli w powiecie.
Elżbieta Krawiecka

Sukces młodego pływaka

W maju zostały wręczone stypendia sportowe Starosty Kraśnickiego dla utalentowanych, młodych sportowców oraz ich trenerów. Wśród 37 zawodników odnoszących sukcesy, uprawniające do przyznania stypendium
Powiatowy konkurs na najładniejszy ogródek przydo- i reprezentujących różne dyscypliny sportowe, znalazł się
mowy i najbardziej zadbane gospodarstwo rolne w powiecie kraśnickim to już tradycja. W tym roku do udziału
w gminnych eliminacjach do tego konkursu wpłynęły
3 zgłoszenia. Po oględzinach w terenie oraz na podstawie
dokumentacji fotograficznej gminna komisja postanowiła
Jerzy Powęzka

Piękne ogrody

Ogród Pana Zbigniewa Gieraka

wytypować dwa ogródki do udziału w powiatowym szczeblu konkursu: ogród Pana Zbigniewa Gieraka w miejscowości Rudki oraz ogród Pani Haliny Kaźmierak w miejscowości Lipno. Ogród Pana Zbigniewa charakteryzuje się bardzo ciekawymi rozwiązaniami architektonicznymi, połą-

również mieszkaniec Rudnika Drugiego - Rafał Wójcik,
który na co dzień reprezentuje Lubelski Klub Sportowy
Głuchych „Spartan” Lublin oraz Uczniowski Klub Pływacki
„Fala” w Kraśniku. Podstawą do przyznania Rafałowi stypendium były jego osiągnięcia sportowe na Mistrzostwach
Polski Niesłyszących w pływaniu w Lublinie w kwietniu
2017 r. II miejsce na 100 m stylem grzbietowym, III miejsce na 50 m stylem grzbietowym oraz III miejsce na 50 m
stylem motylkowym. Do ostatnich osiągnięć młodego pływaka zaliczyć należy występ w czerwcu b.r. w Mistrzostwach Województwa Lubelskiego w Pływaniu, gdzie
w swojej grupie wiekowej wywalczył brązowy medal na
200m st. motylkowym. Rafałowi serdecznie gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów!
Ewelina Stańko

Podatek akcyzowy
637 rolników złożyło w lutym tego roku wnioski
o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej, na łączną
kwotę 344 750,77 zł. Kolejny termin składania wniosków,
to sierpień 2018 rok.
Beata Pudło

Ogród Pani Haliny Kaźmierak
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wierzchni bitumicznej o szer. 5,0 m, poboczy z kruszywa
kamiennego. Inwestycja zostanie zrealizowana przy udziaW maju odebrano zadanie pn. „Modernizacja drogi le środków otrzymanych z Funduszu Ochrony Gruntów
dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Góry na Rolnych. Wartość inwestycji 253 988,46 zł, z czego dofinaodcinku 2+650 do km 2+800 ”. Zakres prac obejmował sowanie to kwota 50 000,00 zł.
Ponadto Gmina Zakrzówek wspólnie z Powiatem Kraśnickim wykonała przebudowę 4 dróg powiatowych na

Inwestycje

Droga w miejscowości Góry

wykonanie podbudowy drogi, nawierzchni bitumicznej
Droga w Zakrzówku Nowym
o szer. 5,0 m, poboczy z kruszywa kamiennego. Wartość
inwestycji 102 263,76 zł, środki własne Gminy Zakrzówek. terenie gminy Zakrzówek. Roboty drogowe polegały na
W czerwcu nastąpił odbiór końcowy zadania drogowe- odnowieniu zniszczonej nawierzchni asfaltowej, poprzez
go w miejscowości Zakrzówek, w ramach którego wykona- rozłożenie nowej warstwy bitumicznej oraz pracach wyno nową nawierzchnię bitumiczną na odcinku 280 mb drogi gminnej wraz z poboczem obustronnym. Inwestycja
została zrealizowana przy udziale środków otrzymanych
z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na usuwanie skut-

Droga w miejscowości Góry

Droga w Zakrzówku

kończeniowych. Odpowiednio przebudowano odcinki
dróg powiatowych w miejscowościach Zakrzówek-Wieś Sulów – 990 mb, Zakrzówek Nowy – 500 mb, Bystrzyca –

ków klęsk żywiołowych. Wartość inwestycji wyniosła
150 846,36 zł, z czego dofinasowanie to kwota 113 000,00
zł.
Gmina Zakrzówek rozpoczęła również modernizację

Droga w Bystrzycy

500mb, Góry – 990 mb. Wartość robót 996 970,95 zł,

z czego wkład Gminy Zakrzówek 462 076,51 zł.
Rozpoczęto także przebudowę oraz budowę
drogi gminnej w miejscowości Góry na odcinku 363 mb, chodników przy drogach powiatowych na terenie
Droga w miejscowości Góry

zakres prac obejmie wykonanie podbudowy drogi, na-
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wości polskiej w okresie I wojny światowej oraz okres
dwudziestolecia międzywojennego na terenie dzisiejszej
Gminy Zakrzówek. Z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na zadanie pn.
„Rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie
Zakrzówek” Ludowy Klub Sportowy „STOK Zakrzówek”
otrzyma dotację w kwocie 88000,00zł. W trybie pozakonkursowym na zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych Fundacja

Droga w Sulowie

Gminy Zakrzówek. Przebudowa obejmie chodniki
w miejscowości Zakrzówek ul. Wójtowicza, ul. Sienkiewicza, ul. Żeromskiego, ul. Partyzantów, natomiast
budowa chodników zostanie wykonana w miejsco-

Chodnik ul. Wójtowicza

wościach Majdan-Grabina oraz Studzianki. W pierwszej kolejności nastąpiło dokończenie przebudowy
chodnika przy ul. Wójtowicza. W wyniku robót została położona nowa nawierzchnia z kostki brukowej
o szer. 2 mb. na końcowym odcinku tj. do wjazdu na
teren parafii. Koszt zakupu materiałów w wysokości
144 000zł poniosła Gmina Zakrzówek, Powiat Kraśnicki zapewni wykonanie robót.

MOZAIKA otrzymała dotację na realizację projektu
„Razem tworzymy nasz świat”, w kwocie 4912,00zł,
z przeznaczeniem na pokazy historyczne i warsztaty animacyjne podczas letniego festynu. Ochotnicza Straż Pożarna w Zakrzówku – Wsi otrzymaną dotację w wysokości
6642,00zł przeznaczyła na zadanie pn. „Festyn strażacki60 lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzówku Wsi".
Anna Toporowska

Szansa na gaz

21 czerwca br. w Gminnym Domu Kultury w Zakrzówku odbyło się spotkanie przedstawicieli Polskiej Spółki Gazowniczej z mieszkańcami naszej Gminy. Na spotkaniu
zostały przedstawione zalety paliwa gazowego, zasady
obowiązujące w procesie przyłączania się do sieci gazowniczej, wymagania techniczne. Omówiono również plany
Marcin Walczak związane z gazyfikacją terenu gminy Zakrzówek. Licznie
zgromadzeni mieszkańcy uzyskali informację o szacunkowych kosztach podłączenia się do sieci gazowniczej, a także o przybliżonych terminach realizacji inwestycji.
W pierwszej kolejności podłączeni mogą zostać mieszkańcy części miejscowości Bystrzyca (od str. Kiełczewic), LipWójt Gminy Zakrzówek podpisał umowy z organizacja- na, Rudek oraz Zakrzówka ul. Zachodnia (w odległości do
mi pozarządowymi na zadania wskazane do realizacji 400m od granic administracyjnych gminy). Podsumowując
w Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018. Z zakresu podtrzymywania
i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej dotację w kwocie 14595,00zł otrzymała
Fundacja MOZAIKA na zadanie pn. „Pamięć Niepodległej”.
W ramach projektu wydana zostanie publikacja przybliżająca i dokumentująca historię odradzającej się państwo-

Współpraca z organizacjami
pozarządowymi
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spotkanie, przedstawiciele Polskiej Spółki Gazowniczej
podkreślili, iż powodzenie całego procesu gazyfikacji zależy przede wszystkim od zainteresowania w pierwszej ko-

35-lecie LKS STOK
W niedzielę 17 czerwca b.r. Ludowy Klub Sportowy
„STOK” Zakrzówek obchodził jubileusz 35–lecia istnienia
Klubu.

lejności mieszkańców w/wym miejscowości, a w dalszej –
pozostałych wsi. W związku z tym Wójt Gminy Zakrzówek
zaprasza osoby zainteresowane podłączeniem się do sieci
gazowniczej w najbliższych latach celem wpisania się na
wstępną listę umożliwiającą oszacowanie potencjału odbioru paliwa gazowego (Urząd Gminy Zakrzówek, pok.
Organizacja ta od początku istnienia promuje kulturę
3D).
fizyczną, zdrowy styl życia oraz zrzesza mieszkańców GmiGrzegorz Krawiec ny Zakrzówek zainteresowanych sportem, a w szczególności daje szanse rozwoju młodym zawodnikom.
W ramach uroczystości 35–lecia LKS „STOK” Zakrzówek zorganizowano turnieje piłki nożnej dla poszczegól10 lipca podpisano umowę na realizację inwestycji pn.: nych kategorii wiekowych grup prowadzonych przez Klub,
„Montaż kolektorów słonecznych w Gminie Zakrzówek
drogą do zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł
energii – Etap II” z firmą FLEXIPOWER GROUP Sp. z o.o.
Sp.K.

Zamontujemy solary

w tym także mecz byłych zawodników Klubu. Uroczystość
zakończono meczem dzieci kontra rodzice. Władzom Klubu gratulujemy tak pięknego jubileuszu i życzymy wytrwaNa to zadanie Gmina uzyskała dofinansowanie ze łości w dalszej pracy.
Karolina Makuch
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 Wsparcie wykorzystania OZE w kwocie 2 908 802,00 zł (85%
kwoty wydatków kwalifikowalnych).
Jest to II etap zrealizowanego w roku 2014 zadania,
w ramach którego zainstalowanych zostało 476 kompletów instalacji. Obecna inwestycja obejmuje dostawę
i montaż 391 kolektorów słonecznych. Ostateczny termin
realizacji inwestycji upływa z dniem 30 listopada 2018 r.
Grzegorz Krawiec
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Działalność OSP
60 lat OSP Zakrzówek - Wieś Wygrana w turnieju
Tegoroczne Międzygminne Zawody Sportowo – Pożarnicze odbyły się w Wilkołazie. Brały w nich udział 22 jednostki z terenu trzech gminy powiatu kraśnickiego: Szastarki, Wilkołaza i Zakrzówka. W generalnej klasyfikacji
zawodów I miejsce zajęła jednostka z Rudnika Pierwszego,
zdobywając dwa puchary: Puchar Przechodni Wójtów

Obchody św. Floriana, patrona strażaków, to tradycja
w naszej gminie. W tym roku zbiegły się one z jubileuszem
60-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzówku Wsi, połączonym z Festynem Wiejskim. Uroczystość
rozpoczęła się mszą świętą w kościele parafialnym pw. św.
Mikołaja w Zakrzówku, po której jednostki z terenu całej
gminy, w asyście orkiestry dętej przemaszerowały na plac
przy remizie w Zakrzówku – Wsi. Podczas ceremonii wielu
zasłużonych druhów zostało odznaczonych medalami, grawertonami i książkami. Nie brakowało podziękowań dla
wszystkich strażaków w przemowach zaproszonych gości.
Po części oficjalnej goście udali się na przygotowany przez
gospodarzy poczęstunek. Następnie odbyły się pokazy ratownictwa drogowego zaprezentowanego przez OSP Sulów. Na scenie do nocy trwały występy lokalnych zespo-

i Puchar Wójta Gminy Zakrzówek. Na II pozycji uplasowała
się jednostka z Ewunina gm. Wilkołaz, a na III Majdan Grabina gm. Zakrzówek. W naszej gminie II miejsce zajęła
jednostka z Majdanu – Grabiny, zaś III OSP Bystrzyca. Zwycięzcom gratulujemy!
Krzysztof Bardak

Zawody Powiatowe
Na zawodach szczebla powiatowego, które w tym roku
odbyły się w Polichnie startowało 18 drużyn, w tym jedna
kobieca z Wilkołaza. Pomimo zaciętej rywalizacji, zawody

łów, między innymi takich jak: Rudniczaki, Och Baby, Sulowiacy, Błękitne Korale, a także gwiazdy wieczoru zespołu
Extra Mocni. W międzyczasie można było odwiedzić stoiska ze smakołykami Klubu Kobiet Aktywnych „Przystań”
z Zakrzówka czy też stoiska ze starociami wojskowymi. Dla
dzieci był przygotowany dmuchany plac zabaw. Mieszkańcy miło spędzili czas i bawili się pod gołym niebem do nocy.

przebiegły sprawnie i wszystkie jednostki ukończyły sztafetę i ćwiczenia bojowe. W klasyfikacji generalnej pierwsze
miejsce zajęli druhowie z Trzydnika Dużego – gmina Trzydnik Duży, drugie Majdan-Grabina – gmina Zakrzówek
a trzecie Węglinek z gminy Trzydnik Duży.

Krzysztof Bardak

Krzysztof Bardak
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Dofinansowanie dla OSP
Powiat Kraśnicki udzielił pomocy finansowej Gminie
Zakrzówek w formie dotacji celowej w kwocie 8000,00 zł

na zakup sprzętu i umundurowania strażackiego dla 4 jednostek OSP z terenu naszej gminy: OSP KSRG Sulów
3000,00 zł (6 kompletów mundurów żeńskich), OSP
w Rudnik Drugi 1000,00 zł (uzupełnienie umundurowania),
OSP KSRG Zakrzówek 2000,00 zł (sprzęt strażacki), OSP
Zakrzówek-Wieś 2000,00 zł.
Krzysztof Bardak

Drużyna Żeńska w Sulowie
W 1965 roku w szeregi OSP w Sulowie wstąpiło jedenaście kobiet, tym samym została założona Drużyna Żeńska. Z biegiem lat skład zmieniał się, druhny wychodziły za
mąż, wyjeżdżały z Sulowa, ale na ich miejsce przychodziły
nowe „ochotniczki”. Pomimo zmian Drużyna Żeńska OSP
była w pełnym składzie i gotowa do pomocy. Z ogromnym
poświęceniem pracowała na rzecz środowiska lokalnego.
Od 1968 roku do obecnej chwili pozostały dwie stałe
członkinie – panie Stanisława Pyrak i Teresa Pikuła.
W 1974 roku do Drużyny Żeńskiej OSP dołączyło kolejnych siedem druhen. W związku z tym jeszcze tego samego roku powstał prężnie działający do dziś Zespół Strażacki

Drużyny Żeńskiej OSP, był dzień 21 października 1988 roku. Druhny uczestniczyły wówczas w I Zlocie Działaczek
Pożarnictwa, który miał miejsce w siedzibie Komendy Rejonowej Straży Pożarnych w Tomaszowie Lubelskim.
W ostatnich latach do Drużyny Żeńskiej OSP dołączyło
kolejnych sześć „ochotniczek”. W związku z tym w bieżącym roku na walnym zebraniu druhny zwróciły się z prośbą do Prezesa Gminnego Zarządu OSP w Zakrzówku o pomoc w zakupie umundurowania dla sześciu nowo przyjętych kobiet. W efekcie rozmów Prezes zaoferował wsparcie. Po kilku miesiącach, dzięki ogromnemu zaangażowaniu Prezesa i Sekretarza Zarządu Powiatowego OSP w Kraśniku, Urząd Gminy w Zakrzówku otrzymał dotację w kwocie 3 tysięcy złotych z przeznaczeniem na zakup umundurowania dla członkiń OSP w Sulowie. Mundury zostały zakupione i w obecności Wójta, pracownika Urzędu Gminy
i prezesa jednostki OSP w Sulowie przekazane nowo przyjętym druhnom. Możliwość noszenia munduru dla członkiń Drużyny Żeńskiej to ogromny zaszczyt, powód do dumy, a także dowód przynależności do OSP.
Drużyna Żeńska OSP w Sulowie składa wielkie słowa
uznania i podziękowania dla Starostwa Powiatowego
w Kraśniku i Urzędu Gminy w Zakrzówku za szczególne
zaangażowanie i pełne poświęcenie w sprawie zakupu
mundurów.
Elżbieta Mularczyk
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„Sulowiacy”, liczący dziewięć kobiet i sześciu mężczyzn.
Od tej pory zespół działa nadal aktywnie, biorąc udział w
licznych wydarzeniach kulturalnych i konkursach. Swoimi
występami uświetnia nie tylko lokalne uroczystości.
Niezapomnianym wydarzeniem, zapisanym w historii

Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany tytułów i skracania
nadsyłanych artykułów.
Więcej zdjęć z działalności GDK w galerii na stronie internetowej
gdk.zakrzowek.gmina.pl oraz na naszym profilu na facebooku.
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