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Ś

więto Kobiet w tym roku obchodzone było w niedzielę. I właśnie w tym
dniu, 8 marca zorganizowano w sali sportowej Zespołu Placówek Oświatowych
im. Batalionów Chłopskich w Terpentynie spotkanie okazjonalne – Gminny Dzień
Kobiet. Organizatorami byli: Wójt Gminy Dzierzkowice Pan Marcin Gąsiorowski
oraz Gminny Ośrodek Kultury w Dzierzkowicach.

N
a spotkanie przybyli: Pan Andrzej Maj – Starosta Powiatu Kraśnickiego, Pan
Marek Kos – Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego, Pan Piotr Janczarek
– Pełnomocnik Marszałka Województwa Lubelskiego ds. Cyfryzacji oraz radny
Rady Powiatu Kraśnickiego Pan Jan Grzebuła. Nie zabrakło również przedstawicieli naszych władz samorządowych, których reprezentował Pan Tomasz Ośka
– Sekretarz Gminy Dzierzkowice, Przewodniczący Rady Gminy Pan Dariusz
Latos, sołtysi, radni, oraz kierownicy jednostek organizacyjnych.

N

Wójt Gminy Marcin Gąsiorowski składa życzenia
paniom z okazji Dnia Kobiet

a zaproszenie Pana Wójta panie odpowiedziały bardzo licznie, czego efektem była sala wypełniona do ostatniego miejsca przez płeć piękną. W programie
artystycznym zaprezentowały się lokalne zespoły oraz soliści z Gminnego
Ośrodka Kultury w Dzierzkowicach. Wystąpiła Ilona Kurdziel, Izabela Chmiel,
Justyna Król wraz z Dominikiem Kołtysiem, Zespół Śpiewaczy z Dzierzkowic
Woli (Maria Knieja, Danuta Kołtun, Marianna Nieć, Anna Drasek, Janina Lipiec,
Dokończenie na str. 2
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Gminny Dzień Kobiet w Dzierzkowicach
Dokończenie ze str. 1
Aleksandra Skrzypska), Zespół Śpiewaczy z Zastawia (Marianna
Krakowiak, Danuta Zając, Teresa Firlej, Zofia Kurdziel) oraz
Zespół Śpiewaczy z Sosnowej Woli (Marianna Terelak, Leokadia
Terelak, Alicja Kucharczyk, Helena Siudym, Wioleta Borycka,
Stanisław Madejek, Stanisława Terelak, Dariusz Jodłowski).
Dodatkowym muzycznym akcentem był występ Emilii Gąsiorowskiej, w której wykonaniu usłyszeliśmy dwa utwory. Na gitarach
akompaniowali jej: tata – Wójt Marcin Gąsiorowski oraz muzyk
– Pan Mirosław Kasperski.

Lubelskiej Federacji Bardów Marka Andrzejewskiego w duecie
z Katarzyną Wasilewską – skrzypaczką i wokalistką. Uroczystość
zakończyła się słodkim poczęstunkiem dla wszystkich uczestników spotkania.

D

użą niespodzianką okazała się wizyta gości, którzy zaszczycili
uczestników spotkania swoją obecnością: Pan Krzysztof Hetman
– Poseł do Parlamentu Europejskiego, Marszałek Województwa
Lubelskiego Sławomir Sosnowski oraz przyjęty przez panie
z największym entuzjazmem Adam Jarubas Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, kandydat na Prezydenta RP, który
przybył wraz z małżonką. Panie zostały zauroczone pięknym
wykonaniem utworu zespołu „Stare Dobre Małżeństwo” Z nim
będziesz szczęśliwsza przez Pana Adama Jarubasa.

S
kładamy serdeczne podziękowania uczestnikom spotkania za
udział oraz szczególne podziękowania pracownikom jednostek

organizacyjnych z terenu naszej gminy i osobom prywatnym
za bezinteresowną pomoc w przygotowaniach i przebiegu tej
uroczystości.
Anna Stylińska-Dudek

Ogłoszenie

P
an Wójt wraz z zaproszonymi gośćmi wręczyli każdej pani
piękne wiosenne, symbolizujące radość życia tulipany.
Część artystyczną spotkania podsumował koncert gwiazdy
wieczoru – poety, pieśniarza, kompozytora, współzałożyciela

Wójt Gminy Dzierzkowice informuje, że Gmina posiada do
sprzedaży dziesięć działek budowlanych usytuowanych w dwóch
rzędach przedzielonych drogą dojazdową, położonych w miejscowości Terpentyna. Pięć działek usytuowanych jest bezpośrednio
przy drodze gminnej, pozostałych pięć znajduje się w drugiej linii
zabudowy. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego
gminy Dzierzkowice działki przeznaczone są pod zabudowę
jednorodzinną. Dokonana została wycena działek przez biegłego
rzeczoznawcę. Wartość 1 m2 kształtuje się od 46,00 zł do 52,00 zł.
Obecnie na działkach trwają prace porządkowe.
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Nowy Sekretarz Gminy

O
d lutego bieżącego roku funkcję Sekretarza w Urzędzie Gminy
Dzierzkowice pełni Pan Tomasz Ośka. Wakat na tym stanowisku

powstał w wyniku jesiennych wyborów samorządowych, gdzie
wolą mieszkańców Wójtem Gminy został dotychczasowy jej
Sekretarz Pan Marcin Gąsiorowski.

do zarządzania projektami nadane przez IPMA (International
Project Management Association) a także jest akredytowanym
konsultantem funduszy europejskich. Przez wiele lat zajmował
się pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych na różnego rodzaju
inwestycje, jak też projekty w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki. Przygotowywał i rozliczał wiele, również bardzo
dużych projektów realizowanych przez Starostwo Powiatowe
w Kraśniku. Ma szeroką wiedzę teoretyczną i praktyczną w pracy samorządowej, szczególnie w zakresie realizacji projektów
dofinansowywanych z Unii Europejskiej, co w nowej unijnej
perspektywie finansowej na lata 2014–2020 może być dużym
wsparciem przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych przez
gminę Dzierzkowice.

F

T
omasz Ośka jest mieszkańcem naszej gminy, posiada wieloletnie doświadczenie w pracy na szczeblu samorządowym. Ostat-

nio kierował Wydziałem Budownictwa, Inwestycji, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Kraśniku.
Ukończył studia wyższe z zakresu ekonomii o specjalności stosowanie prawa w gospodarce oraz studia podyplomowe z zarządzania projektami oraz z zamówień publicznych. Posiada uprawnienia

unkcja Sekretarza Gminy jest dla mnie nowym doświadczeniem zawodowym, choć kierowałem już dużymi zespołami ludzi.
W urzędzie będę zajmował się organizacją pracy, a także zarządzaniem jego zasobami ludzkimi. Będę też odpowiadał za przygotowywanie i realizację różnego rodzaju przedsięwzięć, takich
jak inwestycje czy projekty nieinwestycyjne związane z kapitałem
ludzkim – mówi Sekretarz Ośka. – Uważam, że zdobyte doświadczenie będę mógł z powodzeniem wykorzystać dla dobra gminy
Dzierzkowice, której przecież też jestem mieszkańcem i której
dobro leży mi na sercu. Oczywiście w wielu sprawach będę też
konsultował się z pracownikami naszego urzędu, jednocześnie
licząc na owocną z nimi współpracę dla dobra rozwoju naszej
społeczności lokalnej – podsumowuje Sekretarz

P
ozostaje życzyć nowemu Sekretarzowi sukcesów zawodowych,
przekładających się na dalszy rozwój gminy Dzierzkowice i poprawę standardu życia jej mieszkańców.

Krzysztof Dudek

Forum Rolnicze 2015

Wzorem lat ubiegłych w dniach 5–6 marca w sali Gminnego
Ośrodka Kultury w Terpentynie odbyło się kolejne Forum Rolni-

cze. Pierwszy dzień cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem
mieszkańców, przybyło ok. 80 osób. Takiej liczby chętnych nie
było na żadnym z dotychczas organizowanych tego rodzaju
spotkaniach. Motywacją dla rolników był zapewne fakt, iż
pierwszego dnia omawiany był nowy system dopłat bezpośrednich. Uczestnicy zapoznali się z zasadami wypełniania wniosku
obszarowego oraz wybranymi działaniami z zakresu PROW
2014–2020. Pracownicy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa szczegółowo wyjaśniali wszystkie niezbędne kwestie
związane z dopłatami i odpowiadali na pytania.

B

yła to dla naszych mieszkańców znakomita okazja, aby zdobyć wiedzę z zakresu zmienionego systemu dopłat bezpośrednich
w nowej unijnej perspektywie budżetowej – mówi Wójt Gminy

Marcin Gąsiorowski, który otworzył forum i przywitał wszystkich zgromadzonych. – Mam nadzieję, że uzyskane informacje
w znacznym stopniu pomogą rolnikom w składaniu prawidłowo
wypełnionych wniosków. Bardzo się cieszę z wysokiej frekwencji,
świadczy to o potrzebie organizowania tego typu bezpośrednich
spotkań, które mogą wpływać na poprawę jakości życia mieszkańców naszej gminy – kontynuuje Wójt.

D

rugi dzień forum, już przy nieco niższej liczbie uczestników,
głównie sadowników, rozpoczął się wykładem przedstawiciela
Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli na temat racjonalnej ochrony roślin sadowniczych oraz alternatywnych
gatunków sadowniczych. Firma „Ekoflora” przedstawiła ofertę
handlową swoich produktów, a forum zakończyło się informacją
na temat kalkulacji kosztów produkcji sadowniczej i opłacalności
produkcji zaprezentowaną także przez LODR Końskowola.
Krzysztof Dudek
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Porozumienie ze strażakami – kolejna jednostka w systemie KSRG?

JnyużDzierzkowice
wkrótce może okazać się, że kolejna jednostka z terenu gmi- Na spotkaniu w Urzędzie Gminy Dzierzkowice, w trakcie któznajdzie się w systemie KSRG. Porozumienie rego zostało zawarte porozumienie, oprócz Wójta uczestniczyli
w sprawie przystąpienia jednostki OSP Dzierzkowice-Rynek do
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego wójt gminy podpisał w piątek 20 lutego 2015 r.

przedstawiciele PSP w Kraśniku: Komendant bryg. Artur Bis
oraz st. kpt. Piotr Michałek, Prezes Zarządu Gminnego ZOSP
RP w Dzierzkowicach Jan Grzebuła, Komendant Gminny Marek
Wróbel, Zarząd OSP Dzierzkowice-Rynek: Prezes Kazimierz
Rzęzawa, Z-ca Prezesa Ireneusz Zapalski, Naczelnik Konrad
Kaproń oraz Sekretarz Gminy Pan Tomasz Ośka.

W

stąpienie do systemu KSRG to niewątpliwie ogromne
wyróżnienie dla jednostki OSP, jednak wiąże się też z nowymi
wyzwaniami i obowiązkami. Przede wszystkim jednostka będzie musiała sprostać wymaganiom systemu co do normatywu
wyposażenia w sprzęt wykorzystywany w akcjach ratowniczo-gaśniczych, a także odpowiednio przygotować swoje zasoby
ludzkie pod kątem przeszkolenia i stanu ilościowego. Życzymy
strażakom, aby wszelkie ich oczekiwania związane z przystąpieniem do systemu się spełniły. Życzymy też, aby z wszelkich
obowiązków wynikających z tego faktu byli się w stanie wywiązać
i im sprostać. Na ile będzie to możliwe, Wójt Gminy deklaruje
strażakom swoje pełne wsparcie.
Krzysztof Dudek

Wybory sołeckie

W
dniach od 15 stycznia do 8 lutego 2015 r. odbyło się 14
zebrań wiejskich we wszystkich sołectwach na terenie gminy

Dzierzkowice. Głównym tematem spotkań był wybór sołtysów
i rad sołeckich. Frekwencja na zebraniach wiejskich w poszczególnych sołectwach wyniosła:
1. Dzierzkowice-Wola – 21,06%,, tj. na 451 mieszkańców w zebraniu udział wzięło 95 osób, sołtysem został Pan Wiesław
Styliński,
2. Dębina – 27,08%, tj. na 48 mieszkańców w zebraniu udział
wzięło 13 osób, sołtysem został Pan Krzysztof Sieczyński,
3. Sosnowa Wola – 14,95%, tj. na 214 mieszkańców w zebraniu
udział wzięły 32 osoby, sołtysem został Pan Jarosław Terelak,
4. Wyżnica-Kolonia – 6,69%, tj. na 418 mieszkańców w zebraniu
udział wzięło 28 osób, sołtysem został Pan Wiesław Bańka,
5. Wyżnianka-Kolonia – 12,77%, tj. na 274 mieszkańców
w zebraniu udział wzięło 35 osób, sołtysem został Pan Marek
Duda,
6. Ludmiłówka – 24,94%, tj. na 469 mieszkańców w zebraniu udział wzięło 117 osób, sołtysem została Pani Dorota
Mazurek,
7. Krzywie – 33,07%, tj. na 130 mieszkańców w zebraniu udział
wzięło 43 osób, sołtysem został Pan Mariusz Flis,
8. Dzierzkowice-Podwody – 12,38%, tj. na 428 mieszkańców
w zebraniu udział wzięły 53 osoby, sołtysem został Pan
Krzysztof Wójtowicz,

9. Dzierzkowice-Zastawie – 25,91%, tj. na 409 mieszkańców
w zebraniu udział wzięło 106 osób, sołtysem została Pani
Anna Tes,
10. Wyżnica – 11,86%, tj. na 396 mieszkańców w zebraniu udział
wzięło 47 osób, sołtysem został Pan Krzysztof Paziak,
11. Wyżnianka – 12,5%, tj. na 160 mieszkańców w zebraniu udział
wzięło 20 osób, sołtysem został Pan Krzysztof Pluder,
12. Terpentyna – 12,41%, tj. na 435 mieszkańców w zebraniu
udział wzięły 54 osoby, sołtysem został Pan Henryk Tokarski,
13. Dzierzkowice-Góry – 18,92%, tj. na 317 mieszkańców w zebraniu udział wzięło 60 osób, sołtysem została Pani Aneta
Piekarz,
14. Dzierzkowice-Rynek – 5%, tj. na 280 mieszkańców w zebraniu udział wzięło 14 osób, sołtysem została Pani Stanisława
Kowalska.

G

minę podczas zebrań reprezentował Wójt Gminy Pan Marcin
Gąsiorowski, Sekretarz Gminy Pan Tomasz Ośka, Przewodniczący Rady Gminy Pan Dariusz Latos, Radni Rady Gminy, Iwona
Skoczylas – Pracownik Urzędu Gminy. Na zebraniach wiejskich
Wójt Gminy Pan Marcin Gąsiorowski przedstawiał zebranym
mieszkańcom założenia budżetu gminy na 2015 rok po stronie
dochodów, jak i wydatków. Wójt odpowiadał na pytania i uwagi
mieszkańców dotyczące bieżących spraw poszczególnych sołectw
i gminy.
Iwona Skoczylas

Strona 4

Gazeta Dzierzkowicka

I KWARTAŁ 2015

Przedszkolaki dla Babci i Dziadka

Babcia i dziadek to bardzo ważne osoby w życiu każdego
dziecka, a Dzień Babci i Dziadka to najpiękniejsze dni, w których
obdarzani są oni szczególnymi dowodami miłości.

artystyczny zapewnił przybyłych gości o tym, że ich wnuczęta
posiadają zdolności muzyczne, taneczne oraz aktorskie.

W
esołe i humorystyczne wiersze oraz piosenki sprawiły seniorom wiele radości i przyjemności, a tańce wzbudzały podziw dla

umiejętności wnucząt. Dzieci wręczyły laurki i upominki swoim
dziadkom, a następnie zostali zaproszeni na przygotowany przez
rodziców z tej okazji poczęstunek. Gościom towarzyszyły radość,
uśmiech oraz łzy wzruszenia. Nie zabrakło tańców oraz wspólnej
zabawy. Dziękuję rodzicom za sprawną organizację i przygotowanie tak ważnej dla wszystkich uroczystości. Ten dzień na długo
pozostanie w pamięci zarówno dzieci jak i dziadków.
Zuzanna Michalak

31

stycznia 2015 r. dzieci z Przedszkola w Terpentynie zaprosiły swoje babcie i dziadków na uroczystość z okazji ich święta,
która odbyła się w remizie OSP. W tym dniu dzieci wspólnie ze
swoimi paniami przygotowały program artystyczny. Przedszkolaki pięknie recytowały wiersze, radośnie śpiewały piosenki,
wesoło tańczyły i grały na instrumentach. Dzieci w formie wierszy złożyły dziadkom i babciom serdeczne życzenia. Program

Dzień Babci i Dziadka w Dzierzkowicach-Woli

Mimo że styczeń jest zimowym miesiącem, pełnym chłodnych
dni, są takie dwa dni, jedyne dwa dni w roku, kiedy każdemu robi
się cieplej na sercu, bo przecież jest to święto naszych kochanych
babć i dziadków.

W
piątkowe popołudnie 30 stycznia w sali OSP w Dzierzkowicach-Woli odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka

przygotowana pod kierunkiem Pani Ewy Nowickiej i Pani Iwony
Bis. Frekwencja była wspaniała. Przybyło ponad 70 osób. Dzięku-

jemy im za to. Gorące słowa podziękowania należą się rodzicom,
którzy nie tylko dowieźli honorowych gości na uroczystość, ale
okazali dużą pomoc w przygotowaniu imprezy. Swoją obecnością
zaszczyciła spotkanie Pani Dyrektor Jadwiga Bijak i Pan Wójt
Marcin Gąsiorowski. Goście mogli przeżywać nastrój bożonarodzeniowy, bo dzieci zaprezentowały jasełka oraz przygotowały
specjalny program artystyczny. Recytowały wiersze, śpiewały
piosenki, tańczyły. Specjalną niespodzianką dla zaproszonych
gości było przedstawienie teatralne pt. Dziewczynka z zapałkami.
Mali artyści z przejęciem odtwarzali swoje role. Niejednej babci
i dziadkowi łezka kręciła się
w oku. Szanowni goście trud
dzieci nagrodzili ogromnymi
brawami. Wielką przyjemność
sprawiły babciom i dziadkom
drobne upominki oraz laurki, wręczone przez wnuków.
Wspólny poczęstunek był okazją do rozmów, wspomnień,
bliższego poznania się, zabawy.
Kochanym Babciom i drogim
Dziadkom jeszcze raz życzymy
samych pięknych chwil w życiu
i tego, aby zawsze byli dumni
ze swoich wnuków, jak w tym
dniu.
Ewa Nowicka, Iwona Bis
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Wieści z Gminnego Ośrodka Kultury
Czas kolędowania i przeglądów powiatowych

W
dniach 22–24 stycznia 2015 r. odbywał się w Gminnym
Ośrodku Kultury w Trzydniku Dużym XVI Powiatowy Przegląd

Kolęd, Pastorałek i Zespołów Kolędniczych. Zgłoszeń do przeglądu zgodnie z jego regulaminem dokonywał Gminny Ośrodek
Kultury w Dzierzkowicach.

i nowopowstały Zespół Śpiewaczy z Dzierzkowic-Woli (Aleksandra Skrzypska, Anna Drasek, Marianna Nieć, Janina Lipiec,
Maria Knieja i Danuta Kołtun) oraz solistka Leokadia Terelak
z Sosnowej Woli. Pani Leokadia i oba zespoły otrzymały dyplomy
i nagrody ufundowane przez organizatorów przeglądu.

W

pierwszym dniu podczas występów grup kolędniczych
naszą gminę reprezentowała grupa kolędnicza ze szkoły podstawowej w Dzierzkowicach-Woli. Do konkursu przystąpiło 10
zespołów z terenu powiatu kraśnickiego. Dzieci przedszkolne
i z klasy I przygotowane przez Panią Iwonę Bis i Panią Ewę Nowicką przedstawiły Jasełka bożonarodzeniowe. Piękne wykonanie
jasełek przez dzieci spodobało się nie tylko widowni, ale również
urzekło Jury. Efektem tego było przyznanie dzieciom występującym nagrody głównej. W tym dniu udział w przeglądzie wzięła
również grupa kolędnicza ze szkoły podstawowej w Ludmiłówce.

K
olejnego dnia odbywał się przegląd solistów i zespołów
kolędniczych w kategorii dzieci i młodzież. Tego dnia naszą

placówkę i naszą gminę reprezentowały: Ilona Kurdziel i Izabela
Chmiel, których opiekunem była Pani Anna Stylińska-Dudek.
Gimnazjalistki na przeglądzie powiatowym odniosły sukces, gdyż
Ilona Kurdziel w swojej kategorii wiekowej zdobyła główną nagrodę, a Izabela Chmiel wyróżnienie. Udział w przeglądzie wzięła
również Julia Gąsiorowska przygotowana przez Panią Urszulę
Muszelską. Julia w swojej kategorii wiekowej również zdobyła
główną nagrodę. Tego dnia udział w przeglądzie brał również
zespół instrumentalno-wokalny „Fleciki”. Dzieci przygotowane
przez Panią Elżbietę Gołofit, poza śpiewem kolęd zagrały również
wiązankę kolęd na fletach.

Nagrodzony występ Izy Chmiel w Polichnie

P
olichna była natomiast miejscem V Międzypowiatowego
Przeglądu Kolęd, Pastorałek i Widowisk Kolędniczych, W dniach

31 stycznia i 1 lutego 2015 r. Gminny Ośrodek Kultury w Dzierzkowicach reprezentowały następujące osoby: Izabela Chmiel,
Ilona Kurdziel oraz zespół: Iza, Ilona i Dominik Kołtyś, który grał
na gitarze. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, a ponowny
sukces odniosły solistki: Ilona Kurdziel zdobyła główną nagrodę,
natomiast Izabela Chmiel wyróżnienie. W Polichnie pojawiły się
zespoły śpiewacze z terenu powiatu kraśnickiego i sąsiednich.
Tego dnia Gminny Ośrodek Kultury w Dzierzkowicach reprezentowały dwa zespoły: Zespół Śpiewaczy z Dzierzkowic-Zastawia
i Zespół Śpiewaczy z Dzierzkowic-Woli oraz solistka Leokadia
Terelak z Sosnowej Woli. W tym przeglądzie Pani Leokadia i oba
zespoły również otrzymały dyplomy i nagrody ufundowane przez
organizatorów przeglądu.

Wystawa „Żywot i sprawy Józefa Ignacego
Kraszewskiego”

G
minny Ośrodek Kultury w Dzierzkowicach prezentował wystawę Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego
w Lublinie pt. „Żywot i sprawy Józefa Ignacego Kraszewskiego”.
Wystawę można było oglądać od 9 do 16 lutego 2015 r. w Filii
Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzierzkowicach-Woli, a od
17 do 27 lutego w Gminnym Ośrodku Kultury w Dzierzkowicach
(sala numer 1).

Ilona Kurdziel (z lewej) i p. Leokadia Terelak na Przeglądzie Kolęd
w Trzydniku

Bal karnawałowy dla członków Zespołu Tańca
Ludowego „Dzierzkowiacy”

dniu 24 stycznia 2015 r. w przeglądzie brały udział dwa
zespoły: Zespół Śpiewaczy z Dzierzkowic-Zastawia (Teresa
Firlej, Marianna Krakowiak, Danuta Zając i Zofia Kurdziel)

dniu 17 stycznia 2015 r. odbył się bal karnawałowy dla dzieci uczęszczających na zajęcia do naszej placówki. Bal rozpoczęły

W

W
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Zaproszenie na zajęcia

W
związku z tworzeniem nowych grup zajęć dla dzieci i młodzieży Gminny Ośrodek Kultury w Dzierzkowicach serdecznie

zaprasza wszystkie dzieci i młodzież na bezpłatne zajęcia taneczne i nauki gry na instrumentach. Istnieje również możliwość
przeprowadzenia kursu tańca towarzyskiego dla osób dorosłych
(zainteresowane osoby prosimy o kontakt). Informacje bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Kultury i pod numerem telefonu
81 822 10 66.

W

zabawy z wykorzystaniem chusty animacyjnej KLANZA. Była
zabawa, tańce, konkursy z nagrodami, a także pyszny poczęstunek dla wszystkich uczestników oraz dużo śmiechu. W zabawę
włączyły się również mamusie i babcie dzieci, przybyłe na bal,
które dzielnie walczyły z drużyną dzieci. Ta bardzo energiczna
zabawa przysporzyła najwięcej radości jej uczestnikom.

Zaproszenie do udziału
w konkursach recytatorskich

Gminnym Ośrodku Kultury w Dzierzkowicach będą przeprowadzane eliminacje do XXXIV Małego Konkursu Recytatorskiego kierowanego do uczniów szkół podstawowych (planowane
eliminacje – kwiecień–maj) oraz eliminacje do IX Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego dla Gimnazjalistów „Przebudzeni
do życia” (planowane eliminacje – marzec–kwiecień). Szczegółowe daty eliminacji zostaną przekazane do szkół z terenu gminy
w późniejszym terminie.
Anna Stylińska-Dudek

Noworoczne „Spotkanie z kolędą”

N
oworoczne „Spotkanie z kolędą” – pod takim hasłem w dniu
25 stycznia 2015 r. odbył się koncert, którego organizatorami byli:

Wójt Gminy Marcin Gąsiorowski i Gminny Ośrodek Kultury
w Dzierzkowicach. Po powitaniu zgromadzonych przez Wójta
Gminy rozpoczęła się część artystyczna. W programie zaprezentowano wiązankę tańców dyskotekowych w wykonaniu najmłodszej
grupy dzieci uczęszczającej na zajęcia taneczne, wystąpiła starsza grupa zespołu „Dzierzkowiacy”, która wykonała tradycyjne
tańce ludowe. Ponadto wystąpiły solistki: Izabela Chmiel i Ilona
Kurdziel, a na gitarze zagrał Dominik Kołtyś. Wystąpiły również
dwa zespoły śpiewacze z Dzierzkowic-Zastawia i Dzierzkowic-Woli oraz solistka Leokadia Terelak. Grupa „Dzieci Boże”,
której opiekunem i prowadzącym jest ksiądz wikariusz Marcin
Flasiński, również pokazała swoje umiejętności artystyczne. Gościem wieczoru była Schola ze Świdnika Dużego (na fotografii),
która przybyła w towarzystwie Wójta Gminy Wólka Lubelska
Edwina Gortata. Bogaty program artystyczny przypadł do gustu

zgromadzonej publiczności, która dała temu wyraz, dziękując
artystom długimi brawami.
Anna Stylińska-Dudek

Dzień Seniora w Ludmiłówce

W
Domu Wiejskim w Ludmiłówce 30 stycznia świętowano
Dzień Seniora. Pierwsi zaproszeni goście zaczęli wypełniać salę

około godziny 14.00. Uczestników spotkania przywitała Dyrektor
Szkoły Podstawowej w Ludmiłówce Pani Małgorzata Aleksandrowicz, która złożyła wszystkim uczestnikom okolicznościowe
życzenia. Następnie rozpoczęło się widowisko artystyczno-muzyczne, przygotowane przez grono pedagogiczne oraz uczniów
Szkoły Podstawowej w Ludmiłówce. Dzieci uprzyjemniły czas
seniorom wierszami, skeczami i piosenkami. Spotkało się to
z aplauzem publiczności, która gromkimi brawami nagrodziła

występujących małych artystów. Dzieci przygotowały również
drobne upominki oraz laurki, które zostały wręczone po zakończeniu występu.

N

a zakończenie pierwszej części spotkania życzenia wszystkim
seniorom złożył Pan Dariusz Latos, Przewodniczący Rady Gminy,
a wszystkich uczestników nagrodził słodką niespodzianką. Po
występach artystycznych rozpoczęła się zabawa karnawałowa
z zespołem muzycznym oraz poczęstunek dla wszystkich uczestników. Zabawa trwała do późnych godzin wieczornych.
Maria Stepaniuk
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Piłkarski turniej samorządowców

G

mina Dzierzkowice po raz kolejny wzięła udział w piłkarskim
turnieju samorządowców. W sobotę 14 marca przedstawiciele
7 samorządów z powiatu kraśnickiego uczestniczyli w rozgrywkach piłki nożnej halowej o Puchar Wójta Gminy Szastarka.
Mecze rozgrywane były w hali sportowej przy Szkole w Polichnie. Poza naszą gminą na parkiecie pojawiły się zespoły z gmin:
Zakrzówek, Szastarka, Gościeradów, Urzędów, Kraśnik, a także
reprezentacja Starostwa Powiatowego w Kraśniku. Drużyny
składały się z przedstawicieli i pracowników Urzędów Gmin,
jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gmin,
radnych i sołtysów. Mecze rozgrywano systemem każdy z każdym. W niektórych drużynach występowali także wójtowie gmin,
między innymi Wójt Gminy Dzierzkowice Marcin Gąsiorowski.
Nasza reprezentacja spisała się bardzo dobrze, zajmując drugie
miejsce w turnieju, ustępując zwycięzcom z Gościeradowa jedynie mniejszą ilością strzelonych bramek. Trzecie miejsce zajęła
gmina Kraśnik. Warto podkreślić, że najlepszym bramkarzem
uznany został Tomasz Bis z Dzierzkowic.

I

mpreza zakończyła się po kilkugodzinnej sportowej rywalizacji,
jednak nie wyniki spotkań były tu najważniejsze, a możliwość
miłego i aktywnego spędzenia wolnego czasu oraz integracja
środowisk samorządowych z powiatu kraśnickiego.

D

rużyna z Dzierzkowic wystąpiła w następującym składzie:
Marcin Gąsiorowski, Tomasz Ośka, Dariusz Latos. Tomasz
Bis, Grzegorz Wisiński, Sławomir Cielepała, Artur Grudziński,
Sylwester Zapalski.
Krzysztof Dudek

Kolejne sukcesy naszych pingpongistów

W
sobotę 14 marca w Kocudzy odbyły się Mistrzostwa Wo- Jak co roku wzięła w nich udział spora grupa pingpongistów
jewództwa Lubelskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe. Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „Dzierzkowice”.

I jak co roku nie wróciła z pustymi rękami. Indywidualnie najlepsza była Sylwia Rzęsa, która została podwójną mistrzynią
województwa w kategorii seniorek i w kategorii młodzieżowej.
Czwarte miejsca zajęli: Krystian Krusiński w kategorii młodzików oraz Damian Wróbel w kategorii młodzieżowców.
Piąte miejsce wywalczył Szczepan Tłuścik w kategorii kadetów,
a siódme zajęli: Edyta Mikita w kategorii młodziczek, Marcel
Ciempiel wśród młodzików, Dominika Mikita wśród kadetek
oraz Jakub Kilian i Amadeusz Bis wśród kadetów.

E
fekty dobrej gry wszystkich zawodników znalazły odbicie
w punktacjach drużynowych: ULKS „Dzierzkowice” w klasyfi-

kacji klubowej zajął drugie miejsce, Gimnazjum w Terpentynie
zajęło również drugie miejsce wśród szkół gimnazjalnych,
a Szkoła Podstawowa w Terpentynie okazała się najlepsza wśród
szkół podstawowych.
Piotr Sawczuk

Zebranie i opracowanie materiałów – Krzysztof Dudek
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