
NR 51/57 2016 
Bezpłatny 

WRZESIEŃ 2016 
ISSN: 2299-5366  

    WieściWieściWieści   
            ZakrzowieckieZakrzowieckieZakrzowieckie   

Biuletyn informacyjny wydawany przez Gminny Dom Kultury w ZakrzówkuBiuletyn informacyjny wydawany przez Gminny Dom Kultury w ZakrzówkuBiuletyn informacyjny wydawany przez Gminny Dom Kultury w Zakrzówku   

Dożynki Powiatowe w Zakrzówku 

Ogólnopolski Plener Malarski 

Przebudowa drogi powiatowej w Sulowie Akcja „Bezpieczna droga do szkoły” 



Dożynki Powiatowe w Zakrzówku 



3 

Urząd Gminy Wieści Zakrzowieckie 51/57 wrzesień 2016 

 Dożynki to dziękczynienie za zebrane plony, święto wszyst-
kich rolników, wyraz podsumowania oraz podziękowania dla ich 
wytężonej i ciężkiej pracy. Tegoroczne Dożynki w Gminne         
Zakrzówek odbyły się 4 września 2016 r. na stadionie LKS Stok 
w Zakrzówku, połączone były z Dożynkami Powiatowymi. 
 Uroczystości rozpoczęły się nabożeństwem odprawionym 
w kościele parafialnym pw. Św. Mikołaja w Zakrzówku, przewod-
niczył mu ks. dziekan Dariusz Ziółkowski. Po zakończonej Mszy 
Świętej korowód dożynkowy przeszedł ulicami Zakrzówka, zmie-
rzając na  płytę miejscowego stadionu, gdzie miały miejsce część 
oficjalna i występy zaproszonych artystów.  
 Prowadzone przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą z Majdanu-
Grabina na plac weszły barwne delegacje gmin z terenu Powiatu 
Kraśnickiego oraz sołectw Gminy Zakrzówek, niosące tradycyjne 
i nowoczesne wieńce dożynkowe, będące wyrazem podziękowa-
nia za tegoroczne plony, pięknym przykładem pielęgnowania  
tradycji oraz pomysłowości i zdolności ich twórców.  
 Licznie przybyłych na uroczystości przedstawicieli władz lo-
kalnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych, przedstawicieli delegacji ukraińskiej z Rejonu Sławuta, mieszkańców gminy i po-
wiatu oraz rolników powitali gospodarze Dożynek: Wójt Gminy   Zakrzówek Grzegorz Lemiecha oraz Starosta Kraśnicki Andrzej Maj, 

na ich ręce starostowie dożynek Pani Beata Barszcz ze 
Świeciechowa Dużego, gm. Annopol i Pan Zbigniew Ka-
węcki z Majoratu, gm. Zakrzówek, złożyli chleb upieczony 
z tegorocznych zbiorów, który następnie      rozdzielony 
został wśród  przybyłych na tę uroczystość.  
 Po okolicznościowych przemówieniach wręczone  
zostały również wyróżnienia i odznaczenia dla rolników, 
ogłoszone wyniki konkursów na Najbardziej Zadbane  
Gospodarstwo Rolne, Najładniejszy Ogród Przydomowy 
oraz na wieniec Gminny i Powiatowy. 
 Po zakończeniu części oficjalnej nastąpiła oczekiwana 
część artystyczna. Na scenie zaprezentowały się zespoły 
i grupy artystyczne z terenu gminy Zakrzówek oraz 
z Powiatu. Swój kunszt artystyczny  potwierdziły zespoły 
śpiewacze „Sulowiacy” oraz „Majdaniacy”, wykonując 
tradycyjne pieśni ludowe i obrzędowe. Z autorskim pro-

gramem wystąpiły zespoły „Och Baby” oraz młodzieżowy zespół wokalny „Błękitne Korale” działające przy GDK w Zakrzówku. Zapre-
zentowała się również Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Majdanu-Grabina, która wykonała wiązankę pieśni marszowych i patriotycz-
nych. Następnie na scenę zaproszony został duet akordeonowy „Stare ale jare” oraz zespół „Swojacy”, działający przy Centrum Kul-
tury i Promocji w Kraśniku. Zniżające się ku zachodowi słońce stało się scenerią dla zespołów wykonujących muzykę taneczną i po-
pową. Jako pierwszy na scenie zagościł zespół MeGustar, następnie Spring Rolls. Punktem kulminacyjnym wieczoru był koncert 
w wykonaniu Andrzeja Piasecznego „Piaska”, który zgromadził bardzo liczną publiczność. Zakończeniem uroczystości była wspólna 
zabawa z zespołem Marvel.  
 Na uczestników Dożynek Powiatowych czekały nie tylko 
słowa podziękowania, gratulacje, występy sceniczne Na 
stadionie rozlokowały się liczne stoiska firm i instytucji, któ-
rych działalność związana jest z rolnictwem,  stoiska gmin z 
terenu Powiatu oraz miejscowości z Gminy Zakrzówek. 
Można było skosztować specjałów kuchni regionalnej oraz 
pysznych wypieków a także uczestniczyć w pokazie koszenia 
zboża. Na scenie bocznej, ulokowanej pomiędzy stoiskami 
sołeckimi, odbywało się „Narodowe czytanie” „Quo vadis” 
Henryka Sienkiewicza, pokazy sportowe, karate, konkursy 
dla uczestników Dożynek, zaprezentowały się dzieci z przed-
szkola w Zakrzówku oraz grupa hip-hopowa działająca przy 
GDK. Najmłodsi uczestnicy mogli skorzystać z licznych atrak-
cji przygotowanych specjalnie dla nich. 
Więcej zdjęć na www.zakrzowek.pl 
i www.gdk.zakrzowek.gmina.pl 

Marek Michalak 
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Podziękowania 
 Organizatorzy pragną złożyć serdeczne podziękowania za zaangażowanie i udzielone wsparcie oraz pomoc przy organizacji   
Dożynek Powiatowych następującym osobom i firmom:  
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Opole Lubelski, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Krasnystaw, „Ekoflora”, Bank Spółdzielczy 
w Zakrzówku, Firma Handlowo-Usługowa „Wilkołaziak” Jacek Serwinek, Firma Handlowo-Usługowa „Bud-Weg” Lucjan Michalski, 
Firma Handlowo-Usługowa „Picar” Patryk Pidek, „Zakrzowiak” Sp z o.o. Beton Towarowy i Usługi Brukarskie, „Segmir” Zakład Insta-
latorstwa Elektrycznego Segmir Paweł Pomykalski, „Złoty Kłos” Adam Tęsny, „Rem-Bud” Mariusz Kot, Nadleśnictwo Kraśnik, 
„Zakład Wulkanizacyjny” Marek Mazur, Plandeki wyrób, sprzedaż oraz naprawa przyczepek samochodowych, „Auto-Pomoc” To-
masz Wierzbicki, „Ekoland”, Elżbieta Trześniewska „Apteka”, Ewa Stec i Janina Kozak „Apteka Prywatna”, „Kopalnia Pisku” Leszek 
Widomski, „SAVONA” Sp. z o., „Sklep Spożywczy” Maria Baran, „Firma Handlowa” Konrad Ślusarz, Firma Handlowa „TOMEX” To-
masz Hyz, „Rudnik Tumay” Andrzej Marzec, „WOD-BUD” Sp. z o.o., „Agroturystyka Nad Stawem” Piotr Jamróz, Sklep mięsny – Ma-
ria Gdańska, Helios power s.c. Paweł Świś, Piotr Włodarczyk, Usługi remontowo-drogowe – Ciołek Wiesława, P.W. "MAR-JOLA" MiT 
WIDERLIK Sp. z.o.o, Tradycyjne wędliny od Kuśmierza Leszek Kuśmierz, Domo - Okna i drzwi, FŁT Kraśnik, Helena Szydłowska, Bank 
spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku, KMICIC Jacek Strugalski, BARTNIK Szkółka drzew i krzewów, CDS Projekt, Traktor serwis 
Artur Sawa - przedstawiciel marki URSUS, Robert Grabczak, SKOK Chmielewskiego, Artur Górski, SP ZOZ w Kraśniku, Lubelskie Sma-
kuj Życie, SR-H Jutrzenka, MIX agencja reklamy, AJG – zakłady poligraficzne. 

 Współgospodarzem Dożynek Powiatowych w Zakrzówku była cała Gmina Zakrzówek. W odróżnieniu od lat poprzednich, gdzie 
gospodarzem Dożynek Gminnych było wybrane sołectwo z terenu naszej gminy, w tym roku, z racji skali imprezy, zaangażowało się 
w jej przygotowanie wiele sołectw, grup mieszkańców, radni, sołtysi, organizacje, instytucje i firmy.  
 Dziękujemy wszystkim za pomoc i aktywne włączenie się w organizację w Naszej Gminie tegorocznego święta plonów. Dzięki 
Waszej pracy i gościnności pokazaliśmy, że wspólnie potrafimy sprostać każdemu wyzwaniu i impreza spotkała się z bardzo pozy-
tywnym odbiorem ze strony odwiedzających nas gości. 

      Dziękujemy ! 
     Organizatorzy 

 

Wywiad z Panią Mariolą Surmą, pełniącą funkcję dy-
rektora w Zespole Szkół w Zakrzówku. 
 

 Ten rok szkolny 2016/2017 jest początkiem reform 
w oświacie, przeprowadzanych w naszym kraju i nowych zadań 

stawianych ka-
drze pedagogicz-
nej szkół. Zespół 
Szkół w Zakrzów-
ku powiększył się 
o klasy Liceum, 
przejęte przez 
Radę Gminy na 
posiedzeniu w 
dniu 20 kwietnia 
2016 roku. Gratu-
lujemy Pani funk-
cji Dyrektorki 
Zespołu Szkół 
w  Zakrzówku. 
Z jakimi uczucia-

mi przyjęła Pani tę funkcję w dniu 1 sierpnia 2016 roku powie-
rzoną przez Wójta Grzegorza Lemiechę? 
 

 Biorąc pod uwagę bagaż doświadczeń,  który zdobyłam pod-
czas mojej 30-letniej drogi przez szkolną rzeczywistość oraz 
umiejętności konieczne do kierowania placówką oświatową,  
z optymistycznym podejściem przyjęłam propozycję objęcia 
funkcji dyrektora Zespołu Szkół w Zakrzówku. Jestem pełna em-
patii w stosunku do dzieci, rodziców i nauczycieli i wierzę, że 
wspólnie będziemy tworzyć jednostkę, której nadrzędnym celem 
jest dbałość o bezpieczeństwo i troska o przyszłość młodego 
pokolenia.  
Jakie ma Pani do tego przygotowanie, doświadczenie w zarzą-
dzaniu placówką oświatową? 
 Pracuję jako nauczyciel od 1985 roku. Ukończyłam studia 

magisterskie na Wydziale Pedagogiki ogólnej oraz Pedagogiki 
wczesnoszkolnej UMCS. Moje przygotowanie zawodowe obej-
muje również takie kierunki jak: Oligofrenopedagogika, Terapia 
pedagogiczna, Reedukacja i Korektywa. Posiadam też odpowied-
nie kwalifikacje w zakresie Zarządzania w Oświacie. Uzyskałam 
wszystkie stopnie awansu zawodowego, pełniłam funkcje kie-
rownicze na różnych szczeblach, a cały swój warsztat pracy zaw-
sze staram się wykorzystać w działaniach dla rozwoju szkoły. 
 

Kto będzie Pani pomagał w kierowaniu zespołem, na który 
składa się: Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i dwie 
klasy Liceum (z przykrością stwierdzamy, że nie było w tym 
roku zbyt wielu chętnych do klasy pierwszej LO)? 
 

 Kierowanie tak dużą placówką, jaką jest nasz Zespół Szkół 
wymaga współpracy, a nade wszystko wzajemnego zaufania 
nauczycieli, rodziców i pracowników administracyjno – obsługo-
wych. Dlatego oprócz mnie nad sprawnym działaniem Zespołu 
czuwa Pani Wicedyrektor Marta Tracz, ale zaangażowane są tak-
że wszystkie pozostałe organy szkoły. Placówka oświatowa to 
miejsce gdzie nigdy nie brakuje wyzwań więc każda inicjatywa – 
czy to pracownika, czy rodzica – która może usprawnić pracę 
szkoły, staje się dla mnie bodźcem do działania i pomaga w wy-
konywaniu codziennych obowiązków. 
 To prawda, w tym roku kandydatów do klasy pierwszej LO 
było niewielu, nad czym osobiście ubolewam, gdyż sama jestem 
wychowanką tegoż liceum. Częstokroć z sentymentem  
i wielkim wzruszeniem wspominam lata, w których nasza szkoła 
średnia tętniła życiem i była kolebką kulturalno-oświatową regio-
nu. 
Na czyją pomoc i wsparcie liczy Pani w tym roku szkolnym? 
 

 W obecnym roku szkolnym liczę na wsparcie naszych nau-
czycieli, którzy sumiennie i z oddaniem angażują się w pracę na 
rzecz kształcenia uczniów Zespołu i są nieocenioną podporą dla 
kierownictwa. Pokładam też wiarę w pracowników administracji 
i obsługi, bez których właściwe funkcjonowanie szkoły byłoby 
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niemożliwe. Liczę na przychylność oraz otwartość na współpracę 
ze strony rodziców, ponieważ to oni stanowią podstawowe śro-
dowisko wychowawcze w życiu każdego dziecka, wobec czego 
ich pomoc jest niezbędna do zapewnienia uczniom bezpieczne-
go, prawidłowego rozwoju. 
 Nie sposób nie wspomnieć tutaj o roli Pana Wójta Grzegorza 
Lemiechy i Rady Gminy, którzy wspierają naszą szkołę zarówno 

finansowo, jak i organizacyjnie. Żywię głębokie przekonanie, że 
tak dobra współpraca utrzyma się również w kolejnych latach 
działalności Zespołu. 

 

Życzymy Pani Dyrektor powodzenia i satysfakcji z pełnio-
nej odpowiedzialnej funkcji. 

Rozmawiała Joanna Nasiłowska  

1 września  w Zespole Szkół w Zakrzówku 
 

 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 poprzedzi-
ła, tak jak co roku, msza św., następnie wszyscy uczniowie 
w  czekiwaniu na wychowawców zgromadzili się w hali sporto-
wej. Specjalnym gościem był Wójt Gminy Zakrzówek Grzegorz 

Lemiecha, który poinformował zebranych uczniów i rodziców 
o włączeniu Liceum Ogólnokształcącego w Zakrzówku do Zespo-
łu Szkół. Pełniąca obowiązki Dyrektora Zespołu Szkół Pani Mario-
la Surma przedstawiła  Wicedyrektora szkoły Panią Martę Tracz. 
Ksiądz Dziekan Dariusz Ziółkowski udzielił wszystkim zebranym 
uroczystego błogosławieństwa. 
 

Dni Pamięci Narodowej 
 

 Wrzesień to miesiąc, kiedy pamiętamy o wybuchu II wojny 
światowej, ale również o napaści  Związku Radzieckiego na Pol-
skę.  Wszyscy uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół w Zakrzówku 
w sposób szczególny  czczą pamięć pomordowanych i każdego 

roku uczestniczą w uroczystej mszy św. za ojczyznę, a następnie 
składają wieńce i palą znicze na grobach pomordowanych Pola-
ków w tym strasznym czasie. Po uroczystym przemarszu do szko-
ły, dnia 21 września 2016 roku odbyła się w auli akademia przy-
gotowana przez uczniów pod kierunkiem Pani Sabiny Sochal–
Wronki. W akademii wzięli również udział zaproszeni goście. 
 

„Bezpieczna droga do szkoły” 
 

 Rozpoczął się nowy rok szkolny. Rozemocjonowane jeszcze 
wakacjami dzieci rozpoczęły naukę w szkole. Aby najmłodsi wie-
dzieli, jakich zasad należy przestrzegać, by bezpiecznie dotrzeć 
na zajęcia nauczyciele klas I-III Zespołu Szkół w Zakrzówku konty-
nuują coroczną akcję profilaktyczno-edukacyjną „Bezpieczna 
droga do szkoły”.  
 22 września 2016 r. odbyło się spotkanie  z udziałem  funk-
cjonariusza Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku. Najmłodsze 
dzieci miały okazję porozmawiać z Policjantem o zachowaniu 
bezpieczeństwa  w drodze do i ze szkoły, w oczekiwaniu na auto-
bus szkolny, jak również o ostrożności podczas wsiadania i wysia-
dania z autobusu. Nasz Gość zwrócił uwagę na niebezpieczeń-
stwa, jakie mogą czyhać na dziecko na dro-
dze, omówił  sposoby unikania lub pokonywania ich. Ponadto 
podkreślił, jak ważną rolę w ruchu drogowym pełnią elementy 
odblaskowe. W trakcie spotkania  zostały poruszone również 
zagadnienia związane z  zagrożeniami  społecznymi, które mogą 
wiązać się też i z pobytem w szkole, ale także ze spędzaniem 
czasu wolnego po zajęciach lekcyjnych.  
 Dzieci odpowiadały na zadawane pytania, wykazały się wie-
dzą z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, znajomością 
numerów alarmowych i zasadami korzystania z nich,  podawały 
liczne przykłady  niewłaściwego zachowania się. Spotkanie było 
interesujące i pouczające.  Liczymy, że i tym razem wiedza teore-
tyczna znajdzie zastosowanie w praktyce. 

Zespół redakcyjny ZS Zakrzówek 

Warsztaty dziennikarskie 
 

 W czerwcu uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w warszta-
tach dziennikarskich, prowadzonych przez panią Zofię Sawecką-
Gólczewską. Pani Zofia pochodzi z Bystrzycy, ukończyła Liceum 
 Ogólnokształcące w Zakrzówku i filologię polską na UMCS 
w Lublinie. Pracę zawodową rozpoczynała jako bibliotekarka, 
a następnie nauczycielka języka polskiego. Rzuciła oświatę dla 
dziennikarstwa i tej profesji pozostała wierna. Pracowała w tygo-
dniku „Słowo Podlasia” i w dawnym „Sztandarze ludu”, prze-

kształconym ostatecznie w Dziennik Wschodni. Poniżej prezentu-
jemy kilka artykułów, w których młodzi autorzy uchwycili zarów-
no przeszłość, jak i otaczającą nas rzeczywistość. Dziękujemy 
Pani Zofii za poświęcony czas i cenne wskazówki. Mamy nadzie-
ję, że w przyszłości także artykuły któregoś z podopiecznych jej 
będziemy mogli przeczytać w prasie o zasięgu regionalnym, 
a może nawet ogólnopolskim.  



6 

Oświata Wieści Zakrzowieckie 51/57 wrzesień 2016 

Wspomnienia wojenne 
Tragedia w Świerczynie 
 

  Apolonia i Bolesław Piaseccy ze Świerczyny są jednymi 
z ostatnich świadków wydarzeń wojennych na naszym terenie.  
 

 To był sierpień 1944 roku. Apolonia obchodziła akurat biały 
tydzień po pierwszej komunii. W kościele ludzie mówili, że nie-
długo na teren gminy wkroczą wojska niemieckie. Ten straszny 
moment wkrótce nadszedł. - Środa 24 sierpnia na długo  zostanie 
w mojej pamięci… Niemcy zbliżali się już do Świerczyny. Miesz-
kańcy ostrzegali się nawzajem i uciekali z domów. Chronili się na 
wszystkie możliwe sposoby. - Opowiada pani Apolonia. Rodzina 
Piaseckich zabrała z pola krowy i uciekała do Majdanu Grabiny. – 
Zanim uciekliśmy, postanowiliśmy wynieść z domu  pościel. Zo-
stawiliśmy ją w łanie pszenicy. Była z nami ciocia, starsza osoba, 
która nie chciała uciekać. Wiedziała, że nie da rady. Postanowiła 
zostać w zbożu przy pościeli. Ja z mamą i rodzeństwem zabrali-
śmy krowy i uciekaliśmy. Tatuś bardzo chciał uratować jeszcze 
świnię. Wrócił z powrotem. Miał do nas dołączyć po wszystkim, 
ale już nie przyszedł… Widząc Niemców, schował się w dziesiątku 
zboża. Znaleźli go i twierdząc, że jest partyzantem, rozstrzelali na 
polu…Wróg natknął się przypadkiem także na ciocię. Nie okazu-
jąc litości starej, niewinnej osobie, uderzył ją kolbą w głowę. Kie-
dy wróciliśmy do wsi, okazało się, że miała pękniętą czaszkę. 
Można było zobaczyć mózg, jednak jeszcze żyła. Przenieśliśmy ją 
do piwnicy. Zmarła po trzech dniach w bólu i męczarni… 
 Do tzw. Ciżkowych Dołów w Majdanie Grabinie przybywali 
ludzie z różnych stron, wraz z dziećmi i inwentarzem. Nad ich 
głowami często  przelatywały granaty. Dzieci płakały ze strachu 
a rodzice starali się je uspokajać. Dorośli zdawali sobie sprawę 
z tego, jak tragiczne w skutkach mogłoby być odkrycie przez wro-
ga ich kryjówki. Po trzech dniach otrzymali wiadomość, że woj-
ska przeszły i można wyjść z ukrycia. Mieszkańcy Świerczyny uda-
li się do swoich domostw. To, co zostali na miejscu, było dla nich 
tragiczne. Zapierało dech i wyciskało łzy z oczu. Cała wieś spłonę-
ła: wszystkie budynki mieszkalne oraz gospodarcze, zwierzęta, 
sprzęty. Wszystko to, z czego żyła i utrzymywała się rodzina na-
szej bohaterki, przestało istnieć. Dorobek pokoleń wszystkich 
rodzin świerczyńskich został doszczętnie zniszczony, zamieniony 
w zgliszcza. Każdy musiał zaczynać życie od nowa. Można było 
liczyć jedynie na pomoc sąsiednich miejscowości. Ludzie budo-
wali szałasy z grabowych gałęzi i spali w nich na słomie. – Kiedy 
padał deszcz, uciekaliśmy z mamą do ruin piwnicy. – Wspomina 
pani Apolonia.  
 Bolesław Piasecki, kilka lat starszy od żony Apolonii, widział, 
jak w tamten sierpniowy dzień zginął jego sąsiad. – Kiedy Niemcy 
po kolei podpalali domy, sąsiad nie chciał pozwolić, by jego dom 
też został spalony. – Mówi pan Bolesław. – Błagał o litość i gasił 
nowo powstały pożar. W końcu jeden z Niemców nie wytrzymał; 
wyprowadził go dalej od zabudowań i rozstrzelał… 
 W sierpniu 1944 r. w Świerczynie zginęło troje mieszkańców: 
Józef Pastucha - ojciec Apolonii Piaseckiej, Franciszka Fidorek - 
jej ciocia i Marcin Łukasik – sąsiad Bolesława Piaseckiego. Piasec-
cy byli wówczas dziećmi, ale tego co widzieli i przeżyli nic nie 
wymaże z ich pamięci. – To były ciężkie dni, które minęły. –
Wspomina ze łzami w oczach pani Apolonia. – W naszych sercach 
pozostanie to jednak na zawsze… 
 Podczas zajść w Świerczynie zginął także jakiś młody Nie-
miec. Z drugiej strony szło bowiem inne wojsko. Jak opowiedział 
mi pan Piasecki, Niemiec dostał odłamkiem granatu, kiedy pró-
bował się okopać. Mieszkańcy pochowali go w lesie a później 
urządzili mu tam mogiłę, która była swoistym świadectwem wy-
darzeń wojennych aż do 2015 r. W ubiegłym roku, w nieznanych 

Piaseckim okolicznościach, przeprowadzono tam ekshumację 
i ciało bezimiennego Niemca zostało zabrane.  

       Angelika Jasik 

Ważne dla osób nieubezpieczonych 
 

 Osoby, które nie posiadają ubezpieczenia zdrowotnego, nie 
muszą martwić się o brak pieniędzy na leczenie. Jak poinformo-
wała nas Anna Babiarz- kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Zakrzówku, w razie nagłego zachorowania lub wy-
padku należy zgłosić się do GOPS. Po przeprowadzeniu wywiadu 
środowiskowego, GOPS wydaje jednorazową decyzję o objęciu 
danej osoby ubezpieczeniem na okres 90 dni. Wówczas można 
skorzystać z opieki zdrowotnej na koszt ZUS. 

Aleksandra Chmiel, Angelika Jasik, Wiktoria Dudzińska 
 

Paliwa w górę, ale dobrej jakości 
 

 Cena paliw znowu poszła w górę. Na stacji w Zakrzówku ben-
zyna „95” kosztuje aktualnie 4,90 zł za litr. Mimo wyższej ceny 
i krążących pogłosek, że paliwo bywa tu „chrzczone”,  Mariusz 
Sagan, kierownik stacji nie narzeka na brak klientów. Benzyna 
trafia do Zakrzówka z lubelskiego składu paliw „Orlenu” a każdo-
razowa dostawa jest przyjmowana wyłącznie  z certyfikatem ja-
kości . Ostatnia skarga na jakość paliwa z tej stacji miała miejsce 
w 2010 r. Badanie laboratoryjne pobranych wówczas próbek nie 
potwierdziło prawdziwości  zarzutu. Od tamtej pory  na jakość 
paliwa w Zakrzówku nikt się nie skarżył.   Michał Wójcik, jeden ze 
stałych klientów tej stacji  zapewnił nas, że tankuje tu często i nie 
ma żadnych zastrzeżeń do jakości paliwa. Co innego cena: klienci 
zgodnie twierdzą, że benzyna jest za droga; nie tylko w Zakrzów-
ku, ale w całej Polsce. 
 Dodajmy, że  stacja paliw w Zakrzówku handluje także ga-
zem i węglem. Zgodnie z życzeniami klientów, w sprzedaży jest 
tu węgiel ze Śląska. W tej chwili pochodzi on z kopalni 
„Ziemowit”.  Gatunek węgla zwany „orzechem” jest  jeszcze 
w zimowej cenie po 650zł za tonę ale  i w promocji letniej po 600 
zł.  Za tonę „kostki” trzeba zapłacić 800 zł. 
            Angelika Jasik, Miłosz Jerczyński, Ola Chmiel, Wiktoria Dudzińska 

 

Wkrótce otwarcie nowego sklepu w Sulowie 
Konkurencja wymusiła zmiany 
 

 W „ Pawilonie” przy ul. Żeromskiego w Zakrzówku codzien-
nie jest w promocji świeże mięso, po które chętnie przyjeżdżają 
klienci nawet z odległych stron. Nic dziwnego, albowiem jakość 
tego mięsa przyciąga konsumentów.  Właścicielem sklepu jest 
miejscowa spółdzielnia „Jutrzenka”, która ma także własną uboj-
nię i sama prowadzi skup żywca od okolicznych rolników. Do 
sklepu trafia więc mięso świń karmionych tradycyjnie, które wa-
lorami smakowymi przewyższa wieprzowinę z ferm wielkoprze-
mysłowych.  Sklep wyróżnia się też sprzedażą sprawdzonych wę-
dlin z małej, tradycyjnej masarni . Hitem jest kiełbasa wiejska czy 
salceson  z Zakrzówka. 
 Sklep przystąpił niedawno do polskiej sieci handlowej: 
„Nasze Sklepy”. – Dzięki tej kooperacji  mamy tańsze zaopatrze-
nie, atrakcyjniejsze ceny i np. gazetkę reklamową.  Nas samych 
nie byłoby stać  na taką reklamę. – Mówi Krzysztof Kołtun, wice-
prezes Spółdzielni „Jutrzenka”.  Poszukiwanie nowych rozwiązań 
wymusiło pojawienie się obok „Delikatesów Centrum”, należą-
cych do sieci portugalskiej.  „Jutrzenka” udowodniła jednak, że 
Polacy  potrafią sobie radzić z konkurencją.  Doprowadziła  nie 
tylko do zwiększenia obrotów w „Delikatesach Premium” 
w  „Pawilonie”, ale wkrótce uruchomi podobny sklep poza Za-
krzówkiem. 18 czerwca planowane jest otwarcie takiego sklepu 
w Studziankach .  

 Angelika Jasik, Miłosz Jerczyński, Ola Chmiel, Wiktoria Dudzińska 
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 Ostatnie miesiące roku szkolnego 2015/2016 w Zespole 
Szkół w Sulowie  bogate były w różnorodne wydarzenia i uroczy-
stości szkolne. Jest to więc dobry moment, aby przyjrzeć się te-
mu, co działo się w naszych szkołach tuż przed wakacjami.  

 

11 rocznica śmierci św. Jana Pawła II 
 

 Sobota 2 kwietnia 2005 roku,  godz. 21.37 - „Serce Polski” 
przestaje bić w Watykanie. Nasz ukochany Ojciec Święty 
Jan Paweł II nie żyje. Przekroczył próg nadziei. Dawca życia ode-
brał go nam, by oddać niebu. Papież odszedł w przeddzień Świę-
ta Miłosierdzia Bożego, które sam ustanowił. 
 2 kwietnia minęło 11 lat od jego śmierci. Pamięć o świętym 
Janie Pawle II uczniowie naszej szkoły uczcili 13 kwietnia, ogląda-
jąc film ”Świadectwo” (reż. Paweł Pitera).  „Świadectwo” to film 
na podstawie bestselerowej książki kardynała Stanisława Dziwi-
sza. W sposób realistyczny przedstawia nowe fakty z życia Karola 
Wojtyły, wydarzenia i ich interpretacje.  
 

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich 
  

 21 kwietnia 2016 roku uczniowie naszego zespołu szkół 
uczestniczyli w apelu pt. „Sąd nad książką”,  przygotowanym pod 
czujnym okiem pani Katarzyny Wielińskiej Pyzik,  przez uczniów 
klasy I i II gimnazjum, z okazji Światowego Dnia Książki i Praw 
Autorskich. Uczniowie zespołu mieli okazję wysłuchać cennych 
informacji na temat historii i idei tego święta, obejrzeć ciekawą 
prezentację multimedialną zatytułowaną „O książce kilka razy 
naj....” oraz uczestniczyć w rozprawie sądowej stwierdzającej 
wyższość książki nad innymi środkami multimedialnymi.  
 

Piknik Olimpijski  
 

 11 czerwca uczniowie, którzy szczególnie interesują się róż-
nymi dyscyplinami sportowymi, wzięli udział w 18. edycji Pikniku 
Olimpijskiego na Kępie Potockiej w Warszawie. Była to jedna  

z niewielu okazji do spotkania ze słynnymi sportowcami. Poza 
tym przygotowanych było aż 50 stref tematycznych poświęco-
nych konkretnym dyscyplinom sportowym. Na uczestników cze-
kała moc atrakcji, konkursów, pokazów, wystaw, warsztatów 
edukacyjnych, animacji i gier.  
 

Egzamin na kartę rowerową 
 

W czerwcu, z inicjatywy pana Przemysława Kowalika, odbył 
się teoretyczny i praktyczny egzamin na kartę rowerową. Egza-
min przeprowadzili nauczyciele Zespołu Szkół w Sulowie oraz 
policjanci z KPP w Kraśniku, za co im dziękujemy. 
Do egzaminu przystąpiło 9 uczniów kl. IV i 2 uczniów z kl. V. 
Wszyscy zaprezentowali bardzo dobrą znajomość przepisów 

ruchu drogowego oraz bardzo wysoki poziom umiejętności jazdy 
rowerem, dzięki czemu pozytywnie zaliczyli egzamin i otrzymali 
karty rowerowe. 
 

Dzień Patrona 
  

 Dnia 24 maja 2016 r. społeczność Publicznej Szkoły Podsta-
wowej w Sulowie obchodziła swoje święto. W tym roku przypa-
da 28  rocznica nadania szkole imienia Marii Konopnickiej i prze-
kazania przez rodziców sztandaru. 
 Uroczystość rozpoczęła się Mszą św., następnie odbyła się 
akademia poświęcona twórczości Marii Konopnickiej, którą przy-
gotowali uczniowie klas 0-3. Na wstępie głos zabrała pani dyrek-
tor Małgorzata Jagiełło. W swoim przemówieniu podkreśliła, że 
patronka naszej szkoły jest postacią godną naśladowania, a jej 
twórczość jest nam coraz bliższa i znana.  

 Były recytowane wiersze, śpiewane piosenki, a na zakończe-
nie wystąpili uczniowie klasy pierwszej, którzy przygotowali 
barwne przedstawienie „Na jagody”. Niecodzienna scenografia 
i pomysłowe kostiumy, że publiczność oglądała przedstawienie 
z ogromnym zainteresowaniem. Gromkie brawa świadczyły 
o tym, że udało się im przenieść nas do baśniowego świata, który 
stworzyła Maria Konopnicka. 
 

225 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja 
 

 Dnia 4 maja 2016 roku odbył się uroczysty apel z okazji 225 
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Aby upamiętnić ten do-
niosły fakt w historii Polski, uczniowie gimnazjum pod kierun-
kiem nauczycieli: pani Elżbiety Mularczyk i Katarzyny Wielińskiej 
Pyzik przygotowali dla społeczności szkolnej zespołu część arty-
styczną o patriotycznej i rocznicowej wymowie. Uroczystość  
tę zainicjowało wprowadzenie sztandarów i odśpiewanie hymnu 
narodowego, po którym odbyła się część artystyczna.  

Otrzymaliśmy możliwość przypomnienia sobie całej historii 
dotyczącej tego zdarzenia. Uczniowie zaprezentowali sytuację 
polityczno - gospodarczą Polski w tamtym okresie oraz przybliżyli 
nam fakty z przeszłości ważne nie tylko dla Polski, ale i dla Euro-
py.  Świetna oprawa muzyczna pod kierunkiem p. Dariusza Boch-
niaka sprawiła, że uczniowie oglądali go z powagą 
i zaciekawieniem. 

 

Projekty edukacyjne  
 

 W bieżącym roku szkolnym uczniowie II klasy Publicznego 
Gimnazjum im. Ks. J. Popiełuszki w Sulowie  stanęli przed nowym 
wyzwaniem, realizowali dwa projekty edukacyjne, których pod-
sumowanie odbyło się 10 czerwca 2016r. 
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Dzień Rodziny 
 

 W kalendarzu naszych uroczystości szkolnych jest taki wyjąt-
kowy dzień, na który wszyscy czekają, to 1 czerwca. Jest to nie-
zwykłe święto, nazwaliśmy je „Dniem Rodziny”, bo jego głów-
nym założeniem jest wzmacnianie więzi rodzinnych, zachowanie 
tradycji, jakie budowane są w społeczności lokalnej. 
Zorganizowanie tego wydarzenia wymaga zaangażowania i po-
święcenia ze strony rodziców, uczniów i nauczycieli.  
 Zebranych w auli szkolnej gości z Wójtem Gminy Zakrzówek 
panem Grzegorzem Lemiechą i Przewodniczącym Rady Gminy 
panem Stanisławem Starochem uroczyście powitała Dyrektor 
Zespołu Szkół w Sulowie pani Małgorzata Jagiełło. Następnie 
część artystyczną zaprezentowali uczniowie klas IV-VI.  Pod opie-
ką swych nauczycieli (Agnieszki Kaźmierak i Dariusza Bochniaka) 
przedstawili bogaty program, który został nagrodzony przez 
zgromadzoną publiczność brawami. Uznanie dla społeczności 
szkolnej za przygotowanie tego wyjątkowego święta wyraził w 
swoim przemówieniu Wójt Gminy Zakrzówek, który zaskoczył 
najmłodszych słodką niespodzianką. Ciepłe słowa uznania 
i życzenia  usłyszeliśmy również od Przewodniczącego Rady Gmi-
ny Zakrzówek - pana Stanisława Starocha.  

 Po akademii wszyscy udali się na plac szkolny, gdzie czekało 
na uczniów mnóstwo atrakcji przygotowanych przez rodziców. 
Młodsze dzieci korzystały z kolorowych zjeżdżalni i basenu  
z piłeczkami, natomiast starsze brały udział w zawodach sporto-
wych. Przygotowany był również, jak przystało na prawdziwy 
piknik, pyszny poczęstunek. Nie mogło też zabraknąć pokazów 
OSP z Sulowa, była to jedyna okazja, by choć przez chwilę można 
było zasiąść za kierownicą samochodu strażackiego, obejrzeć 
jego wyposażenie.  
 Zadowoleni, uśmiechnięci rodzice i uczniowie zakończyli 
świętowanie ok. godz. 15.00. Dzień Rodziny zakończył się sukce-
sem organizacyjnym dzięki pomocy rodziców i wsparciu finanso-
wemu sponsorów.  
 Dziękujemy wszystkim tym, którzy przyczynili się do integra-
cji naszej społeczności.  
 

„Zdrowa i piękna Mama” 
 

Nasi uczniowie, pod opieką pani Bożeny Zarzecznej, wzięli 
udział w VII etapie powiatowego konkursu „Zdrowa i piękna Ma-
ma”,  który odbył się 26 maja w CKiP w Kraśniku. Zaprezentowali 
krótkie przedstawienie teatralne pt. „Aby nie było za późno” 
oraz prace plastyczne. 

Wszyscy otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy, uczest-
niczyli również wraz ze swoimi mamami w uroczystościach z oka-
zji Dnia Mamy. 
 

„Rowerem po Gminie Zakrzówek” 
 

 Projekt ten, pod opieką pani Iwony Nowak, realizowały 

uczennice: Kinga Balawender, Karolina Jakubaszek i Patrycja Bu-
rek. Celem projektu było m.in.. poszerzenie wiedzy, dotyczącej 
środowiska przyrodniczego i działalności człowieka w Gminie 
Zakrzówek oraz wyrabianie szacunku wobec tradycji i historii 
swojego regionu. 
 W ramach projektu uczennice wykonały: mapę topograficz-
no-turystyczną Gminy Zakrzówek, prezentację multimedialną 
dotyczącą środowiska przyrodniczego, foldery reklamowe i prze-
wodniki turystyczne według wyznaczonych tras rowerowych 
omawianego obszaru. Ponadto uczestniczki w ramach projektu 
wykonały dekorację oraz niezbędne rekwizyty. 

 Wszystkie uczennice wykazały się bardzo dużym wkładem 
pracy i ogromnym zaangażowaniem w wykonanie poszczegól-
nych zadań. Ich praca została nagrodzona gromkimi brawami 
przez uczniów zespołu i nauczycieli.  
 

„Polska pod okupacją - polityka okupantów oraz  

formy walki” 

 11 chłopców klasy II gimnazjum wzięło udział w projekcie 
edukacyjnym z historii.  Pracę nad projektem rozpoczęliśmy 23 
marca, a zakończyliśmy 8 czerwca 2016 roku. Uczniowie, pod 
kierunkiem pani Katarzyny Wielińskiej Pyzik, zostali podzieleni na 
2 grupy. Grupa I w składzie: Jacek Pietraszek, Damian Bryczek, 
Szymon Stanisław Gryta, Patryk Toporowski i Ernest Pawłowski 
wykonali następujące zadania: przygotowali planszę z mapą kon-
turową II Rzeczpospolitej z zaznaczonymi obszarami przyłączony-
mi do Rzeszy i do ZSRR, wykonali prezentację multimedialną 
o życiu Polaków pod okupacją niemiecką i radziecką, wykonali 
planszę z mapą konturową, na której zostały zaznaczone miejsca 
zagłady Polaków oraz napisali pracę literacką „Obraz wojny w 
literaturze”. 

 Grupa II w składzie: Miłosz Świąder, Rafał Burek, Szymon 
Gryta, Kamil Chodara, Michał Kot  i Krystian Tymiński wykonali 
następujące zadania: przygotowali prezentację multimedialną  
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Dzień Mamy 
 

 20 maja obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Mamy. W tym 
roku dzieci z przedszkola oraz uczniowie z klas 1-3 pod kierun-
kiem swoich wychowawczyń przygotowały przedstawienie pt. 
„Wiosenna łąka”. Nie obyło się również bez wykonanych własno-
ręcznie prezentów, buziaków oraz słodkiego poczęstunku. 
W tym wyjątkowym dniu podarunek dla mam przygotowali rów-
nież uczniowie klasy IV – pod opieką wychowawczyni zaprezen-

towali oni widowisko w formie teatrzyku kukiełkowego. Scena-
riusz „Pinokiaˮ został stworzony w oparciu o motywy książki 
C. Collodiego i przekazywał w obrazowy sposób, co może spo-
tkać niegrzecznych, nieposłusznych i leniwych chłopców. Ucznio-
wie doskonale poradzili sobie z wyzwaniem, jakim było sterowa-
nie kukiełkami przy jednoczesnym wypowiadaniu swoich kwestii 
i zmianie dekoracji. 
 

1 czerwca – tą datę zna każde dziecko. W tym roku wszyscy 

o działalności bojowo-dywersyjnej, wykonali planszę z mapą 
konturową państwa polskiego z zaznaczonymi miejscami zasięgu 
AK, Al, BCH, wykonali prezentację multimedialną  na temat cy-
wilnych form oporu Polaków, wykonali plakat obrazującego sym-
bolikę Polski walczącej z okupantem. Wspólnym zadanie obu 
grup było wykonanie dekoracji na podsumowanie projektu. Ucz-
niowie wykonali powierzone im zadania zgodnie z ustalonymi 
terminami realizacji. Podczas realizacji projektu twórczo współ-
pracowali w grupie, wykonując prezentacje multimedialne, pla-
katy, plansze, pracę pisemną oraz przepiękną dekorację.   
  

Konkurs z języka angielskiego 
 

 13 czerwca w naszym gimnazjum odbyła się kolejna edycja 
konkursu z języka angielskiego „The Best of the Best”, w którym 
biorą udział gimnazjaliści szkół z Sulowa oraz Zakrzówka. W tym 
roku odbyła się już VIII edycja tego cieszącego się dużą popular-
nością wśród naszych uczniów konkursu. Przygotowywany jest 
on przez nauczycieli języka angielskiego panią Olgę Skowerę, 
nauczycielkę z Zespołu Szkół w Zakrzówku oraz panią Martę Ja-
remek, nauczycielkę Zespołu Szkół w Sulowie. 
 W tym roku nasza szkoła gościła uczniów z Zakrzówka. Po 
dogrywce, zwycięzcą okazała się Patrycja Kurnik - uczennica Pu-
blicznego Gimnazjum w Zakrzówku, II miejsce zajął Karol Żuraw- 
uczeń Publicznego Gimnazjum w Sulowie, III miejsce Magdalena 
Kostrzewa uczennica Publicznego Gimnazjum w Zakrzówku. Do 
etapu gminnego zakwalifikowały się również: Patrycja Burek, 
Dominika Toporowska oraz Magdalena Gryta, uczennice naszego 
gimnazjum. Do rundy finałowej zakwalifikowała się Aleksandra 
Chmiel, uczennica Publicznego Gimnazjum w Zakrzówku, lecz 
z przyczyn obiektywnych nie mogła wziąć w nim udziału. Wszyst-
kim uczestnikom serdecznie gratulujemy i już zapraszamy na 
kolejną edycję w przyszłym roku. 

 

Żegnaj szkoło! 
 

Po raz ostatni, przed wakacjami, spotkaliśmy się 24 czerw-
ca, by uroczyście zakończyć rok szkolny 2015/2016. O godz. 9.00 
rozpoczęła się akademia w szkole podstawowej, natomiast 
o godz. 11.00 w gimnazjum. Uroczystości przebiegały według 
podobnego scenariusza.  

Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu narodo-
wego przez społeczność szkolną, głos zabrała pani dyrektor Mał-
gorzata Jagiełło. W swoim przemówieniu podziękowała wszyst-
kim  za całoroczną pracę, gratulowała uczniom wysokich wyni-
ków w nauce, a także życzyła słonecznych wakacji. Następnie 
odbyło się uroczyste przekazanie sztandaru przez uczniów VI 
klasy szkoły podstawowej i III gimnazjum, złożenie przez absol-
wentów uroczystego ślubowania. Po części oficjalnej pani dyrek-
tor wręczyła świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody książko-
we za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, stu-
procentową frekwencję. Natomiast rodzicom absolwentów, któ-
rzy otrzymali świadectwa z wyróżnieniem, uroczyście wręczyła 
Listy Gratulacyjne. 

Na zakończenie absolwenci zaprezentowali krótką część 
artystyczną. Podziękowali nauczycielom za ich wysiłek oraz ży-
czyli wszystkim zgromadzonym na uroczystości spokojnych 
 i udanych wakacji. 

Podsumowując rok szkolny 2015/2016 możemy z całą pew-

nością stwierdzić, że dzięki ciężkiej pracy, zaangażowaniu i krea-
tywności uczniów i nauczycieli, udało się osiągnąć dużo.              
Miejmy nadzieję, że kolejny rok będzie równie udany, a może 
nawet lepszy. 

                                                               Zespół redakcyjny ZS w Sulowie 
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uczniowie z naszej szkoły razem ze swoimi paniami wybrali się na 
wycieczkę do Lublina. Najpierw weszliśmy na Wieżę Trynitarską, 
z której podziwialiśmy piękne widoki. Następnie spacerując po 
Krakowskim Przedmieściu wstąpiliśmy na lody do najlepszej lo-
dziarni w mieście. Dzieci uczestniczyły w pokazie robienia słody-
czy w Manufakturze Cukier Lukier. Każde z nich własnoręcznie 
zrobiło lizaka, którego później zabrało do domu. Ostatnim punk-
tem wycieczki był stadion Arena-Lublin. To miejsce zachwyciło 
nie tylko chłopców. 
  

24 czerwca w naszej szkole odbyło się uroczyste zakończenie 

roku szkolnego oraz pożegnanie klasy VI. Po mszy św. z udziałem 
pocztu sztandarowego, uczniów, rodziców i nauczycieli udaliśmy 
się do szkoły. Pani Dyrektor wygłosiła krótkie przemówienie, po 
czym wychowawcy rozdali świadectwa swoim uczniom. Następ-
nie mogliśmy obejrzeć kabaret w wykonaniu dzieci z klas IV-VI, 
w którym zaprezentowali w zabawny sposób życie szkolne ucznia 
oraz odbyli swój ostatni egzamin przed ukończeniem szkoły. Po 
tej krótkiej chwili wytchnienia Pani Dyrektor  rozdała świadectwa 
z wyróżnieniem, nagrody dla najlepszych uczniów oraz podzięko-
wania dla ich rodziców. Absolwenci dostali również drobne upo-
minki od wychowawcy i młodszych kolegów. Po tych wydarze-
niach uczniowie udali się do domów, gdzie każdy mógł już w peł-
ni cieszyć się z upragnionych wakacji. 

4 września w Zakrzówku odbyły się Dożynki Powiatowe. 

Wśród licznych atrakcji znalazły się występy artystów z Powiatu 
Kraśnickiego. Reprezentantem naszej Szkoły był Albert Jamróz, 
który miał okazję ujawnić swoje talenty wokalne, podczas wystę-
pu zespołu „Błękitne koraleˮ w repertuarze piosenek ludowych. 
Nasz uczeń może pochwalić się także udziałem w pokazie tańca 
towarzyskiego. W tym dniu odbyła się również ogólnopolska 
akcja „Narodowe czytanieˮ, podczas której czytano powieść 
Henryka Sienkiewicza „Quo vadisˮ. Szkołę w Rudniku Drugim 
reprezentowała nasza polonistka pani Katarzyna Głąb. 
 Pod koniec września mamy zaplanowaną wycieczkę do Ma-
gicznych Ogrodów. Dzieci młodsze oraz przedszkolaki wraz ze 
swoimi rodzicami odwiedzą niezwykły świat zamieszkały przez 
tajemnicze istoty. Odliczamy już dni i mamy nadzieję, że pogoda 
dopisze. 
 

23 października będziemy uroczyście obchodzić Dzień Patro-

na-świetego Jana Pawła II. O godz.11 przypomnimy najmłodszym 
Wielkiego Człowieka, Papieża i Polaka-Jana Pawła II. Obejrzymy 
najciekawsze prace konkursowe – Jan Paweł II w oczach dzieci. 
Serdecznie zapraszamy wszystkich na uroczystą Mszę Świętą, 
podczas której  podziękujemy  za wszystkie łaski, które otrzyma-
liśmy przez wstawiennictwo świętego Jana Pawla II. Będziemy 
też prosić o dalszą opiekę nad całą społecznością naszej szkoły. 
 

Zespół redakcyjny PSP w Rudniku Drugim 

 
 Wakacje minęły w oka mgnieniu, a już przed nami stoi otwo-
rem nowy rok szkolny 2016/2017, pełen nowych wyzwań, zadań 
i celów. My zaś jeszcze z nostalgią sięgamy pamięcią do wyda-
rzeń z końcówki ubiegłego roku szkolnego i intensywnie wspomi-
namy następujące momenty:  

 

XXXV Mały Konkurs Recytatorski 
 

 21 kwietnia 2016 r. w GDK i GBP w Zakrzówku były organizo-
wane gminne eliminacje XXXV Małego Konkursu Recytatorskiego 
dla uczniów szkół podstawowych. Aby tradycji stało się zadość, 
również i tym razem sprawni mówcy z murów naszej placówki 

stanęli w oratorskie szranki z uczniami z terenu całej gminy. 
W kategorii wiekowej IV-VI uczniowie naszej szkoły: Bartłomiej 
Smyl i Patryk Korbus zajęli kolejno pierwsze i drugie miejsce 
i tym samym godnie reprezentowali naszą szkołę i gminę w eli-
minacjach powiatowych w Dzierzkowicach.  
       

„Witaj Majowa Jutrzenko!” 
 

 Szkolne obchody uchwalenia Konstytucji 3 Maja uczczone 
zostały poprzez akademię w wykonaniu uczniów klas młodszych. 
Wspominając majowe wydarzenia sprzed lat, słuchając patrio-
tycznych pieśni uświadomiliśmy sobie po raz kolejny historyczną 
rangę dokonań Polski na arenie Europy i świata. Nasza delegacja 
– jak co roku – brała również czynny udział w obchodach gmin-
nych tegoż patriotycznego święta. 
 

Wincenty Witos - Nasz Patron,  
czyli święto szkoły w  Studziankach 
 

 Dzień Zielonych Świąt to dzień, w którym co roku wspomina-
my naszego patrona, akcentujemy jego rolę dla wsi polskiej, 
przywołujemy okoliczności, w jakich powstała szkoła w Studzian-
kach. Ponownie podczas naszych wewnątrzszkolnych uroczysto-
ści zostaliśmy zaszczyceni obecnością Pana Wójta Grzegorza 
Lemiechy, radnych z terenu gminy Zakrzówek, byłych i obecnych 
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pracowników szkoły, rodziców. Po mszy świętej w kościele para-
fialnym odbyło się przedstawienie słowno-muzyczne nawiązują-
ce do życia i działalności patriotyczno-społecznej Wincentego 
Witosa.  
 

Dzień Matki i Dzień Ojca 
 Jedna z najpiękniejszych i najmilszych uroczystości w ciągu 
roku to dzień, w którym zapraszamy do nas rodziców z okazji ich 
święta, wspólnie spędzamy czas, rozmawiamy, śmiejemy się. 
O oprawę muzyczną i słowną akademii „Dla Ciebie, Mamo! Dla 
Ciebie, Tato!” zadbały dzieci i wychowawczynie z oddziału przed-
szkolnego oraz klas I-III. 
 

Na górskim szlaku, czyli wycieczka w Bieszczady  
 W dniach 23, 24, 25 maja uczniowie naszej szkoły wraz 
z uczniami Szkoły Podstawowej z Rudnika Drugiego uczestniczyli 
w wycieczce w Bieszczady. W pierwszym dniu dzieci zwiedziły 
zapory  w Solinie i Myczkowcach. Nie lada atrakcją  był rejs stat-
kiem po Jeziorze Solińskim. O zmroku uczniowie obu szkół spo-

tkali się na wspólnym ognisku. W drugim dniu wyruszyli na gór-
ski szlak i po wyczerpującej wędrówce mogli podziwiać piękno  

bieszczadzkich połonin z okolic schroniska „Chatka Puchatka”. 
Wieczorem uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w warsztatach 
lepienia z gliny. W trzecim dniu odwiedzili „Leśny zwierzyniec” 
w Lisznej,  Muzeum Przyrodnicze Bieszczadzkiego Parku Narodo-
wego w Ustrzykach Dolnych, zamek w Krasiczynie. Część kosz-
tów wycieczki została pokryta ze środków Gminnej Komisji Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narko-
manii. 

1 Czerwca – szkolny dzień rodziny 
 

 Czerwiec jest dla nas miesiącem, w którym od kilku lat stara-
my się integrować całymi rodzinami na terenie szkoły i wspólnie 
świętować Dzień Matki, Dzień Dziecka i Dzień Ojca. W tym roku 
postanowiliśmy spędzić razem czas na boisku szkolnym, gdzie 
podczas gier i zabaw, konkursów rodzinnych, w śmiechu 
i serdecznej atmosferze cieszyliśmy się ze wspólnie spędzonych 
chwil. 
 

Żegnaj szkoło,  
a więc pożegnanie klasy VI i  zakończenie roku. 
 

 Rok szkolny 2015/2016 kończyliśmy w doskonałych nastro-
jach, choć i łzom pożegnania nie było końca. A wszystko to głów-
nie za sprawą klasy VI, która dzięki bardzo dobrym ocenom 
z klasyfikacji końcowo-rocznej oraz wynikom na sprawdzianie 
szóstoklasisty, a przede wszystkim dzięki swemu zaangażowaniu 
w życie szkoły i różnorodne przejawy życia kulturalnego w środo-
wisku lokalnym na długo nie pozwoli o sobie zapomnieć. Pod-
czas akademii kończącej rok szkolny 2015/2016 padło wiele 
pięknych i wzruszających słów, przywołano wiele wspomnień, 
ale i z optymizmem patrzymy w przyszłość, bo jesteśmy przeko-
nani, że dzięki ciężkiej pracy nauczycieli i uczniów oraz owocnej 
współpracy z rodzicami i organami wspierającymi nas w procesie 
edukacji jesteśmy w stanie osiągać satysfakcjonujące nas rezul-
taty dydaktyczno-wychowawcze. Tego życzymy sobie w zbliżają-
cym się nowym roku szkolnym.  
        Zespół redakcyjny PSP Studzianki 

 

Echa ubiegłego roku szkolnego 
 

19 kwietnia br. w GDK w Zakrzówku odbyły się Eliminacje 
Gminne do Wojewódzkiego Przeglądu Teatrów Dziecięcych 
i Młodzieżowych.  

Uczniowie klasy 1 i 2 pod kierunkiem pani Krystyny Kuchar-
czyk, pani Anety Śnios i pani Agnieszki Goch zaprezentowali baśń 
pt. ,,Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków" zajmując I miej-
sce:-) i jednocześnie kwalifikując się na przegląd w Centrum Kul-
tury  i Promocji w Kraśniku. 

26 kwietnia br. nasi uczniowie wybrali się do Warszawy. 
Mieli  okazję zwiedzić Stadion Narodowy, Grób Nieznanego Żoł-
nierza, a także studio TVP, będąc w kulisach programu ,,Pytania 
na śniadanie".  

25 maja w naszej szkole odbyła się Akademia z okazji Dnia 
Mamy, która została połączona  z Dniem Taty. Dla dzieci był to 
niezwykły dzień, pełen uśmiechu i radości, mogły zaśpiewać 
i powiedzieć wierszyki najważniejszym dla nich osobom. Na ko-
niec uroczystości wszyscy usiedli do stołu przy słodkim poczę-
stunku.  

 

1.06.2016r. - to szczególny dzień dla wszystkich dzieci.  Po 
raz pierwszy został zorganizowany Dzień Otwartych Drzwi 
w naszej szkole. I rzeczywiście drzwi były otwarte dla każdego, 
kto był zainteresowany tym, co dzieje się u nas… Dzieci  mogły 
uczestniczyć w zajęciach języka angielskiego, zajęciach plastycz-
nych oraz sportowych. Imprezę uświetnił występ Gminnego Tea-
tru „Scena świętego Mikołaja” w Zakrzówku, którym opiekuje się  
p. Maria Stępień. Teatr przedstawił program kabaretowy  pt. 
,,Mądry uczeń… po szkole”. Wystąpił także zespół wokalny z GDK 
w Zakrzówku z repertuarem piosenek ludowych  w porywającej 
aranżacji. 

Zaproszenia także nie odmówili nasi specjalni goście - Wójt 
Gminy- p. Grzegorz Lemiecha, przewodniczący Rady - p. Stani-
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sław Staroch, radny- p. Zbigniew Marzec, Pani Dyrektor Gminne-
go Domu Kultury - Małgorzata Jamróz, Dyrektor Gminnej Biblio-
teki Publicznej - p. Teresa Stankiewicz. Nie zabrakło również  
rodziców, którzy także mieli do wykonania super ważne  zadanie
- niespodziankę dla swoich pociech. 

By mile zakończyć zbliżające się zakończenie roku szkolne-
go, 22 czerwca br. wybraliśmy się na wycieczkę do bajkowej kra-
iny ,,Magicznych Ogrodów”- parku tematycznego Trzciankach k. 
Janowca. Przekraczając bramę Magicznych Ogrodów, mogliśmy 
zobaczyć niezwykły świat zamieszkały przez tajemnicze istoty. 
Wśród drzew, tysięcy kwitnących krzewów i kwiatów schronie-
nie znalazły olbrzymie gąsienice, smoki, bulwiaki, drzewce, wróż-

ki Smużki, magiczne ptaki, psotliwe Mordole i waleczne Krasno-
ludy. 

Nowy rok szkolny  2016/2017   rozpoczęty u nas 
z mufinką i cytatem!  
 

Jak zawsze, 1 września to inauguracja nowego roku szkolne-
go we wszystkich szkołach.  W murach naszej szkoły było to 52 
rozpoczęcie roku szkolnego.  

Poprzedziła je  Msza Św. w kościele parafialnym w Zakrzów-
ku. Następnie uczniowie wraz z opiekunami, nauczycielami udali 
się do szkoły, gdzie o godzinie 10.00 w sali gimnastycznej rozpo-
czął się uroczysty apel. Po wprowadzeniu sztandaru został od-
śpiewany hymn państwowy, a następnie serdeczne powitanie do 
wszystkich zebranych skierowała nowo powołana Dyrektor PSP 
w Bystrzycy- mgr Maria Stępień, powitana oficjalnie przepięk-
nym bukietem róż przez nauczycieli.  Zaprezentowała pokrótce   
koncepcję swojej pracy i główne kierunki działania we współpra-
cy z kadrą pedagogiczną, obsługą, a nade wszystko społecznością 
lokalną i gminną. Nadmieniła, że szkoła w Bystrzycy ma ponad 
stuletnią historię, trudzili się nad JEJ powstaniem nasi Rodzice i 
Dziadkowie, dlatego spoczywa na nas moralny obowiązek rozwi-
jania  i dalszego wzmacniania wizerunku szkoły. Bystrzycką Alma 
Mater opuściły przez lata tysiące absolwentów, piastujących dziś 
ważne funkcje w wielu dziedzinach gospodarki, oświaty i kultury. 
Apelujemy do WAS, Drodzy Absolwenci, o ewentualne zaintere-
sowanie się szkołą i wsparcie Jej w dogodny dla siebie sposób.  

 

Razem możemy zrobić bardzo wiele.  
 

Pani dyrektor ofiarowała uczniom i rodzicom na dobry po-
czątek mufinkę z jakże wymownym cytatem wieszcza- „Miej ser-
ce i patrzaj w serce”. Dewiza romantyków sprzed 200 laty, ale 
równie  ważna dziś. 

 Po oficjalnym rozpoczęciu roku szkolnego dzieci i ich rodzi-
ce udali się do klas na spotkanie ze swoimi wychowawcami 
w celu omówienia planów na nowy rok szkolny. 

Nie sposób nie zauważyć, że budynek naszej szkoły został 
wewnątrz odświeżony; pomalowana na kakao biblioteka, czę-
ściowo sala przedszkola, korytarz na piętrze i na parterze. Zosta-
ły także odnowione wszystkie tablice informacyjne i edukacyjne. 
Przestrzeń, w której będą przebywać i uczyć się przedszkolaki 
i uczniowie, zyskała na harmonii i estetyce.   

Aneta Śnios, Maria Stępień 

-  
100-lecie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana 
Matejki w Majdanie-Grabina 
 

      Dzień 19 czerwca 2016 roku w szkoły w Majdanie- Grabinie 
zapisze się jako bardzo ważne i piękne wydarzenie. W tym wła-
śnie dniu świętowano jubileusz 100-lecia istnienia. Uroczyste 
obchody, w których przygotowanie od ponad dwóch miesięcy 
zaangażowani byli nauczyciele, uczniowie i rodzice rozpoczęło się 
Mszą Świętą w Kościele p.w. św. Mikołaja w Zakrzówku. We 
Mszy brali udział przybyli zaproszeni goście, dyrektor i nauczycie-
le a także uczniowie naszej szkoły. Podniosłość święta podkreśliła 
obecność pocztu sztandarowego naszej szkoły. Po nabożeństwie 
uczniowie, pracownicy i goście udali się do Majdanu-Grabina, 
gdzie licznie zgromadzonych uczestników uroczystości powitali 
prowadzący Dorota Igras - Bodzak oraz Tomasz Kuśmierz. Jako 
pierwszy głos zabrał dyrektor szkoły Zygmunt Rząd. W swoim 
przemówieniu nawiązał do bogatej historii placówki, nie zapomi-

nając o tych, którzy ją tworzyli i zmieniali, nauczycielach, dyrek-
torach i budowniczych obecnej szkoły. Dziękował za wielkie za-
angażowanie i wsparcie jakie zawsze szkoła otrzymuje od rodzi-
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ców naszych uczniów, którzy wielokrotnie udowodnili, że potra-
fią zorganizować się aby wesprzeć działania szkoły jej dyrektora 
i nauczycieli. Także zorganizowanie tej uroczystości nie byłoby 
możliwe bez ogromnego zaangażowania rodziców i ofiarności 
mieszkańców Majdanu Grabina. Dziś, bazując na stuletnich do-
świadczeniach naszych znakomitych poprzedników, wciąż konty-
nuujemy ich dzieło - mówił dyrektor Zygmunt Rząd. Na zakończe-
nie swojego wystąpienia podziękował za wspieranie działań 
szkoły władzom gminy, radnym i rodzicom, za to, że dbają 
o oświatę.  
      Na uroczystość przybyło wielu zaproszonych gości, przedsta-
wiciele lokalnych władz, lubelskiego kuratorium oświaty, byłych 
nauczycieli, sponsorzy, pracownicy i liczna grupa mieszkańców. 
Z gratulacjami i upominkami przybyli Wicekurator Eugeniusz 
Pelak, Wójt Gminy Zakrzówek Grzegorz Lemiecha i Przewodni-
czący Rady Gminy Stanisław Staroch, którzy po krótkim wystą-
pieniu przekazali na ręce dyrektora upominki dla szkoły. Nie za-
brakło również wspomnień pracowników szkoły. Wzruszeń nie 
kryła dawna nauczycielka klas wczesnoszkolnych Pani Wioletta 
Pietraszek obecnie Dyrektor Przedszkola w Piotrowicach. 

     Tego wyjątkowego dnia swoje artystyczne talenty zaprezento-
wało wielu uczniów naszej szkoły, którzy pod okiem nauczycieli 
przygotowali przepiękny program artystyczny z rysem historycz-
nym. Gromkimi brawami nagrodzono uczniów kl. 1 i 2, którzy 
z pełnym zaangażowaniem zaprezentowali tańce narodowe. 
Uczniowie kl. 2 pod kierunkiem Pani Agnieszki Michalak rozpo-
częli część artystyczną widowiskowym polonezem. W barwnych 
krakowskich strojach uczniowie kl. 1 pod okiem Pani Małgorzaty 
Zuń zatańczyli trojaka. Występów nie było końca, przeplatane 
wierszami piosenki o szkole cieszyły publiczność. Uwieńczeniem 
części artystycznej  był występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej 
Majdanu Grabina. Po zakończeniu części artystycznej Pan Stefan 
Stypułkowski wykonał także pamiątkowe zdjęcie. Następnie 
wszystkich gości zaproszono  do zwiedzania szkoły, w której moż-
na było obejrzeć wystawy starych fotografii, kronik szkolnych, 
dokumentów i pamiątek przypominających jak wyglądała i funk-
cjonowała dawna szkoła. Zainteresowani mogli obejrzeć prezen-
tację multimedialną o historii szkoły. Po zakończeniu zwiedzania 
szkoły, wszyscy oficjalni goście, nauczyciele oraz przedstawiciele 
rodziców, prowadzeni przez orkiestrę dętą  udali się do świetlicy 
wiejskiej na poczęstunek przygotowany przez Radę rodziców.  
     Nie zabrakło oczywiście atrakcji dla najmłodszych. Na placu 
szkolnym stanął grill oraz kawiarenka, w niebo wzbijały się bańki 
mydlane. Jubileusz zakończył się dyskoteką którą prowadził ze-
spół muzyczny „Escape”. Bawiły się dzieci i dorośli do samego 
wieczora.  
     Zorganizowanie uroczystości było możliwe dzięki dużemu 
wsparciu i zaangażowaniu rodziców którzy zebrali fundusze 
wśród mieszkańców wsi Majdan Grabina, od sponsorów oraz  
przeznaczyli środki zebrane na Radę Rodziców. Wszystkim spon-
sorom i osobom zaangażowanym w przygotowanie jubileuszu 
jeszcze raz składamy serdecznie dziękujemy.  
 

Zespół redakcyjny PSP Majdan-Grabina 

Gminny Dom Kultury i Biuro podróży ARIA zapraszają na wyjazd Kowno-Wilno-Troki 
14-16 października 2016 

1 dzień - wyjazd z Zakrzówka z parkingu przy GOK o godz. 04.00, przejazd w kierunku granicy litewskiej, przerwa obiadowa w okoli-
cach Budziska, przejazd do Kowna- krótkie zwiedzanie Rynku z Ratuszem, archikatedry św. Piotra i Pawła, Kościoła N.M.P., tzw. 

Witolda, ruin zamku, domu Perkuna. Przejazd do Wilna, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja i nocleg. 
2 dzień - śniadanie, wyjazd na zwiedzanie miasta, spotkanie z przewodnikiem, zwiedzanie m.in. cmentarza na Rossie, Góry Trzy-
krzyskiej, Kościoła św. Piotra i Pawła na Antokolu, kaplicy Ostrobramskiej, katedry, pomnika Adama Mickiewicza, domku siostry 
Faustyny, Kościoła Polskiego, Uniwersytetu, gotyckiego kościoła św. Anny. Dla chętnych wyjazd na wieżę telewizyjną. Powrót do 

hotelu, obiadokolacja, nocleg. 
3 dzień - śniadanie, przejazd do Trok, zwiedzanie kościoła parafialnego z koronowaną figurką Matki Boskiej Trockiej, odbudowany 

gotycki zamek na wyspie jeziora Galwe, w którym mieści się muzeum historyczne, domki i świątynia Karaimów, wyjazd z Trok w 
kierunku granicy w Ogrodnikach, przerwa obiadowa w Korycinie. Przyjazd do Zakrzówka w godzinach wieczornych. 

CENA 450 pln 
Cena zawiera: 

- przejazd komfortowym autokarem na całej trasie 
- 2 noclegi w hotelu 3* (pokoje 2 i 3 osobowe) 

- 2 śniadanie, 2 obiadokolacje 
- ubezpieczenia NNW i KL 

- licencjonowany przewodnik miejski po Kownie, Wilnie i Trokach 
Cena nie zawiera: 

- biletów wstępu na Zamek w Trokach  
- biletów na wieżę telewizyjną w Wilnie 

razem:ok.50zł 
Do wyjazdu niezbędny jest dowód osobisty lub paszport  

 
ZAPISY I INFORMACJE W GDK 

 lub pod nr. 607 262 466 
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-  

Powstanie i stan liczebny społeczności prawosławnej w gminie Zakrzówek 

      Pierwszymi, odnotowanymi w źródłach, wyznawcami prawosławia mieszkającymi na terenie gminy Zakrzówek byli pracownicy 
straży ziemskiej. Od połowy 1864r., gdy dogasało już powstanie styczniowe, władze zaborcze w celu wzmocnienia nadzoru nad 
służbami porządkowymi Królestwa Polskiego, coraz częściej zatrudniały w policji byłych żołnierzy armii rosyjskiej, sprowadzanych 
z Imperium1. Udział Rosjan w formacjach policyjnych znacząco wzrósł po utworzeniu (na mocy ustawy z 31 grudnia 1866r.) straży 
ziemskiej, w miejsce dotychczasowej policji miejskiej i ziemskiej2.  Z dniem 13 stycznia 1867r. na obszarze guberni lubel-
skiej powstała sieć 11 komend straży ziemskiej, obejmująca komendę miejską w Lublinie i 10 komend powiatowych3. W 1867r. 
straż ziemska powiatu janowskiego podzielona została na 6 rejonów (uczastków), a mianowicie: Rejon I Janów, II Modliborzyce, III 
Studzianki, IV Zaklików, V Annopol i VI Kraśnik4. Pracowało w nich 25 strażników, z tego 20 prawosławnych i 5 katolików. Gmina 
Zakrzówek należała do rejonu Studzianki, którego obsadę stanowiło 5 strażników. Dwóch z nich, wyznających wiarę katolicką, 
mieszkało w Zdziłowicach, natomiast pozostałych trzech - deklarujących wyznanie prawosławne - w Zakrzówku5.  

      Udział wiernych Kościoła wschodniego w składzie społecznym tutejszej gminy zaczął dynamicznie rosnąć wraz z uruchomieniem 
w 1875r. Cukrowni „Zakrzówek”. Wtedy do pracy w tutejszej fabryce przybywała licznie ludność z odległych stron, niejednokrotnie 
różnych wyznań, w tym prawosławna. W roku 1889 na terenie gminy Zakrzówek odnotowano już 59 wiernych Kościoła wschodnie-
go, z których 44 miało zameldowanie stałe, a 15 czasowe6.  

      Zasadniczy napływ ludności prawosławnej nastąpił w związku z parcelacją Dóbr Majoratowych Zakrzówek. Szerszy kontekst   
historyczny tego zagadnienia omówiłem w publikacji Dobra Zakrzówek w okresie zaborów 1795-1915 (Lublin 2015, s. 77). Wymaga 
on jednak w tym miejscu przypomnienia. Otóż, po stłumieniu powstania styczniowego władze carskie przystąpiły do likwidacji resz-
tek autonomii Królestwa Polskiego oraz podjęły działania represyjne i rusyfikacyjne wobec Polaków. W szkołach i urzędach wpro-
wadzono język rosyjski jako ogólnopaństwowy, nazwę Królestwa Polskiego zastąpiono określeniem „Priwislinskij Kraj” (Kraj Nadwi-
ślański), a kluczowe stanowiska w urzędach i instytucjach publicznych obsadzano Rosjanami7. Elementem rusyfikacji, unifikacji 
i utrwalania panowania  zaborcy na terenie Królestwa było rozdawnictwo majątków ziemskich - zasłużonym dla carskiego           
Imperium – wysokim oficerom i urzędnikom rosyjskim. Tak też z nieobjętych uwłaszczeniem folwarków Zakrzówek, Rudnik, Sulów 
oraz folwarku Krzczonów (dobra Lublin) i części lasów leśnictwa lubelskiego władze zaborcze wydzieliły dobra o powierzchni 3.782 
morgi i 187 prętów, nazwane Majoratem Zakrzówek8. Na mocy postanowienia carskiego z dnia 5 lipca 1866r. majorat otrzymał za 
zasługi w tłumieniu powstania styczniowego (1863-1864) rosyjski generał – Teodor (Fiodor) Trepow9. Z dniem 29 grudnia 1886r. 
Dobra Ziemskie Zakrzówek Majoratowe odziedziczył - po  generale Trepowie – jego syn Włodzimierz10. Donacja ta - podobnie jak 
inne majoraty, pochodzące z nadania władz rosyjskich - objęta była zakazem sprzedaży, zbywania ziemi za długi i inne obciążenia 
oraz przekazywania jej osobom obcym w użytkowanie, dzierżawę lub zastaw11. Zaborca obawiał się, aby majoraty – będące               
uprzednio polskimi dobrami skarbowymi - nie przeszły tą drogą ponownie w ręce Polaków.   
 Mimo ograniczeń, Włodzimierz Trepow podjął starania o pozwolenie na sprzedaż Dóbr Majoratowych Zakrzówek. Zgodę tę 
uzyskał ukazem carskim z 18 lutego 1902r.12, jednak pod kilkoma warunkami. Sprzedaż dóbr miała być przeprowadzona pod        
nadzorem administracji rządowej. Ziemię mogli nabywać głównie włościanie (niezależnie od wyznania) lub inne osoby, ale           

 1 K. Latawiec, W służbie imperium... Struktura społeczno-zawodowa ludności rosyjskiej na terenie guberni lubelskiej w latach 1864-1915, Lu-
blin 2007, s. 178. 
 2 Ibidem, s. 179. Reorganizacja ta stanowiła element unifikacyjnej polityki Rosji zmierzającej do likwidacji odrębności Królestwa oraz dostoso-
wania jego ustroju, prawa i administracji do modelu obowiązującego w Cesarstwie. 
 3 Ibidem.  
 4 Archiwum Państwowe w Lublinie (dalej: APL), Kancelaria Gubernatora Lubelskiego (dalej: KGL), sygn. 1867:102, k. 76. 
 5 APL, KGL, sygn. 1867:102, k. 76. 
 6 K. Latawiec, W służbie imperium …, s. 47. 
 7 J. Kukulski, Generałowie carscy i ich majątki ziemskie w Królestwie Polskim (1835-1921), Warszawa 2007, s. 214-215. 
 8 Nazwa „majorat” (od łac. maior - większy, starszy) wywodzi się z zasady dziedziczenia posiadłości  ziemskiej (ordynacji lub donacji), według 
której cały majątek przechodził na osobę najstarszą i najbliżej spokrewnioną z ostatnim właścicielem. Różnica między ordynacją a donacją polega-
ła na tym, że ordynacja powstawała z własności prywatnej, donacja zaś z dóbr rządowych (zob.: J. Kaczkowski, Donacje w Królestwie Polskim, 
Warszawa 1917 s. 192; Nowa encyklopedia powszechna PWN, t. IV, Warszawa 1996, s. 39. 
 9 Teodor (ros. Fiodor) Fiodorowicz Trepow  (ur. w 1809 lub 1912r. zm. w 1889r.) uczestniczył w wojnie polsko-rosyjskiej 1831r. i tłumieniu 
powstania styczniowego. W latach 1860-1861 zajmował stanowisko warszawskiego oberpolicmajstra. Po rocznym urlopie, od 1863r. do roku 1866 
był naczelnikiem 3. Okręgu Korpusu Żandarmerii i generałem policmajstrem Królestwa Polskiego. W latach 1866-1873 jako generał-lejtnant pełnił 
funkcję oberpolicmajstra miasta Petersburga, a następnie do roku 1878 zajmował stanowisko naczelnika Petersburga (zob.: J. Kukulski, Op. cit., s. 
349; Rukowoditieli Sankt-Pietierburga, Moskwa 2003, s. 215). 
 10 Archiwum Sądu Rejonowego  w Kraśniku (dalej: ASRK), Księga Hipoteczna (dalej: KH), Dobra Ziemskie Zakrzówek Majoratowe (dalej: 
DZZM), t. I, Dz. II, k. 9. Włodzimierz Trepow żył w latach 1860-1918. Pracował w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Rosji. W latach 1902-1905 
zajmował stanowisko tawryczewskiego gubernatora. W 1905r. został senatorem, a trzy lata później członkiem Rady Państwa. W 1911r. złożył 
dymisję. Zginął z rąk bolszewików w 1918r. (zob: strona internetowa: http://www.rusinst.ru/articletext.asp?rzd=1&idabc=1, z dn. 24.07.2015r). 
 11 J. Kaczkowski, Op. cit., s. 192. 
 12 ASRK, KH, DZZM, t. I, Dz. III, k. 23. 
 

Cześć I 
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wyłącznie rosyjskiego pochodzenia  (przy zastrzeżeniu,  że majątek nie przejdzie w przyszłości na własność osób z nierosyjskim            
rodowodem oraz na katolików)13 . W celu zabezpieczenia spłaty pożyczki zaciągniętej w Towarzystwie Kredytowym Ziemskim, ob-
ciążającej hipotekę zbywanego majątku, określono dolną granicę dochodu ze sprzedaży majoratu na kwotę 300.000 rubli. Za pienią-
dze pozostałe  po uregulowaniu zobowiązań finansowych, Włodzimierz Trepow miał nabyć - w zamian za sprzedany majorat Za-
krzówek -  ziemie w południowo-zachodniej lub północno-zachodniej części carskiej Rosji i przekształcić je na donację14. Według 
Stefana Kowerskiego (właściciela sąsiednich majątków Kowersk i Józwów), Trepow kupił po niskiej cenie błotniste tereny w Pińsz-
czyźnie i tam przeniósł donację, a tutejsze posiadłości rozparcelował na kolonie i sprzedał z dużym zyskiem15. 
       Parcelację majoratu donatariusz powierzył swojemu pełnomocnikowi, naczelnikowi Zarządu Żandarmerii powiatu chełmskiego 
i hrubieszowskiego – podpułkownikowi Aleksemu Bielskiemu16. Zasadniczego podziału dóbr  dokonano w latach 1902-
1904. Wyodrębniono wtedy 18 kolonii (9 z folwarku w Zakrzówku, 5 z folwarku w Rudniku i 4 z folwarku w Sulowie), które nabyli 
włościanie przy udziale Banku Włościańskiego17. Taką właśnie drogą w posiadanie gruntów z rozparcelowanego folwarku             
Zakrzówek w latach 1902-1904 weszło 48 rodzin wyznania prawosławnego (byłych unitów) wchodzących w skład towarzystw:          
Aurelińskiego, Jarosławieckiego, Trzeszczańskiego oraz Skierbieszowskiego (tabela 1). Rodziny te sprowadził podpułkownik Bielski    
z powiatów: chełmskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego i zamojskiego.   
 
 

Tabela 1. Stan zakupionej ziemi z Dóbr Ziemskich Zakrzówek Majoratowych przez kolonistów wyznania prawosławnego w latach 
1902 -1904r.18 

 13 Dążenia rusyfikacyjne władz carskich drogą zasiedlania polskiej ziemi przez Rosjan i wyznawców prawosławia wspierało duchowieństwo 

Kościoła wschodniego. O żywotności  tych dążeń jeszcze w pierwszej dekadzie XX w. świadczy informacja zawarta w „Nowej Jutrzence” 

z 9 kwietnia 1908r. , w której czytamy: 

 „Odbyty zjazd duchowieństwa prawosławnego eparchii chełmskiej na skutek wniosku duchownego z gub. siedleckiej Teodora Nowożyłowa 
uchwalił prosić konsystorz prawosławny chełmski, aby wysłał do rady ministrów memoriał z prośbą o poczynienie w niedawno wydanych przepi-
sach o sprzedaży majoratów w Królestwie Polskim zmian w tym znaczeniu, aby majątki majoratowe, należące nie tylko do prawosławnych, ale 
także i do katolików, były sprzedawane wyłącznie chłopom prawosławnym miejscowym i z gub. wołyńskiej, grodzieńskiej oraz z gub. centralnych. 
W ten sposób uda się zupełnie wyrugować Polaków właścicieli ziemskich, jak również i włościan katolików. Memoriał powyższy został już wysłany 
do Petersburga” (por.: „Nowa  Jutrzenka” z 9 IV 1908r., s. 15). 
 14 S. Kowerski, Moje wspomnienia, Kępie 1942, maszynopis w zbiorach prywatnych S. Dembego, s. 52. 
 15 Ibidem. 
 16 Konsystorz Prawosławny w Chełmie (dalej: KPCh), sygn. 1730, k. 2; „Pamiatnaja Kniżka Ljublinskoj Gubierni” za rok 1905, s. 250. 
 17 Bank Włościański przyznawał pożyczki na kupno ziemi głównie nabywcom zrzeszonym w towarzystwa. Ich członkowie odpowiadali solidar-
nie za spłatę zaciągniętych zobowiązań. Stąd włościanie, chcąc uzyskać kredyt na kupno ziemi, zmuszeni byli do organizowania się we wspomnia-
ne towarzystwa. Sprzedaż gruntów z udziałem Banku Włościańskiego była również korzystna dla ich właścicieli. Rosnąca bowiem liczba nabywców 
i niska stopa procentowa kredytów wpływała na wzrost ceny sprzedawanej ziemi. We władzach Oddziału Lubelskiego Banku Włościańskiego zasia-
dał przez pewien czas Stefan Kowerski - właściciel majątków Józwów, pow. lubelski i Kowersk w gm. Zakrzówek, pow. janowski (zob.: A. Kopru-
kowniak, Aktywność parcelacyjna Banku Włościańskiego w pow. bialskim (1899-1908), „Rocznik Bialskopodlaski”, R. 1994, s. 55; H. Wiercieński, 
Opis statystyczny guberni lubelskiej, Warszawa 1901, s. 482). 
 18 Obrót ziemią pochodzącą z parcelacji miejscowych dóbr majoratowych przy udziale włościan prawosławnych trwał do czasu ewakuacji 
społeczności tego wyznania na wschód w 1915r.  

Źródło: APL, Lubelska Izba Skarbowa (dalej: LIS), sygn. 3572, k. 8-9; 22; APL, KPCh, sygn. 1730, s. 85; 704, k.2;  Lubelski Oddział          
Banku Włościańskiego (dalej: LOBW), sygn.: 854, 890, 936, 938, 940, 951; ASRK, KH, DZZM, t. II, Dz. IV, k. 267 i 276.  
 
 

       Utworzyły one zwartą kolonię prawosławną, usytuowaną na gruntach rozciągających się głównie między drogą prowadzącą do 
Rudnika Szlacheckiego (obecnie ul. Zachodnia) a szosą biegnącą do Wilkołaza (obecnie ul. Partyzantów). Koloniści ci otrzyma-
li najlepsze jakościowo grunty w centrum folwarku (w związku z tym najlepiej wynawożone i uprawione), położone przy ważnych 
drogach lokalnych, w bliskim sąsiedztwie rzeki i Cukrowni „Zakrzówek”.  
      Rolnicy z gminy Zakrzówek i najbliższych okolic, kupując ziemię od Włodzimierza Trepowa, powiększali zazwyczaj areał już           
posiadanych gruntów. Natomiast pozamiejscowi koloniści zakładali gospodarstwa od podstaw. Przykładową wielkość i stan              
inwentarza żywego gospodarstw należących do członków Towarzystwa  Skierbieszowskiego ukazuje tabela 2.  

Nazwa towarzy-
stwa 

nabywającego 
ziemię 

  

Kolonia 
  

Nr 

Liczba 
gospo-
darzy 

Obszar zakupionej ziemi według klas 
 (w zaokrąglonych morgach) Wartość 

ziemi 
(rubli) 

Wysokość 
 pożyczki 
w Banku 

Włościańskim 
(rubli) 

I II III IV 
V 

w tym 
las 

nieuro- 
dzajnej 

razem 

Skierbieszowskie 6 5 20 37 2 4 11 1 75 12 950 8 930 
Trzeszczańskie 7 10 65 84 3 6 42 2 202 35 073 22 420 
Jarosławieckie 8 14 35 50 1 3 19 5 113 18 550 11 390 
Aurelińskie 9 19 57 153 10 16 41 5 282 48 825 30 530 

Ogółem 48 177 324 16 29 113 13 672 115 398 73 270 
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Tabela 2. Stan majątkowy gospodarstw kolonistów Towarzystwa Skierbieszowskiego w 1904r.  

Lp. 

Miejscowości, z 
których przybyły 
rodziny koloni-

stów  

Liczba 
osób 

 w rodzinie 

Inwentarz żywy 
Ilość zakupionej 

ziemi 

Wartość ziemi 
(rubli) 

Wysokość pożyczki 
(rubli) 

konie bydło 
inne 

drobne 
dzies.* sążni** 

1 
Stołpie, 
pow. chełmski 

3 - - - 7 1 649 2 625 1 810 

2 
Skierbieszów, 
pow. zamojski 

2 1 1 - 8 747 2 880 1 931 

3 
Majdan, 
pow. zamojski 

3 3 2 1 9 422 3 150 2 172 

4 
Janówka,    pow. 
tomaszowski 

3 - 1 1 7 1 553 2 625 1 810 

5 
Janówka, pow. 
tomaszowski 

2 - 2 - 5 299 1 750 1 207 

Razem 13 4 6 2 38 660     12 950    8 930 

*dziesięcina skarbowa = 10 925 m2; **sążeń rosyjski = 4,55 m2. 
Źródło: APL, LOBW, sygn. 938, nlb. 

 Zmiany w stanie  ludności prawosławnej zamieszkującej na terenie gminy Zakrzówek  w latach 1890-1914  przedstawia wykres 
1. Wynika z niego, że po parcelacji folwarków (w latach 1902 - 1904) liczba prawosławnych wzrosła o 155 osób (79%). Odnotowany 
spadek liczby wyznawców prawosławia w 1906r. o 142 osoby (72,4%), spowodowany był głównie przechodzeniem wiernych z Ko-

ścioła wschodniego  do Kościoła katolic-
kiego, po wejściu w życie  ukazu toleran-
cyjnego z dnia 30 kwietnia 1905r. Ukaz 
ten umożliwiał prawosławnym zmianę 
religii na katolicką bez groźby negatyw-
nych konsekwencji.     
 
 
 
 
 
 
Źródło: APL, KGL, sygn.: 1891:25, 1896:29, 
1901:17, 1903:17, 1914:25 st. II; KPCh, sygn. 
4415, 4417; H. Wiercieński, Ruch ludności na 
terytorium dzisiejszej guberni lubelskiej 1818-
1906, „Ekonomista”, R. 7, t. 2, Warszawa 
1907; Sprawocznaja koniżka liublinskoj gubier-
ni, Lublin 1905 (dane za rok 1904); obliczenia 
własne.  

  
 Rozmieszczenie ludności wyznania pra-
wosławnego w poszczególnych miejsco-
wościach gminy Zakrzówek w 1904r. 
przedstawia wykres 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Źródło: Źródło: Sprawocznaja kniżka lju-
blinskoj gubierni, Lublin 1905, s. 676-681. 
; obliczenia własne. 
 

Henryk Krawiec                      
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Oświetlenie drogowe w miejscowościach Lipno,              
Zakrzówek 
 

 W kwietniu dokonano odbioru końcowego inwestycji pn. 
„Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej Za-
krzówek-Wilkołaz – etap II”. W ramach w/w robót ustawiono 5 

szt. słupów linii napowietrznej, zamontowano 2 szt. lamp oświe-
tleniowych i 201 mb przewodów. Wartość  inwestycji wyniosła 
8 307,51 zł brutto, środki własne Gminy Zakrzówek. Zadanie jest 
kontynuacją inwestycji zrealizowanej w 2014 r.  
  
 W lipcu  dokonano odbioru końcowego  oświetlenia drogo-
wego przy ul. Wójtowicza   w Zakrzówku. W ramach w/w robót 

ustawiono 8 szt.  słupów linii napowietrznej,  zamontowa-
no 7 szt. lamp oświetleniowych i 435 mb przewodów linii. War-
tość inwestycji wyniosła 35 163,84 zł,  środki własne Gminy Za-
krzówek.  
 

Długo oczekiwana przebudowa drogi w Sulowie 
 

 We wrześniu nastąpił odbiór końcowy wspólnej inwestycji 
Gminy Zakrzówek, Szastarka oraz Powiatu Kraśnickiego pn. 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2289 L polegająca na polep-
szeniu stanu bezpieczeństwa na drodze w gminie Zakrzówek 
i gminie Szastarka, łączącej drogę krajową nr 19 z drogą woje-
wódzką nr 842”. W wyniku przeprowadzonych robót drogowych, 
na odcinki 3,5 km drogi powiatowej   w miejscowości Sulów  wy-
konano nową nawierzchnię bitumiczną wraz utwardzonym pobo-

czem oraz zwiększono poziom bezpieczeństwa przejścia dla pie-

szych przy Zespole Szkół w Sulowie poprzez usytuowanie nowe-
go oznakowania. 
 

Fundusz Sołecki 2016  
 

 W czerwcu nastąpił odbiór końcowy inwestycji zrealizowanej 
w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Studzianki pn. 

„Przebudowa chodnika przy drodze gminnej od drogi powiato-
wej nr 2731 L w kierunku Ośrodka Zdrowia w Studziankach”. 
Długość chodnika 50 mb. Wartość inwestycji wyniosła 9 622,50 
zł.  
  Na początku sierpnia nastąpił odbiór końcowy inwestycji 
zrealizowanej w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Sulów pn. 
„Utwardzenie placu w obrębie działki nr ew. 1129 w miejscowo-

Inwestycje na terenie gminy Zakrzówek 
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ści Sulów”. W ramach robót budowlanych utwardzono przy uży-
ciu kruszywa drogowego plac parkingowy przy ZS w Sulowie. 
Wartość inwestycji wyniosła 21 602,63 zł. 

 W ramach środków finansowych funduszu sołeckiego sołec-
twa Majorat zakupiono krzesła i stoły. Sprzęt  przechowywany 
jest w budynku Gminnego Domu Kultury.  
 

Chodnik Rudnik Drugi 
 

 15 września 2016 r. nastąpił odbiór końcowy wspólnej inwe-
stycji Gminy Zakrzówek oraz Województwa Lubelskiego pn. 

„Budowa chodnika w miejscowości Rudnik Drugi w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 842 Rudnik Szlachecki – Wysokie – Krasny-
staw”. W wyniku robót budowlanych powstał chodnik z kostki 
brukowej na odcinku 200 mb przy Szkole Podstawowej w Rudni-
ku Drugim. Wartość inwestycji wyniosła 89 883,14 zł,  z czego 
wkład Gminy Zakrzówek 54 268,74 zł. 
 

Odbudowa drogi gminnej w Zakrzówku-Wsi 
 

  Zrealizowano zadanie pn. „Odbudowa drogi gminnej nr 
108359 L od km 0+000 do km 0+360 i od km 0+500 do km 0+640 
w miejscowości Zakrzówek-Wieś, zniszczonej w  wyniku gwał-
townego spływu wód opadowych w 2015 r.”. Wykonawcą jest 
Konsorcjum PBI Infrastruktura S.A oraz PBI WMB Sp. z o.o., In-
westycja będzie realizowana w ramach środków otrzymanych 
z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, na usuwanie skutków 
klęsk żywiołowych. 

Marcin Walczak 
 

Podatek akcyzowy dla rolników 
 

 W Gminie Zakrzówek w lutym 2016 roku 624 rolników złoży-
ło wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej na łączną kwo-
tę 328 883,12 zł. Na dzień 31 sierpnia 2016 złożono 454 wnio-
sków.                         Beata Pudło 
 

Z sesji Rady Gminy 
 

 13 lipca 2016 r. odbyła się XX sesja VII kadencji Rady Gminy 
Zakrzówek, na której podjęto m.in. uchwały w sprawie zmiany 
budżetu na rok 2016, zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
oraz uchwały wynikające z ustawy o utrzymaniu porządku i czy-
stości w gminach. W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
Rada Gminy Zakrzówek dostosowała Regulamin utrzymania czy-
stości i porządku na terenie gminy Zakrzówek do nowych przepi-
sów. Zmiany były nieliczne. 
 W stosunku do obowiązującego Regulaminu został wykreślo-
ny § 34-nakładający na właścicieli nieruchomości  obowiązek 
oznakowania w miejscu widocznym tabliczką ostrzegawczą bra-
my lub furtki wejściowej na teren ogrodzonej posesji, na której 
utrzymywane jest zwierzę mogące stanowić zagrożenie dla zdro-
wia lub  życia ludzkiego. Z uwagi na to iż projekt Regulaminu 
podlega zaopiniowaniu przez Powiatowego Inspektora Sanitar-
nego zmianie uległ § 28 ust. 2 mówiący, iż „częstotliwość opróż-
niania zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe powin-
na uniemożliwiać przepełnienie zbiornika i wylewanie się nieczy-
stości na powierzchnię terenu, do gruntu lub wód, nie rzadziej 
niż jeden raz na rok”, wcześniej istniał zapis „nie rzadziej niż raz 
na dwa lata”.  W opinii sanitarnej Sanepid zakwestionował czę-
stotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych jako zbyt 
małą, dlatego wprowadzono powyższą zmianę.    
 Nowelizacja ww. ustawy była również powodem zmiany 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez 
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. W uchwale uszczegółowiono rodzaj i ilość frakcji 
odpadów jakie można oddać do PSZOK-u oraz dodano § 5 mó-
wiący gdzie należy zgłaszać przypadki niewłaściwego świadcze-
nia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne 
od właściciela lub przez prowadzącego PSZOK. 
 

 Radni zatwierdzili także taryfę dla zbiorowego odprowa-
dzania ścieków. W okresie od 1 października 2016r. do 30 wrze-
śnia 2017 r.  będzie wynosić 3,80 zł za 1m 3 plus 8% VAT. Ponad-
to od 1 sierpnia będzie obowiązywała nowa opłata za oczyszcza-
nie ścieków dowożonych do Oczyszczalni Ścieków w Bystrzycy 
w wysokości 5,09 zł plus 8% VAT. Treść podjętych uchwał do-
stępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu Gminy Za-
krzówek.              

Barbara Anklewicz 
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Wywiad z Panią Anną Garbacz,  
Skarbnikiem Gminy Zakrzówek. 

Czy powołanie na stanowisko Skarbnika Gminy było dla Pani 
zaskoczeniem? 
 

Powołanie mnie na Skarbnika Gminy w dniu 6 kwietnia 2016 
roku na wniosek Wójta Gminy Zakrzówek przez Radę Gminy Za-
krzówek było nie tylko dla mnie, ale i dla wszystkich ogromnym 
zaskoczeniem. To praktycznie stało się z dnia na dzień, tym bar-
dziej, że moja sytuacja zawodowa była ustabilizowana. Pracowa-
łam już w tej Gminie od 11 lat jako inspektor d/s księgowości.  
 

Z jakimi wyzwaniami musiała się Pani zmierzyć na nowym sta-
nowisku? 
 

Wyzwaniem dla mnie jest zmierzenie się z nowymi obowiązkami, 
których nie wykonywałam na poprzednim stanowisku takimi jak 
przygotowywanie uchwał i zarządzeń budżetowych, Wieloletnia 
Prognoza Finansowa (WPF), uczestnictwo w sesjach Rady Gminy, 
kadrach kierowniczych, komisjach gminnych, kierowanie  
7 osobowym zespołem pracowników w referacie finansowym. 
Obecnie największym wyzwaniem dla mnie będzie praca nad 
projektem budżetu na 2017 rok.  Pomimo dużej ilości wykony-
wanych zadań lubię pracę w samorządzie. Mój upór i dociekli-
wość dają mi motywację w dążeniu do określonych celów. Na 
pewno pracę ułatwiają  także szkolenia, które ukierunkowują jak 
prawidłowo prowadzić gospodarkę finansową. Mam świado-
mość, że zawsze zbyt wiele czasu poświęcam pracy i robię to 
kosztem własnej rodziny. Mój mąż i córki zawsze mnie wspierają, 
za co bardzo  jestem im wdzięczna  
 

Czy dotychczasowe doświadczenie zawodowe jest przydatne 
na obecnym stanowisku? 
 

Oprócz wykształcenia i nabytej wiedzy mam również wieloletnie 
doświadczenie w księgowości budżetowej. Zaczynałam pracę od 
najniższego stanowiska i od podstaw znam struktury jednostek. 
Współpracowałam od 1994r. z dyrektorami placówek oświato-
wych, instytucji kultury i OPS-u. Pracowałam i pracuję z dobrym 
zespołem urzędników. Dziękuję za współpracę również poprzed-
niej Pani Skarbnik. Szczególne podziękowania kieruję do pracow-
ników  referatu finansowego za pracę wykonywaną rzetelnie 
i terminowo, wykonywaną z zaangażowaniem i wykorzystaniem 
najlepszej wiedzy merytorycznej. To na nich zawsze mogę liczyć. 
 

Jaka jest rola Skarbnika Gminy ,co należy do jego kompetencji 
i zadań? 
 

Stanowisko skarbnika wiąże się z ogromną odpowiedzialnością 
za finanse Gminy. Skarbnik sprawuje ciągły nadzór nad budże-
tem całej gminy i współpracuje z jednostkami podległymi w za-

kresie ich budżetów, koordynuje wykonywanie poszczególnych 
zadań przez pracowników referatu finansowego.  W konsekwen-
cji do jego zadań należy również stałe kontrolowanie stopnia 
realizacji budżetu, a co za tym idzie, wykrywanie zagrożeń 
w postaci przekroczenia lub niewykonania budżetu. Oprócz wy-
żej wymienionych zadań to przede wszystkim stała współpraca 
z Wójtem i Radą Gminy, RIO w Lublinie.  
 

Co wpływa na kształt budżetu i jego wielkość? 
 

Na kształt budżetu i jego wielkość mają wpływ zarówno dochody 
bieżące i majątkowe jak i wydatki bieżące i majątkowe, przycho-
dy i rozchody oraz kwota zadłużenia gminy. To także realizacja 
projektów przy współudziale środków pochodzących z budżetu 
Unii Europejskiej, PROW itp. Jeśli chodzi o dochody to pozyski-
wane są one głównie z trzech źródeł : 
-dochody własne (podatki i opłaty, udziały w podatku dochodo-
wym od osób fizycznych i prawnych), 
-subwencja ogólna (część oświatowa i wyrównawcza), 
-dotacje celowe z budżetu państwa wydawane dokładnie na te 
cele na które zostały Gminie przekazane. Szacunek dochodów 
budżetowych jest zadaniem trudnym. Jeśli chodzi o wydatki go-
spodarkę budżetową Gminy najbardziej obciąża konieczność 
finansowania oświaty, instytucji kultury, sportu, pomocy spo-
łecznej itp. oraz pozostałe wydatki związane z realizacją zadań 
własnych Gminy. Niska subwencja oświatowa zmusza Gminę do 
przeznaczania coraz większej części budżetu na utrzymanie ist-
niejących jednostek oświatowych. Samorząd musi wtedy korzy-
stać z kredytów i pożyczek, gdyż z dochodów budżetowych po 
zrealizowaniu w/w wydatków nie wystarcza na inwestowanie 
w infrastrukturę (np. drogową, kanalizacyjną, kolektory słonecz-
ne). W procesie powstawania i rozliczania budżetu pośrednio 
również uczestniczą kierownicy i pracownicy poszczególnych 
referatów, którzy według wskazówek i potrzeb przekazują wszel-
kie informacje i dane liczbowe. Warto zaznaczyć, że struktura 
budżetu  w ciągu roku ulega zmianie. 
 

Jak z pozycji Skarbnika Gminy i budżetu gminy widzi Pani per-
spektywy rozwoju Gminy? 
 

 Zbyt krótko jestem na tym stanowisku, aby ocenić właściwie 
perspektywy rozwoju Gminy. Zawsze stosuję zasadę ostrożności 
w podejmowaniu decyzji i  wydawaniu opinii. Ocena taka wyma-
ga stosownych analiz finansowych i jest pracochłonna. Musi ona 
być dokonana na wielu płaszczyznach. 
 

Czego życzyłaby Pani sobie oraz Gminie? 
 

Owocnej współpracy  z Wójtem, Radą Gminy, instytucjami takimi 
jak np. RIO w Lublinie, jednostkami podległymi oraz pracownika-
mi na rzecz i dla dobra Gminy Zakrzówek.  
 

Dziękuję za rozmowę                                                Marek Michalak 
 
 

Razem przez 50 lat   
 

 8 września 2016 roku 8 par z terenu Gminy Zakrzówek świę-
towało tzw. „Złote gody”, czyli jubileusz 50-lecia pożycia małżeń-
skiego. Mszę świętą w intencji Jubilatów odprawił ks. Marcin 
Wójtowicz, zaś po mszy Jubilaci i zaproszeni goście udali się do 
Gminnego Domu Kultury, gdzie Wójt Gminy Zakrzówek Grzegorz 
Lemiecha wręczył Jubilatom  medale za długoletnie pożycie mał-
żeńskie wraz z legitymacjami, przyznane Postanowieniem Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2016r. oraz 
przekazał list gratulacyjny od Wojewody Lubelskiego. Z rąk Prze-
wodniczącego Rady Gminy Zakrzówek Stanisława Starocha Jubi-
laci otrzymali kwiaty i upominki. Obchody tego niezwykłego 
święta zakończył uroczysty obiad. Wszystkim Jubilatom jeszcze 
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raz gratulujemy tak długoletniego, zgodnego pożycia małżeń-
skiego. Składamy gorące podziękowania za trud Waszej pracy 

oraz najserdeczniejsze życzenia długich lat życia w dobrym zdro-
wiu, szczęściu i zgodzie. 
 

Liceum Ogólnokształcące w Zakrzówku ? 
 
 

 W kwietniu 2016 roku Rada Gminy Zakrzówek w drodze 
uchwały przejęła od Powiatu Kraśnickiego zadania z zakresu wła-
ściwości powiatu dotyczącego prowadzenia Liceum Ogólno-
kształcącego im. Stefana Żeromskiego w Zakrzówku. Pomimo 
ogromnych starań Wójta Gminy Zakrzówek oraz radnych, mają-
cych na celu zachęcenie młodzieży gimnazjalnej do kontynuacji 
nauki średniej w miejscowym liceum, nie udało się przeprowa-
dzić  naboru do klasy I w roku szkolny 2016/2017 (ostatecznie 
zostały złożone 3 podania). W związku z tą sytuacją Wójt, po 
uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Gmin y Zakrzówek, w dniu 31 
sierpnia 2016r. wypowiedział Zarządowi Powiatu Kraśnickiego 
porozumienie z dnia 23 maja 2016 roku w sprawie przekazania 
Gminie Zakrzówek przez Powiat Kraśnicki do prowadze-
nia Liceum. Oznacza to, że od 1 września 2017 roku organem 
prowadzącym dla tej szkoły ponownie będzie Powiat Kraśnicki. 

Karolina Makuch 

Usuwanie i utylizacja  azbestu 
  

 W roku 2016 Gmina Zakrzówek uczestniczyła  w  dwóch Pro-
gramach usuwania i unieszkodliwiania azbestu tj. 
1. ,,Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest” finanso-
wane przez WFOŚiGW w Lublinie na podstawie umowy o współ-
finansowaniu zawartej z NFOŚiGW w ramach programu prioryte-
towego NFOŚiGW pod nazwą ,,Gospodarowanie odpadami inny-
mi niż komunalne, Część III- Usuwanie wyrobów zawierających 
azbest”. Kwota dofinansowania obejmuje 100% udokumentowa-
nych i zaakceptowanych przez Fundusz kwalifikowanych kosztów 
zadania. Otrzymana kwota w wysokości 16 800 zł pozwoliła ode-
brać azbest z 25 posesji o łącznej masie ok. 41 ton. 
2. partnerski program  szwajcarsko-polski usuwania i unieszko-
dliwiania azbestu pn. ,,Pilotażowy system gospodarowania odpa-
dami azbestowymi na terenie województwa Lubelskiego wzmoc-
niony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania 
i unieszkodliwiania”, który finansowany jest w 85% przez środki 
szwajcarskie i 15 % z budżetu Województwa Lubelskiego. 
W ramach tego programu zgłoszono z terenu naszej gminy do 
realizacji demontaż i transport azbestu z 46 posesji. Ogólna masa 
odpadów azbestowych wyniosła  ok. 120 ton. 
 Łącznie od początku istnienia programu zostało usuniętych 
zutylizowanych z terenu gminy Zakrzówek ponad  500 ton opa-
dów azbestowych.  

Jerzy Powęzka 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodaro-
wania Przestrzennego Gminy Zakrzówek 
 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego jest dokumentem kreującym politykę przestrzenną 
gminy, który nie stanowi aktu prawa miejscowego. Jest to doku-
ment wiążący Wójta przy sporządzaniu miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego i służy do koordynacji ustaleń 
tych planów. Kompleksowa zmiana Studium Uwarunkowań 
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zakrzó-
wek była uchwalona przez Radę Gminy Zakrzówek 28 lutego 
2000 r. Zmiana studium dla potrzeb terenu pod oczyszczalnię 
ścieków w Bystrzycy i pod parking przy cmentarzu w Zakrzówku 
była uchwalona 24 czerwca 2008 r.  Uwzględniając wnioski 
z zebrań wiejskich w poszczególnych sołectwach, ze spotkań 
Wójta Gminy Zakrzówek Pana Grzegorza Lemiechy z mieszkańca-
mi naszej gminy oraz wnioski składane do radnych Gminy Za-
krzówek, w dniu 26 lipca 2012 r. Rada Gminy Zakrzówek podjęła 
uchwały  w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zakrzówek oraz 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz 
w sprawie opracowania zmian studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zakrzówek.  
 Głównym celem zmian Studium było doprowadzenie do 
zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, spójności z doku-
mentami planistycznymi wyższego rzędu, zaktualizowanie kie-
runków polityki przestrzennej wynikających z potrzeb rozwojo-
wych, wyznaczenie nowych terenów zabudowy zagrodowej 
i mieszkaniowej w bezpośrednim sąsiedztwem głównych ciągów 
komunikacyjnych oraz w rejonie centrum Zakrzówka, wyznacze-
nie strefy aktywności gospodarczej oraz terenów usługowych w 
ciągu drogi wojewódzkiej na odcinku Zakrzówek Majdan-Grabina 
oraz drogi powiatowej w Bystrzycy. W rezultacie przeprowadzo-
nej procedury z  dniem 31 sierpnia 2016 roku Rada Gminy Za-
krzówek podjęła uchwałę o zmianie Studium Uwarunkowań 
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zakrzó-
wek. 

Stanisław Chmielik 

Huragan w Gminie Zakrzówek 
 

 20 czerwca 2016 roku przez miejscowości Gminy Zakrzówek 
przeszedł silny front burzowy powodując liczne szkody. Najbar-
dziej ucierpiały miejscowości Sulów i Studzianki, w które huragan  
uderzył z największą siłą, burząc nawet całe konstrukcje budow-
lane. Nieoceniona okazała się pomoc jednostek OSP, które po-
magały mieszkańcom usuwać powalone drzewa i zabezpieczać 
uszkodzone budynki. Wójt Gminy Grzegorz Lemiecha, Przewod-
niczący Rady Gminy Stanisław Staroch i Gminny Komendant 
Ochotniczej Straży Pożarnej Stanisław Szpyra udali się do po-
szkodowanych miejscowości celem rozpoznania skali szkód. Na-
stępnie komisja powołana przez wójta przeprowadziła oględziny 
zniszczeń, których oszacowanie było konieczne do ubiegania się 
o pomoc dla poszkodowanych.  
 Ogół zniszczeń dla całej gminy objął kilkanaście budynków 
mieszkalnych oraz kilkadziesiąt budynków w gospodarstwach 
rolnych. Oprócz gminy Zakrzówek huragan dotknął też gminy 
Szastarka, Kraśnik i Trzydnik Duży. Przedstawiciele tych gmin 
spotkali się z Wojewodą Lubelskim, aby omówić możliwości po-
mocy. Po ustaleniach z Wojewodą, zostały uruchomione środki 
rezerwy celowej budżetu państwa na wypłatę zasiłków celowych 
na zaspokojenie potrzeb bytowych mieszkańców, u których wy-
stąpiło ciężkie uszkodzenie budynków mieszkalnych.  

Piotr Chmiel 
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Mamy najpiękniejszy ogród 
 

 W czerwcu tego roku Komisja powołana przez Wójta Gminy 
Zakrzówek w składzie: Ewelina Stańko- przewodnicząca, Agniesz-
ka Kuśmierz i Piotr Chmiel - członkowie, dokonała oceny i wybo-
ru najładniejszego ogródka z terenu Gminy Zakrzówek spośród 9 
zgłoszonych. Po oględzinach w terenie oraz na podstawie doku-

mentacji fotograficznej Komisja postanowiła wytypować ogródek 
Państwa Marzeny i Tomasza Wójcików (Rudnik Drugi) do 
„Powiatowego konkursu na najładniejszy ogródek przydomowy”. 
Rozstrzygnięcie konkursu powiatowego nastąpiło w trakcie Do-
żynek Powiatowych w Zakrzówku, w dniu 4 września 2016r. 
w trakcie którego Państwo Wójcikowie odebrali nagrodę w po-
staci podkaszarki elektrycznej  za zajęcie III miejsca. Zwycięzcom               
serdecznie gratulujemy! 

Jarosław Kret w Zakrzówku 
 

 W dniu 4 lipca 2016r. Gminę Zakrzówek odwiedził Jarosław 
Kret - znany prezenter pogody, dziennikarz, podróżnik, autor 
licznych filmów dokumentalnych i reportaży. Wraz z ekipą reali-
zacyjną ATM Grupa przeprowadzili wywiad z Wójtem Gminy 
Zakrzówek Grzegorzem Lemiechą na temat partnerskiego              

programu szwajcarsko-polskiego usuwania i unieszkodliwiania 
azbestu pn. ,,Pilotażowy system gospodarowania odpadami 
azbestowymi na terenie województwa Lubelskiego wzmocniony 
sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania 
i unieszkodliwiania”. Przeprowadzone zostały także krótkie roz-
mowy z mieszkańcami.   

Ewelina Stańko 

Warsztaty muzyczne 
 

 Stowarzyszenie Dla Rozwoju Wsi Majdan Grabina wraz z Młodzieżową Orkiestrą Dętą Majdan Grabina zaprasza do  udziału 
w zajęciach organizowanych w ramach projektu „Orkiestra dęta dziedzictwem, które warto zachować”. Zapraszamy wszystkich zain-
teresowanych nauką gry na instrumentach dętych oraz rozwijaniem swoich zdolności muzycznych. Mile widziane są również osoby 
już grające na instrumentach które chciałyby doskonalić swoje umiejętności i rozpocząć przygodę z orkiestrą dętą. Jedynym kryte-
rium kwalifikującym do udziału w zajęciach jest podstawowe poczucie rytmu, trochę wolnego czasu oraz chęć do ćwiczeń. 
 Możliwa jest nauka gry na trąbce, klarnecie, flecie, saksofonie, puzonie, tenorze, waltorni, alcie oraz instrumentach perkusyj-

nych.  
 Zajęcia prowadzone będą w mie-
siącach sierpień – listopad 2016 r. Nau-
ka gry i wypożyczenie instrumentu są 
bezpłatne. Spotkania osób zaintereso-
wanych będą odbywać się w budynku 
szkoły w Majdanie-Grabina w każdą 
sobotę w godzinach od 10.00 do 17.00. 
 Szczegółowe informacje pod tel.: 
600 355 871, e-mail:zygar.59@o2.pl 
Projekt finansowany jest przez Gminę 
Zakrzówek jako zadanie publiczne 
„Podtrzymywanie i upowszechnianie 
tradycji narodowej, pielęgnowanie 
polskości oraz świadomości narodowej 
i kulturowej w 2016 r.” w ramach reali-
zacji Programu Współpracy 
z Organizacjami Pozarządowymi. 
 

Pomóż swojej karierze muzycznej 
i zgłoś się do nas ! 

Nie potrafisz grać ?  
Spokojnie, nauczymy cię. 

 
 

Stowarzyszenie Dla Rozwoju Wsi Majdan Grabina 
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Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego                     
w Kraśniku 
 

 W ostatnim czasie pojawiły się informacje, że na terenie 
naszego powiatu są osoby, które pomagają w wypełnianiu ze-
znań podatkowych osobom starszym i  wykazują nienależny 
zwrot z tytułu ulgi rehabilitacyjnej.  
 W związku z powyższym Naczelnik Urzędu Skarbowego 
w Kraśniku uprzejmie wyjaśnia, że ulga rehabilitacyjna nie przy-
sługuje wyłącznie z powodu ukończenia 70 lat lub pobierania 
zasiłku pielęgnacyjnego. 
 Zgodnie z obowiązującymi przepisami odliczenie od dochodu 
wydatków ponoszonych na cele rehabilitacyjne przysługuje wy-
łącznie osobom niepełnosprawnym, które posiadają ważne orze-
czenie o niepełnosprawności oraz osobom utrzymującym osoby 
niepełnosprawne – czyli ich opiekunom. Ponadto konieczne jest 
posiadanie dokumentów stwierdzających  poniesienie odlicza-
nych wydatków np. faktur. 
 Odliczenie ulgi rehabilitacyjnej nie stanowi kwoty 2 280,00zł. 
ale jest ograniczone do tej kwoty. Oznacza to, że  poniesione 
wydatki nie mogą przekroczyć 2280,00 zł. Istotne jest również, 
że osoba dokonująca odliczenia, na żądanie organów podatko-
wych powinna przedstawić dowody niezbędne do ustalenia pra-
wa do odliczenia, np dokumenty potwierdzające zlecenie i odby-
cie niezbędnych zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych, faktury 
potwierdzające zakup zaleconych przez lekarza specjalistę leków. 
Brak dokumentów potwierdzających odliczenie powoduje, że 
ulga rehabilitacyjna jest niezasadna. 
 

 Osoby, które w sposób nieuprawniony skorzystały z ulgi 
rehabilitacyjnej powinny złożyć korektę zeznania podatkowe-
go. Złożenie korekt w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, 

pozwoli na uniknięcie negatywnych konsekwencji  w postaci kary 
grzywny. 
 

 W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu 
z pracownikami Urzędu Skarbowego w Kraśniku- tel. 818250661. 
 

Informacja Ośrodka Pomocy Społecznej 
 

  Od 1 kwietnia ruszył rządowy program Rodzina 500+, z któ-
rego korzysta wiele rodzin mieszkających w naszej gminie. Na 
dzień 31 sierpnia 2016 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Za-
krzówku przyjął 479 wniosków o świadczenie wychowawcze 
w wersji papierowej, 31 wniosków o świadczenie wychowawcze 
w wersji elektronicznej.  

 Wójt Gminy Zakrzówek podpisał 493 decyzje przyznające 
świadczenie wychowawcze. Od kwietnia do sierpnia rb. na ten 
cel OPS wypłacił na ten kwotę 1 878 349,20 zł. Obecnie z progra-
mu korzysta 762 dzieci. 
  W przyjmowanie wniosków byli zaangażowani wszyscy pra-
cownicy Ośrodka co spowodowało szybką i sprawną obsługę 
klientów. 
  Przypominamy, że począwszy od 2 lipca 2016 r. wszystkie 
złożone wnioski na świadczenie wychowawcze załatwiane są 
w ciągu miesiąca, w którym został złożony wniosek, bez nadpłaty 
od miesiąca kwietnia. 
  W tym roku wyjątkowo świadczenie 500 + jest przyznawane 
od kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r. W kolejnych latach 
będzie przyznawane od 1 października do 30 września kolejnego 
roku. Wnioski w kolejnych latach, począwszy od 2017 r., będzie 
można składać od 1 sierpnia. 
 Wnioski przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 7:30 do 15:30 w siedzibie OPS Zakrzówek.   

Anna Babiarz 

Z partnerską wizytą w Malle 
 

 We wrześniu delegacja samorządowców, nauczycieli i ochot-
niczej straży pożarnej z Zakrzówka odwiedziła belgijskie Malle. 

 Jest to 14 tysięczna miejscowość położona 25 km od Antwer-
pii, z którą od 2004 roku mamy podpisane porozumienie 
o współpracy. W tym roku w Malle zebrali się przedstawiciele 
wszystkich miast partnerskich, aby uczcić 25-lecie współpracy 
z niemieckim Heusenstamm (położonym w pobliżu Frankfurtu) 
i odnowić współpracę z Zakrzówkiem, poprzez podpisanie odpo-
wiednich listów intencyjnych. Oprócz grupy z Niemiec i Polski, do 
Malle zawitały także delegacje z francuskiego Saint-Savin i brytyj-
skiego Hartley-Wintney. Gospodarze i mieszkańcy Malle okazali 
się bardzo serdeczni i dbający o dobre, przyjacielskie relacje 
z gośćmi.  Podkreślali chęć nawiązania współpracy z różnymi 
grupami mieszkańców oraz łączącą nas historię, kiedy to w cza-
sach II wojny światowej 1 Dywizja Pancerna pod dowództwem 
gen. Maczka wyzwalała belgijskie miasta. Na podziw i uznanie 
zasługuje fakt, że w organizację wizyty miast partnerskich zaan-
gażowało się bardzo dużo wolontariuszy współpracujących 

z komitetem ds. partnerstwa. Mamy nadzieję, że jest to początek 
nowej odsłony współpracy, którą po wieloletniej przerwie, 
w ubiegłym roku ponownie nawiązali strażacy Zakrzówka i Malle. 

Więcej o Malle można się dowie-
dzieć na stronie zakrzowek.pl 
w  zakładce „Info o gminie”.  
 Na fotografiach widnieją sym-
bole świadczące o dbałości belgij-
skich partnerów o podtrzymywanie 
relacji z miastami partnerskimi:    
drogowskaz przy ratuszu miejskim, 
wskazujący odległości pomiędzy 
tymi miastami i Malle oraz umiesz-
czony w ratuszu wyhaftowany     
obraz, prezentujący partnerskie 
miejscowości.  

Grażyna Lejwoda-Ćwik 
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83 wystawa w Galerii Jednej Ściany 
 

 Wernisaż tej wystawy, której autorką jest Zofia Sawecka-
Gólczewska, odbył się w zakrzóweckiej galerii 10 czerwca 2016 r. 
„Portrety natury” to 86 olejnych obrazów o zróżnicowanych for-
matach i tematyce: ptaki, konie, kwiaty, portrety, pejzaże, mar-
twa natura, architektura. To całe bogactwo  tematów, kolorów. 
Pani Zofia, jest emerytowaną dziennikarką, absolwentką zakrzó-

weckiego liceum, polonistką, nauczycielką. 
 W wernisażu wzięli udział uczniowie warsztatów dziennikar-
skich, które z chętnymi prowadziła Pani Zofia. Były wydruki napi-
sanych przez ich uczestników wywiadów i notatek prasowych. 
 Autorka ze wzruszeniem opowiedziała o swej pasji do malar-
stwa i rysunku, którą zrealizowała dopiero niedawno, chcąc 

ozdobić ściany zakupionego wraz z mężem domu. W  galerii 
zgromadzili się goście z Kraśnika, uczestnicy pleneru malarskiego 
z Panią Teresą Wołosz i Zdzisławem Latosem; członkinie Klubu 
Seniora z Przewodniczącą Krystyną Młynarską; przyjaciele i zna-
jomi malarki z czasów nauki i studiów; Państwo Niezabitowscy 
i Jankowscy; sąsiedzi, z rodzinnej Bystrzycy; fotograf Piotr Kołtyś, 
z miejscowości Góry; malarka i regionalistka z Niedrzwicy Ko-
ścielnej Pani Janina Głąbowa, a także autorka poprzedniej wysta-
wy „Moje monotypie”, Pani Beata Duda; mieszkańcy Zakrzówka 
i pracownicy GDK z Panią Dyrektor Małgorzatą Jamróz, która 
powitała malarkę i zebranych gości. Klub Seniorek zapewnił 
oprawę muzyczną, zaśpiewał piosenki ze swego repertuaru. Spo-
tkanie zakończyło się oglądaniem obrazów, rozmową z  autorką 
i poczęstunkiem. 

Joanna Nasiłowska 

Tworzymy album fotograficzny o Gminie Zakrzówek 
 

 Wójt Gminy Zakrzówek i Gminna Biblioteka Publiczna w Za-
krzówku wspólnie z Fundacją „Rozrusznik” i Centrum Rozwoju 
Lokalnego pracuje nad albumem historycznym poświęconym 
Gminie Zakrzówek. W związku z tym zwracamy się do Państwa 
z prośbą o nadsyłanie do Biblioteki starych zdjęć. Zdjęcia powin-
ny przedstawiać miejsca, obiekty, ludzi i wydarzenia powiązane 
z terenem gminy. Do fotografii należy dołączyć krótki opis. 
Liczymy na pozytywny odzew mieszkańców Gminy i z góry dzię-
kujemy. 

Podziękowanie 
 

 Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy za przekaza-
nie książek Gminnej Bibliotece Publicznej w Zakrzówku. Nasi 
czytelnicy z pewnością znajdą wśród nich coś ciekawego dla sie-
bie. Darczyńcom wyrażam ogromną wdzięczność i składam ser-
decznie podziękowania za wielką życzliwość okazywaną naszej 
bibliotece.  

Z poważaniem  
Dyrektor i pracownicy GBP w Zakrzówku 

 

 

IN  MEMORIAM 
„KTO ŻYJE W PAMIĘCI INNYCH, TEN NIE UMARŁ, LECZ SIĘ TYLKO ODDALIŁ” 
 

 Dnia 23  sierpnia 2016 r., przeżywszy lat 76, zmarła ś.p. ALINA STANISŁAWA  SIKORA z domu                
MAZUREK, urodzona w Zakrzówku. Opatrzona Świętymi Sakramentami Księgowa Specjalnego Ośrodka  
Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Lublinie, po mszy  żałobnej, odprawionej dnia 27 sierpnia w kościele pa-
rafialnym pw. Św. Agnieszki w Lublinie przy ul. Kalinowszczyzna, została złożona  w Grobie Rodzinnym.  
 Zmarłą  żegnali  przyjaciele, współpracownicy, sąsiedzi z Lublina, z wielu miast i miejscowości z kraju 
i zza granicy, kapłani, uczniowie.  Zapisała się w pamięci wielu ludzi jako osoba ciepła i serdeczna. 
Jej odejście  pogrążyło w smutku i żalu męża (przeżyli razem 53 lata), siostry oraz bliższą i dalszą rodzinę. 
 Zakrzówek, a zwłaszcza pracownicy GBP i GDK będą ją wspominać  ze smutkiem, przywołując spotka-
nia w ważnych dla nas chwilach. 

Redakcja 
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Rajdy rowerowe „Poznajemy Ziemię Kraśnicką”  
 

 W okresie czerwiec-sierpień 2016 r. odbył się cykl rajdów 
rowerowych wzdłuż rzek Powiatu Kraśnickiego, który obejmował 
trasy przebiegające przez gminy Zakrzówek, Szastarka, Kraśnik, 
Dzierzkowice, Urzędów. Celem rajdów było promowanie wśród 
mieszkańców walorów turystycznych oraz atrakcji krajobrazo-
wych i historycznych miejscowości na terenie poszczególnych 
gmin powiatu i jednocześnie aktywnych form spędzania czasu. 
 Pierwsza trasa rajdu, który odbył się 23 czerwca 2016 r., 
wiodła wzdłuż Bystrzycy, zgromadzeni miłośnicy rowerowych 
wędrówek wyruszyli z Zakrzówka, kierując się do jej źródeł 

w Sulowie i dalej do Blinowa, gdzie miał miejsce postój dla licznie 
przybyłych uczestników. Trasa wiodła malowniczą doliną zachod-
niego Roztocza, gdzie mijane licznie źródła szczelinowe zasilają ją 
swoimi wodami.  
 Trasa kolejnego, w dniu 31 lipca 2016 r., wiodła wzdłuż Wyż-
nicy, poprzez miejscowości gminy Kraśnik i Dzierzkowice. Uczest-
nicy zgromadzili się w Kraśniku, skąd wyruszyli wzdłuż biegu rze-
ki i jej malowniczych rozlewisk w stronę kraśnickiego zalewu 
i dalej poprzez rosnące wzdłuż rzeki lasy oraz lessowe wąwozy 
do Dzierzkowic Wola, gdzie na uczestników czekało ognisko 
z kiełbaskami. 
 Ostatni odbył się 28 sierpnia 2016 r., jego osią była rzeka 
Urzędówka. Uczestnicy zgromadzili się na Urzędowskim rynku, 

skąd wyruszyli poprzez nadrzeczne łąki, kierując się wzdłuż doli-
ny w kierunku Skorczyc, by poprzez Kalinówkę powrócić na Urzę-
dowski Rynek. Uczestniczące w nim osoby mogły zapoznać się 
z historią Ziemi Urzędowskiej, jej atrakcjami krajobrazowymi 
i historycznymi. 

MM 

Wycieczka do Kazimierza Dolnego i Wojciechowa 
 

 25 sierpnia 2016 r. odbyła się wycieczka dla dzieci i młodzie-
ży do Kazimierza Dolnego. Uczestnicy, prowadzeni przez miejsco-
wego przewodnika, przeszli malowniczymi uliczkami Kazimierza 
w drodze na wzgórze Trzech Krzyży, by znalazłszy się na szczycie 
móc podziwiać wspaniałą panoramę miasta i okolicznych wzgórz 
oraz zakola Wisły. W drodze powrotnej odwiedzili ruiny miejsco-
wego zamku, gdzie w podziemiach obejrzeli ekspozycję przedsta-
wiającą dzieje zamku. Znajdująca się na pobliskim wzniesieniu 
wieża obserwacyjna stała się kolejnym punktem wędrówki.  
 W drodze powrotnej zwiedzili, wybudowany przez Kazimie-

rza Wielkiego, kościół farny, który został rozbudowany w stylu 
romańskim. Na strudzonych pieszą wędrówką czekała miła od-
miana w postaci przejażdżki meleksami poprzez nabrzeże i znaj-
dujące się tam spichlerze do Korzeniowego Wąwozu, jednego 
z wielu okalających miasto, gdzie można było podziwiać malow-
nicze kompozycje, będące rezultatem wypłukiwania lessowego 
podłoża przez wodę. Ostatnim punktem pobytu w Kazimierzu był 
rejs statkiem w okolice zamku w Janowcu, była to dla wielu 
chwila relaksu i możliwość podziwiania malowniczych nadwiślań-
skich krajobrazów. W drodze powrotnej czekała jeszcze jedna 
atrakcja w postaci wizyty w  kuźni w Wojciechowie, gdzie jej wła-
ściciel w ciekawy sposób pokazał, jak można z kawałka żelaza 
wykonać różne, często niesamowite rzeczy. Na koniec dzieci 

i młodzież uczestniczyły w pokazie kucia koni, co u większości 
wywołało uśmiechy radości.  

MM 
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„Błękitne Korale” zaśpiewały w Skansenie 
 

 Dnia 15 sierpnia działający przy Gminnym Domu Kultury 
w Zakrzówku zespół wokalny „Błękitne Korale” ubogacił swoim 
występem uroczystości odpustowe, w Muzeum Wsi Lubelskiej, 
z okazji święta Matki Boskiej Zielnej. Zespół, przygotowany przez 

Pana Tomasza Skrzypka, zaprezentował swój repertuar podczas 
uroczystości na placu przy studni, a następnie wziął udział 
w mszy świętej oraz procesji, która towarzyszyła odpustowym 
uroczystościom. 

Dziękujemy organizatorom za zaproszenie. 
 

Obóz taneczny dla dzieci i młodzieży 
 

 W dniach 15-20 lipca Fundacja Mozaika, we współpracy 
z Gminnym Domem Kultury w Zakrzówku, zorganizowała wyjazd 
na obóz taneczny dla dzieci i młodzieży „Taneczny wypoczynek” 
współfinansowany przez Gminę Zakrzówek w  ramach działania 
„Wypoczynek dzieci i młodzieży 2016”. Uczestnicy podczas poby-
tu w Krasnobrodzie doskonalili swoje taneczne umiejętności pod 
okiem instruktorów. Dzieci nie tylko uczestniczyły w zajęciach 
tanecznych, ale także w wycieczkach po okolicach Krasnobrodu. 

Zakończeniem pobytu była wycieczka do Zamościa, perły pol-
skiego renesansu. 
 

Plener malarski dla dzieci i młodzieży 
 

 W dniach 17-24 lipca odbył się Plener malarski dla dzieci 
i młodzieży zorganizowany przez Gminny Dom Kultury w Za-
krzówku oraz Starostwo Powiatowe w Kraśniku. W plenerze 
uczestniczyło 9 dzieci w różnym wieku. Zajęcia prowadziła 
Agnieszka Kuśmierz. Efektem ich pracy są obrazy, które obecnie 
można podziwiać w Galerii Jednej Ściany. Plener cieszył się du-
żym zainteresowaniem dzieci i młodzieży, już mamy zapisy i de-
klaracje uczestnictwa w kolejnej, przyszłorocznej edycji. 

Półkolonie w języku angielskim 
 

 W dniach 1-12 sierpnia w Gminnym Domu Kultury odbywały 
się półkolonie, które zorganizowaliśmy we współpracy z lubel-
skim oddziałem stowarzyszenia AIESEC. Były to pierwsze tego 
typu zajęcia w naszej placówce. Zajęcia były prowadzone w języ-
ku angielskim przez wolontariuszy z takich krajów, jak Hong 
Kong, Kolumbia, Indonezja, Kolumbia, Chorwacja, Gruzja i Maro-
ko. Uczestnikami półkolonii były dzieci w wieku od 6 do 14 lat. 

Zajęcia te pozwoliły dzieciom szlifować swoje językowe umiejęt-
ności podczas różnego rodzaju gier i zabaw. Prowadzący przeka-
zali wiele przydatnych informacji na temat swoich krajów m.in. 
O geografii, muzyce, kulturze, folklorze itp. Odbywały się nie 
tylko w pomieszczeniach GDK, ale także na świeżym powietrzu. 
Dzieci z zaangażowaniem uczestniczyły w działaniach zapropono-
wanych przez wolontariuszy m.in. w pisaniu różnymi alfabetami 
(chiński, arabski, gruziński), tańcach i śpiewaniu piosenek, a na-
wet wspólnym wykonywaniu słodyczy. Śmiechy i dobra zabawa 
nie miały końca. 
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Piknik rodzinny 
 

 12 czerwca br. odbył się piknik rodzinny, zorganizowany 
z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, przez Gminny Dom 
Kultury, Gminną Bibliotekę Publiczna oraz Gminną Radę Kobiet – 
Zakrzówek pod patronatem Wójta Gminy Zakrzówek Grzegorza 
Lemiecha. 

 Na przybyłych czekały liczne atrakcje, w tym występy arty-
styczne prezentowane przez dzieci z przedszkola oraz dzieci 
i młodzież z działających w GDK grup tanecznych i wokalnych. 
Liczne atrakcje na piknikowym placu skierowane były nie tylko 
do najmłodszych  uczestników. Można było zapoznać się z pod-
stawami żonglerki, spróbować sił przy garncarskim kole, przeje-
chać się bryczką, najmłodsi mieli do dyspozycji zjeżdżalnię, kule 
wodne, czekali na nich animatorzy z licznymi zabawami i konkur-
sami. Strażacy z Zakrzówka i Sulowa zademonstrowali elementy 
ratownictwa drogowego. 
 Podczas pikniku ogłoszone zostały wyniki i wręczone nagro-
dy uczestnikom konkursu plastycznego „Pszczoła to skarb” orga-
nizowanego wspólnie przez GDK i Gminne Koło Pszczelarzy w 
Zakrzówku. 

Gminna Rada Kobiet  przygotowała pokaz kulinarny oraz zadbała 
o poczęstunek dla obecnych na pikniku osób. 
 

XII Ogólnopolski plener malarski  
 

 W dniach 17-24 lipca odbył się XII Ogólnopolski Plener Ma-
larski w gminie Zakrzówek. Wzięło w nim udział 16 artystów 
z różnych stron Polski. Artyści pracowali w wielu technikach 
m.in. pastel, olej, akwarela czy akryl. Na obrazach uwieczniono 
m.in. piękno przyrody naszych okolic. 
 W niedzielę, 24 lipca, o godzinie 15, otwarto wystawę 
w Galerii Jednej Ściany, zlokalizowanej w Gminnym Domu Kultu-
ry w Zakrzówku. Na wernisaż przybyli mieszkańcy Zakrzówka 
i  okolic, zaproszeni goście i członkowie rodzin artystów. Goście 

wernisażu mogli podziwiać prawie 100 obrazów, które powstały 
podczas pleneru. Uroczyste otwarcie wernisażu uświetniły wy-
stępy zespołu wokalnego z GDK „Błękitne Korale” prowadzonego 
przez p. Tomasza Skrzypka oraz zespołu „Och Baby”. Wernisaż 
rozpoczął się nietypowo, bo prezentacją 2 utworów skrzypco-
wych w wykonaniu Małgorzaty Bardak, młodej skrzypaczki 
z Rudnika.  

Wywarł on na uczestnikach pleneru i gościach wernisażu ogrom-
ne wrażenie. Komisarz pleneru, Pani Jadwiga Maj, przedstawiła 
wszystkich uczestników pleneru oraz opowiedziała o każdym 
z zaprezentowanych obrazów i technikach w jakich je wykonano. 
Zaprezentowano również okolicznościowy wiersz, którego auto-
rem był jeden z uczestników pleneru Pan Lech Gruchała. Wysta-
wa poplenerowa była czynna do końca sierpnia.   
 Plener został zorganizowany przez Gminny Dom Kultury 
w Zakrzówku i Starostwo Powiatowe w Kraśniku. 
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VI Integracyjny Festyn Rodzinny 10.07.2016                 
w Kraśniku 
 

 Mieszkańcy Kraśnika Starego i Powiatu spotkali się w piękne 
słoneczne popołudnie w „Parku  św. Jana Pawła II” na łąkach 
w Kraśniku na rodzinnym festynie, zorganizowanym przez Staro-
stwo w Kraśniku. Organizatorką, spikerką, konferansjerką, była 
Pani Teresa Myszak, kierowniczka zespołu „Senior na czasie”. 
Ona też firmowała całą imprezę. 

 Zebrana licznie publiczność, całe rodziny z dziećmi, mogły 
posłuchać „Młodzieżowej  Orkiestry Dętej” z Szastarki, która 
przybyła ze swoim proboszczem Andrzejem Arbaczewskim, fol-
kowego zespołu młodzieżowego „Błękitne korale” z GDK w Za-
krzówku, prowadzonego  przez Tomasza Skrzypka, śpiewaczo-
kabaretowego zespołu z „Klubu Seniora” także z GDK w Za-
krzówku. Śpiewał zespół „Pogodna Jesień”, wspaniale prezento-
wał swój repertuar „Senior na czasie”. Taneczne utwory, grane 
przez Orkiestrę z Gościeradowa, skłoniły do zabawy występujące 
zespoły i publiczność. Ponieważ impreza zaczęła się o godz.15, 
z inicjatywy proboszcza, wszyscy zebrani odmówili koronkę do 
Bożego Miłosierdzia, oddając w ten sposób hołd Wielkiemu Po-
lakowi, inicjatorowi Światowych Spotkań Młodzieży, które w tym 
roku, roku 1050 rocznicy chrztu Polski, odbyły się w lipcu w Kra-
kowie. 
 Serdecznie dziękujemy organizatorom i uczestnikom za tak 
piękne spotkanie a sponsorom za poczęstunek. 
 

 

Kraśnik Blues Meeting 
 

 17 lipca w Kraśniku odbył się VIII Ogólnopolski Festiwal Blue-
sowy „Kraśnik Blues Meeting 2016”. Wystąpili w nim tacy artyści 
jak Pawkin, Sławek Wierzcholski & Nocna Zmiana Bluesa czy Jan 

Błędowski, a przeboje 
Joe Cocker’a przypo-
mniał znany aktor Jacek 
Kawalec wraz ze swoim 
zespołem. W Konkursie 
dla dzieci wystąpiła re-
prezentantka Gminnego 
Domu Kultury Joasia               
Biszczak. Do występu 
przygotowywał ją Pan 
Tomasz Skrzypek. Joasia 
za swój występ otrzyma-
ła pamiątkowy dyplom.  
 Młodej artystce ser-
decznie gratulujemy ! 
 

 

XVII Wojewódzki Festyn Seniora 
 

 14 sierpnia 2016 r. na letniej scenie CKiP w Kraśniku Fa-
brycznym odbył się XVII Wojewódzki Festyn Seniora. Patronami 
tej imprezy byli Burmistrz Miasta Kraśnik, Starosta Kraśnicki, 
CKiP oraz zespół wokalny „Jubilat”. Celem festynu była prezenta-
cja dorobku artystycznego Klubów Seniora, solistów i zespołów 
instrumentalnych. W przeglądzie wzięło udział 14 zespołów i 2 
solistów. Z naszej gminy wystąpili „Sulowiacy” z Ochotniczej 
Straży Pożarnej z Sulowa, przygotowani przez Janinę Błędowską 
i reprezentujący Gminny Dom Kultury w  Zakrzówku, zespół śpie-
waczo-kabaretowy „Och, Baby” przygotowany przez akompania-
tora - akordeonistę Zygmunta Młynarskiego.  
 Zespół  zaśpiewał „Lata moje, lata młode”, „Jedna jest” oraz 
„Szumiała leszczyna”. Przegląd zakończył się piosenką finałową 
„Seniorzy”. Uczestnikom wręczono dyplomy i statuetki. Była 
zabawa taneczna. To bardzo miły i radosny festyn, można było 
podziwiać kunszt wykonawców, bogactwo strojów, repertua-
rów, na który złożyły się pieśni ludowe, biesiadne, patriotyczne. 

 
Ostatni dzień astronomicznego lata w GDK                       
w Zakrzówku 
 

 21 września 2016 r członkinie Klubu Seniora w Zakrzówku  
oraz pracownicy GDK wynajętym autokarem pojechali do Bato-
rza, aby wziąć udział w dawno zapowiadanej  wycieczce. 
Zwiedzili „Muzeum wiejskie” zawierające m.in. kolekcję dawne-
go sprzętu rolniczego i domowego, bogato ilustrowaną historię 
Batorza, minerały zgromadzone przez geologa Stefana Cieśliń-
skiego, obrazy olejne Zdzisława Latosa. 
Kolejnym  miejscem zwiedzania  był kościół w stylu neoromań-
skim pod wezwaniem św. Stanisława i Męczennika o bardzo cie-
kawym wnętrzu, polichromiach  z cennymi  rzeźbami, obrazami. 
Na Sowiej Górze zatrzymaliśmy się w zadumie przy kopcu z mo-
giłą oddziału Marcina Lelewela Borelowskiego z czasów powsta-
nia styczniowego. Oprowadzający nas po tych miejscach i opo-
wiadający o nich emerytowany nauczyciel, współorganizator 
i autor scenariusza  batorskiego muzeum ze wzruszeniem prze-
czytał wyryte na  płycie słowa „PRZECHODNIU, POWIEDZ  OJ-
CZYŹNIE, ŻE ZA UKOCHANIE JEJ, TUŚMY POLEGLI” 

 Na zakończenie  wycieczki był piknik przy płonącym ognisku, 
pieczenie kiełbasek na rożnie a na pożegnanie herbatka w galerii 
GDK w Zakrzówku i pyszne wypieki cukiernicze podarowane nam 
przez piekarnię z gościnnego Batorza. 
 Dziękujemy przewodnikowi Panu Zdzisławowi Latosowi 
i Pani Dyrektor Małgorzacie Jamróz za pełną wrażeń i przeżyć 
wycieczkę. 

Joanna Nasiłowska 
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Klub Kobiet Aktywnych PRZYSTAŃ w Zakrzówku  
działa twórczo i dynamicznie 
 

 Gminna Rada Kobiet w Zakrzówku jako stowarzyszenie, 
którego prezesem jest p. Grażyna Mertyn, otrzymała dotację 
z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach 
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Konkurs FIO na 
zadanie : 
KLUB KOBIET AKTYWNYCH „PRZYSTAŃ” Z GMINY ZAKRZÓWEK. 
Oferta została napisana na prośby uczestniczek projektu 
„Międzypokoleniowe Kluby Kobiet Aktywnych 60+” realizowane-
go w 2015r. z nieocenionym zaangażowaniem i dużym wkładem 
pracy pań ze Stowarzyszenia Równych Szans „Bona Fides” 
w Lublinie.  
 Projekt jest  realizowany w okresie 1.05.2016 do 
30.11.2017r. i jest skierowany do kobiet od 20.r. życia z gminy 
Zakrzówek, chcących zdobyć wiedzę i doświadczenie z zakresu 
własnego potencjału, dalszego rozwoju i aktywizacji w życiu spo-
łecznym. Partnerem w realizacji zadań projektowych jest Gminny 
Dom Kultury w Zakrzówku. 
 Projekt składa się z następujących części tematycznych: 
-Cykl warsztatów- Kobieta świadoma w drodze do aktywności. 
-Warsztaty tańca. 
-Warsztaty reportażu. 
-Warsztaty rękodzieła (malarstwo intuicyjne, kreatywne wyko-
rzystanie szablonu, projektowanie ubrań i kreatywne szycie,   
recykling artykułów, ceramika) 
-Spotkania twórcze i inicjatywy lokalne. 
-Udział w Forum Kobiet Aktywnych. 
-Udział w wydarzeniach kulturalnych (wyjazdy do Teatru             
Muzycznego i Dramatycznego w Lublinie.) 
 

 Wszystkie warsztaty są prowadzone przez wysoko wykwalifi-
kowanych i doświadczonych  trenerów  i instruktorów. Udział we 
wszystkich formach projektowych działań  jest całkowicie bez-
płatny. Za nami już kilka  spotkań/warsztatów z zakresu dwóch 
zagadnień- Kobieta świadoma w drodze ku aktywności i Ręko-
dzieło, a dokładnie- Malarstwo intuicyjne. Prawdziwym hitem 
hitem był nasz udział w VIII Forum Kobiet Aktywnych w Urszuli-
nie i spotkanie z kobietami aktywnymi Lubelszczyzny i innych 
regionów Polski. 

 Zajęcia cieszą się ogromnym zainteresowaniem, klubowiczki 
mimo wielu obowiązków i zajęć domowych przychodzą systema-
tycznie i aktywnie uczestniczą w proponowanych przez instruk-
torów ćwiczeniach i działaniach praktycznych.  
 Już wiadomo, że projekt realizuje swoje cele. Oprócz zapla-

nowanych w projekcie warsztatów są realizowane spotkania 
twórcze oraz inicjatywy oddolne.  Te właśnie zadania inspirują 
KKA „Przystań” do autentycznego działania dla dobra środowiska 
lokalnego i ożywienia życia społecznego w naszej gminie. Pewnie 
wszyscy zauważyli, że klomby wzdłuż głównej ulicy w kierunku 
UG w Zakrzówku zmieniły swój wygląd.  
 To klubowiczki posadziły z wielkim zaangażowaniem ozdob-

ne krzewy i kwiaty, zakupione ze środków projektu. 
 Niedługo potem - na Dożynkach Powiatowych- klub urządził 
ekskluzywną kawiarnię dla gości, serwując samodzielnie przygo-
towane smakołyki, furorę zrobiła m.in. owocowa sałatka mace-
dońska. Przy kawiarnianych stolikach siedzieli w czasie dożynek 
znamienici goście, mieszkańcy oraz przyjaciele i sympatycy na-
szego klubu. 
 Obecnie przygotowujemy się do realizacji kolejnego zadania 
projektowego. Chcemy promować w sposób profesjonalny lokal-
nych artystów i rękodzielników. Są w naszej gminie: malarze, 
rzeźbiarze, hafciarki. Przed nami wiele spotkań roboczych, sta-
rań, by sprostać temu wyzwaniu. 
Natomiast  1 października br. pojedziemy do Teatru Muzycznego 
w Lublinie na spektakl „Księżniczka Czardasza”. Nietrudno zau-
ważyć, że KKA „Przystań” w Zakrzówku działa intensywnie, a co 
najważniejsze,  działa dla dobra kobiet i społeczności lokalnej. 
 

 Maria Stępień 
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Lwów i Sądowa Wisznia 
 

 W dniach 20-22 maja 2016 spod GDK W Zakrzówku pod kie-
runkiem dyrektorki Małgorzaty Jamróz wyruszyła 24-osobowa 
grupa na wycieczkę, rewizytę do Sądowej Wiszni i do Lwowa. 
Granicę przekraczaliśmy (trzeba mieć paszport), przez przejście 
w Hrebennem a w drodze powrotnej w Medyce. W czasie podró-
ży zatrzymywaliśmy się w Muzeum Holocaustu w Bełżcu, w Luby-
czy Królewskiej, zwiedziliśmy zamek Żółkiewskich i Sobieskich w 
Żółkwi. 
 Zwiedzanie Lwowa rozpoczęliśmy od Góry Zamkowej, z któ-
rej roztacza się piękny, malowniczy widok na miasto siedmiu 
wzgórz. Zakwaterowanie, posiłki i noclegi mieliśmy w Sądowej 

Wiszni, w hotelu Miraż, w którym po staropolsku przywitały nas 
dzieci i młodzież oraz dyrygentka chóru „Lilia”. We Lwowie zwie-
dzaliśmy piękne cerkwie i skromniejsze kościoły. W grekokatolic-
kiej cerkwi św. Jury ogromne wrażenie zrobiły na nas przepiękne 
malowidła a jeszcze większe śpiew diakona. Kupowaliśmy płyty 
z tym nagraniem i składanki reprodukcji malowideł ze świątyni. 
Byliśmy w budynku opery, na wspaniałej klatce schodowej, na 
balkonach, spoglądaliśmy na widownię (niestety nie było kurtyny 
Siemiradzkiego), w Sali zwierciadlanej. Niesamowite wrażenia 
wywarły na nas lustra. Przed budynkiem opery zatrzymaliśmy się 
i przysłuchiwaliśmy występom orkiestry kozackiej w tradycyjnych 
strojach. Po koncercie muzykanci pomaszerowali w kierunku 
lwowskiego ratusza i grali dalej przy aplauzie przechodniów. Nie 
ominęliśmy barwnego targu. Pani dyrektor kupiła na nim wia-
nuszki dla zespołu wokalnego Tomasza Skrzypka. W skupieniu 

weszliśmy do kościoła rzymskokatolickiego z kaplicą św. Jana 
Pawła II z Jego wizerunkiem i obrazem Matki Boskiej Często-
chowskiej. Spacerowaliśmy po rynku z ciekawymi kamienicami, 
muzeami, zaglądaliśmy do zabytkowych sieni. Z zadumą postali-

śmy przy kaplicy Boimów, chodziliśmy uliczką dzielnicy żydow-
skiej obok ruiny zburzonej w czasie wojny synagogi. Pokłoniliśmy 
się majestatycznemu pomnikowi Adama Mickiewicza. Innych 
pomników sławnych Polaków nie ma, zostały usunięte w czasach 
kiedy Ukraina była republiką ZSRR. Mijaliśmy wizerunki i pomnik 
Stepana Bandery. Ogromne wrażenie zrobiły na nas cmentarze 
Orląt Lwowskich i słowa Kornela Makuszyńskiego z wiersza „ O 
cmentarzu Obrońców Lwowa”, Cmentarz Łyczakowski, na któ-
rym mijaliśmy groby sławnych Polaków, romantycznego poety 
Seweryna Goszczyńskiego, autora katechizmu Polaka Władysła-
wa Bełzy, pieśniarki ludu polskiego Marii Konopnickiej, słynnego 
matematyka Stefana Banacha, komediopisarki Gabrieli Zapol-
skiej. Na wszystkich tych grobach są znicze i świeże kwiaty. 
 W Sądowej Wiszni byliśmy na mszy i nabożeństwie majo-
wym (niedziela), odwiedziliśmy szkołę goszczących nas uczniów, 
w której uczą się, w soboty i niedziele, jęz. polskiego. Ze wzrusze-
niem słuchaliśmy jej historii i pięknych recytacji wierszy Jana 
Brzechwy i Czesława Miłosza oraz oglądaliśmy plansze tematycz-
ne z opisami w jęz. polskim. Po obiedzie z bagażem wspaniałych 
wrażeń wracaliśmy do Zakrzówka. Dziękujemy kierowcy Panu 
Robertowi Rakowi i pani dyrektor Małgorzacie Jamróz za tak 
wspaniały weekend. 

Joanna Nasiłowska 
 

 
STOK PISZE HISTORIĘ  
 

 18 czerwca 2016 rok- ta data pozostanie na długo w pamięci 
każdego kibica STOKu. Tego dnia miał miejsce historyczny awans 
naszej drużyny do klasy okręgowej. Od początku sezonu ostra 
rywalizacja o awans toczyła się tylko między dwoma zespołami, 
którymi był Stok Zakrzówek oraz Orzeł Urzędów.  
 Do ligi okręgowej poprowadził nas trener Włodzimierz Bar-
toś oraz prezes klubu-Artur Górski.  Awans zapewniła wygrana 
Stoku z Ruchem Popkowice 3:1. Do ligi okręgowej Stok  wszedł 
mając na swoim koncie 20 zwycięstw, 2 remisy, 2 porażki oraz 
wyprzedzając Orła Urzędów 3 punktami.  
 Ligę okręgową rozpoczęliśmy wraz z nowym trenerem: 
Pawłem Mierzwą. 14 sierpnia swój debiut na tym poziomie roze-
graliśmy z Płomieniem Trzydnik Duży, gdzie w spektakularny 
sposób pokonaliśmy naszych gości wynikiem 6:1. Obecnie Stok 
w tabeli zajmuje 7 miejsce, liczymy jednak na dalsze zwycięstwa. 

 Zmiany nie nastąpiły tylko w grupie seniorów. Istnieją rów-
nież grupy: junior młodszy, trampkarz młodszy oraz młodzik 
młodszy. Klub zapewnia im profesjonalne treningi, dobrą zabawę 
oraz udział w rozgrywkach ligowych, gdzie mogą sprawdzić swo-
je umiejętności.  

Elżbieta Rupeć 
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Sprostowanie 
 W związku z błędną informacją zamieszczoną w artykule 
„Historia wody – Woda dawniej i dziś” w numerze 50/56 2016, 
informujemy, że remont studni w Majdanie-Grabina wykonany 
został za kadencji Wójta Andrzeja Cieśli, a wykonawcą był Pan 
Jan Kosidło.  
Za pomyłkę przepraszamy,  

Redakcja 

 

Już dożynki 
 

Już dożynki w naszej gminie, 
Ta tradycja nie zaginie. 
Z nowych ziaren mąka będzie, 
Dosyt chleba będzie wszędzie. 

Rolnik ciężko zapracował, 
W zbiorach ziaren się frasował. 

Gospodynie się trudziły 
By dożynki w gminie były, 

Wieńce z kłosi wyplatały, 
Dobre ciasto wypiekały. 
Jedzie konwój dożynkowy,  
Śpiewa już zespół ludowy. 

Orkiestra marszem przygrywa, 
Będzie to zabawa miła. 

Przynieśli chleb starostowie, 
Słychać Wójta w swej przemowie. 

Na placu jest dużo ludzi, 
Nikomu tu się nie nudzi.  
Słuchać głos orkiestry wszędzie,  
Dosyt chleba w gminie będzie. 

Dziękujemy Ci Boże  
Za ten dar, Twoje plany 

Niesiemy Ci hołd w pokorze 
Pieśń, modlitwę i ukłony. 

Opiekuj się Boże nami 
My jesteśmy Twoje dzieci, 
Nie zostaw nas sierotami. 
Niech głos z naszej parafii do nieba poleci.  

Honorata Chmiel 
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Matki Boskiej Zielnej 
 

Czy pamiętałeś?... by z ranną rosą 
Zebrać z pól kwiaty, owoce, zioła 
I kłosy zboża skoszone kosą,  
By zanieść Matce dziś do kościoła. 
Owoce ziemi w bukiet złożone 
Matka błogosławi czystą wodą życia.  
Domostwom naszym dają ochronę, 
Strzegą przed gromami, strzegą serca bicia. 
Czy pamiętałeś?... by z ranną rosą 
Dom swój ustroić w biało-czerwoną,  
Bo z Wniebowziętą - echa bitwy niosą, 
"Cudem nad Wisłą" dzisiaj ogłoszoną. 
Pamiętaj zawsze i przekaż potomnym, 
Jak ważne dla Polaka są dzisiejsze święta, 
Tylko dlatego żyjesz w kraju wolnym, 
Bo czuwa nad nami Matka Wniebowzięta. 

Mirosław Seroka 

Papież Franciszek 
 

Wielką radość i drżenie się czuję, 
Gdy Papież Franciszek po Polsce wędruje. 
Radość Polaków, świata młodzieży,  
Każdy radosny w Jezusa wierzy. 
 

Ojcze Franciszku prześlij nam wezwanie, 
Które przez Ciebie od Boga jest dane. 
My Cię za to odwdzięczymy, 
Z Tobą razem się modlimy. 
 

Gościmy pokój z narodami, 
Z jasnej Góry Matko wstawiaj się za nami, 
Wspieraj nas Boże by zgoda była, 
Szczęśliwa każda rodzina miła. 
 

Wędrujesz Ojcze po polskim Krakowie, 
I wypowiadasz wszystkim Słowo Boże, 
- Proszę, Dziękuję, Przepraszam – 
Trzymajcie się tego, będzie zgoda wasza. 
 

My naród polski, świata narody,  
Czy to jest dziecko, starszy, czy młody.  
Ojcze Franciszku masz dużo dzieci, 
Chwalimy Ciebie, niech każda modlitwa nasza do nieba poleci. 

Honorata Chmiel 

3 Maja 
 

Witaj dniu 3-ciego Maja 
W tej pieśni rozbrzmiewa 
Słońce nad ojczyzną 
Wiatr flagą powiewa 
 
                Najświętsza Panienka 
                Okrywa nas płaszczem 
                Poczujecie jak święci 
                Nasze lica głaszczą 
 
Uczcijmy to święto 
Z Najświętszą Panienką 
Miesiąc temu świętowano 
Drogę  z Jezusową męką 
 
                Gdy jesteś wierzący 
                Pomyśl  tak naprawdę 
                Świętuj dzisiaj z nami 
                Poruszaj swą wzgardę 

Podziękujmy Bogu 
Za spokój w ojczyźnie 
Szanujmy się wszyscy 
Kochajmy się bliźnie 
 
              Podziękujmy Matce 
              Za zdrowie i życie 
              Popatrzcie na młodzież 
              Dorasta obficie 
 
Bo maj najpiękniejszy 
Co roku nam przecie 
Co żywe do życia 
Rozkwita nam w kwiecie 
 
             Więc z Królową Polski 
             3- ci Maj świętujmy 
             Z młodzieżą orkiestry 
             W rytm pomaszerujmy  

 
Honorata Chmiel 



Piknik Rodzinny 

Ogólnopolski Plener Malarski 

Półkolonie z językiem angielskim 



50—lecie par małżeńskich 

Rajdy rowerowe 

Wycieczka do Kazimierza Dolnego  


