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Podatkowa sesja Rady Gminy

S

prawy podatkowe zdominowały obrady Rady Gminy Dzierzkowice. Podczas
sesji, która odbyła się w poniedziałek 30 listopada, radni postanowili, że niektóre
stawki będą w przyszłym roku nieco wyższe, a inne zostały znacznie obniżone.

R
ada zdecydowała na przykład o podwyższeniu podatku rolnego z 80 złotych
na 87 złotych i 50 groszy za hektar przeliczeniowy. To pierwsza podwyżka tego

podatku od wielu lat, ale nadal stawki w gminie Dzierzkowice należą do najniższych w regionie. O złotówkę i 30 groszy wyższy będzie również podatek od
nieruchomości zajmowanych do prowadzenia działalności gospodarczej. Obecnie
stawka ta wynosi 12 złotych i 20 groszy, a w 2016 roku została podwyższona do
13,50 zł. W przypadku pozostałych budynków, na przykład garaży, stawka za metr
kwadratowy została utrzymana na dotychczasowym poziomie 3 złotych 90 groszy.
Podobnie jak w poprzednich latach, budynki mieszkalne są zwolnione z podatku
od nieruchomości. Zdecydowanie niższe będą podatki od środków transportowych.
Na przykład za autobusy do 30 miejsc stawka została zmniejszona z 1050 do 850
złotych, a podatek od samochodów ciężarowych o ładowności od 9 do 12 ton został
obniżony z 1260 do 900 złotych.
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„Stara mleczarnia” wyremontowana

D
awna mleczarnia, czyli budynek mieszkalno-usługowy
w Terpentynie w gminie Dzierzkowice, został wyremontowany.
N
a górze piętrowego budynku mamy trzy mieszkania komunalne, natomiast dół jest wykorzystywany na działalność han-

dlowo-usługową. Musieliśmy przede wszystkim zabezpieczyć

obiekt przed wodą i wilgocią, czyli zmienić i nieco wydłużyć
dach, a także docieplić ściany zewnętrzne i wykonać nową elewację – wylicza wójt gminy Dzierzkowice Marcin Gąsiorowski.
Jednym z ważniejszych i najbardziej kosztownych etapów robót
było odtworzenie izolacji poziomej. – Wykorzystaliśmy rzadko stosowaną, ale skuteczną, metodę „iniekcji krystalicznej”,
która powinna rozwiązać notoryczne problemy z zagrzybianiem
pomieszczeń szczególnie na parterze – dodaje Wojciech Młynik
z Urzędu Gminy Dzierzkowice. Ponadto trzeba było wymienić
kilka okien i drzwi oraz wykonać orynnowanie. Prace kosztowały
około 170 tysięcy złotych.

O

becnie, oprócz mieszkań komunalnych na piętrze, dół obiektu
zajmuje sklep i pomieszczenie, w którym znajduje się siedziba
Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „Dzierzkowice”
oraz gminna siłownia, a jeden z lokali jest do wynajęcia. To pomieszczenia dawnego Gminnego Centrum Informacji, w których
do niedawna działała pierogarnia. W tej chwili lokal o powierzchni prawie 55 metrów kwadratowych z zapleczem sanitarnym jest
do wynajęcia. Gmina nie narzuca sposobu jego wykorzystania
i oferuje wszelką pomoc w zagospodarowaniu pomieszczeń.
Szczegółowe informacje w tej sprawie potencjalni najemcy mogą
uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy bądź telefonicznie pod
numerem: 81 822 10 06.
IAS 24

Nowe inwestycje i regulamin dla nauczycieli

G

mina Dzierzkowice planuje wybudować nowy wodociąg
w Ludmiłówce i przedszkole w Terpentynie, a pieniądze na ten
cel pozyskać ze źródeł zewnętrznych. Podczas sesji w piątek
30 października radni wpisali obydwie inwestycje do Wieloletniej
Prognozy Finansowej, co umożliwi m.in. przygotowanie wniosków o przyznanie dotacji.

W
Ludmiłówce zamierzamy wybudować około 6 kilometrów
sieci wodociągowej. W zadaniu tym uwzględniona jest także

modernizacja ujęcia wody. Dzięki realizacji projektu ograniczone
zostaną straty wody i dotychczasowe częste awarie sieci. Szacujemy, że koszt tego projektu wyniesie około 2 milionów złotych.
Przedszkole ma powstać przy Zespole Placówek Oświatowych
w Terpentynie i będzie budowane od podstaw, a jego koszt to
prawie 1,5 miliona złotych – mówi wójt gminy Dzierzkowice
Marcin Gąsiorowski.

D

otacje na obydwie inwestycje samorząd chce pozyskać z Regionalnego Programu Operacyjnego, skąd może otrzymać 85
procent kosztów kwalifikowalnych. Jeśli wnioski o przyznanie
dofinansowania zostaną zaakceptowane, wodociąg w Ludmiłówce i przedszkole w Terpentynie mają powstać do końca 2017 roku.

R

ada Gminy Dzierzkowice zmieniła też regulamin wynagradzania nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach
oświatowych prowadzonych przez samorząd. W dotychczasowym
kształcie dokument obowiązuje od sześciu lat, dlatego radni postanowili go uaktualnić i wprowadzić nowe stawki wynagradzania
za wychowawstwo i zwiększyć fundusz motywacyjny. Do tej pory
nauczyciel-wychowawca w szkole podstawowej i gimnazjum
otrzymywał 35 złotych, a dodatek za wychowawstwo w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych był o 5 złotych wyższy.
Nowa stawka będzie taka sama dla wszystkich i będzie wynosić
120 złotych. Jeśli chodzi o fundusz motywacyjny, to odpis na ten
fundusz został zwiększony z dotychczasowych 4 do 7 procent
ogółu środków na wynagrodzenia nauczycieli, zatrudnionych
w placówkach prowadzonych przez gminę. Wprowadzone
zmiany mają na celu ograniczenie kwoty wypłacanego obecnie
rocznego dodatku uzupełniającego. Oprócz tego rada zgodziła się
na podpisanie porozumienia z gminą Józefów nad Wisłą, dzięki
któremu niepełnosprawni mieszkańcy gminy Dzierzkowice będą
mogli korzystać z usług świadczonych przez Środowiskowy
Dom Samopomocy w Prawnie. Radni wybrali również ławników
na nową kadencję. Tę funkcję będą pełnić Barbara Wójtowicz
z Wyżnianki-Kolonii i Lucyna Łosek z Wyżnicy-Kolonii.
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Inwestycje drogowe na terenie gminy Dzierzkowice

W
środę 21 października wójt Marcin Gąsiorowski podpisał W ubiegłym roku w tej samej miejscowości samorząd wykonał
umowę z wykonawcą robót na budowę kolejnego odcinka chod- prawie 450 metrów chodnika, a teraz powstał kolejny odcinek
nika przy drodze w Wyżniance-Kolonii. Prace zakończone zostały
pod koniec listopada.

o długości ponad 750 metrów. Prace kosztowały niespełna 174
tysiące złotych, które w całości będą pochodzić z budżetu gminy.
W ostatnich tygodniach podobną inwestycję samorząd zrealizował
w Wyżnicy-Kolonii. W tym przypadku za prawie 100 tysięcy
złotych powstał 500-metrowy fragment chodnika, który również
jest kontynuacją robót prowadzonych w poprzednich latach.
Utwardzono także ponad 300 metrów drogi gminnej dojazdowej
do pól w Sosnowej Woli. Środki na ten cel pochodziły z budżetu
gminy i budżetu państwa, skąd samorząd otrzymał do 80 procent
kosztów robót.

Z

akończyły się już prace przy przebudowie dróg w miejscowościach Dzierzkowice-Podwody, Wyżnica-Kolonia i Dzierzkowice-Rynek. – Pierwszą z tych inwestycji zrealizowaliśmy
wspólnie z sąsiednią gminą Gościeradów, której mieszkańcy
mają teraz lepszy i krótszy dojazd do Kraśnika. Uzgodniliśmy, że
choć cały odcinek znajduje się w granicach naszej gminy, prace
sfinansujemy razem, dzieląc się kosztami po połowie – wyjaśnia
wójt gminy Dzierzkowice Marcin Gąsiorowski.

P

onadto samorząd przebudował ponad 200 metrów drogi
w Wyżnicy-Kolonii i podobny odcinek w Dzierzkowicach-Rynku
wokół parkanu kościelnego. We wszystkich przypadkach prace
polegały na wzmocnieniu podbudowy i położeniu asfaltu, a kosztowały prawie 124 tys. zł. Wcześniej nowe drogi powstały także
w miejscowościach Dzierzkowice-Wola, Dzierzkowice-Góry,
Dzierzkowice-Zastawie, Terpentyna i Krzywie. Łącznie w tym
roku w gminie przybyły ponad 3 kilometry nowych tras.
IAS 24

Zmiana dokumentów
planistycznych gminy

R
ada Gminy Dzierzkowice w czerwcu podjęła uchwałę
w sprawie przystąpienia do sporządzania zmian studium uwa-

runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Dzierzkowice oraz na październikowej sesji uchwałę w sprawie
przystąpienia do sporządzania zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Dzierzkowice. Oznacza
to, że wkrótce rozpoczną się prace projektowe wprowadzające
zmiany do dokumentów planistycznych gminy.

Z
achęcamy wszystkich planujących inwestycje do sprawdzenia
aktualnego przeznaczenia swoich działek pod kątem możliwości
zabudowy i ewentualnego składania wniosków o zmianę przeznaczenia. Wnioski należy składać do Urzędu Gminy Dzierzkowice,
można to zrobić jeszcze przez kilka tygodni.
Wojciech Młynik

Strona 3

Gazeta Dzierzkowicka

IV KWARTAŁ 2015

W rocznicę odzyskania niepodległości

S

łowa Jerzego Waldorfa – „Myśląc o przyszłości narodu, trzeba
się oprzeć o jego groby…”, były mottem uroczystej akademii
z okazji 97. rocznicy odzyskania niepodległości, która odbyła się
w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie.

P
o mszy świętej w miejscowym kościele goście zebrali się
w sali gimnastycznej ZPO w Terpentynie na niepodległościowej
akademii. Zainteresowanie wszystkich wzbudził m.in. dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierzkowicach Tomasz Wyka,
który jako członek Związku Piłsudczyków wystąpił w stroju
z tamtej epoki.

P
oczty sztandarowe jednostek OSP, organizacji i szkół, a także
przedstawiciele władz samorządowych i mieszkańcy zebrali się

w środę 11 listopada przy ZPO w Terpentynie, skąd przeszli pod
pomnik żołnierzy poległych podczas I i II wojny światowej,
by zapalić znicze i złożyć wiązanki kwiatów. Hołd bohaterom
oddali m.in. starosta kraśnicki Andrzej Maj i radny powiatowy
Jan Grzebuła, a samorząd gminny reprezentowali wójt Marcin
Gąsiorowski, sekretarz Tomasz Ośka i przewodniczący Rady
Gminy Dzierzkowice Dariusz Latos. Wieńce składały również:
delegacja młodzieży szkolnej, przedstawiciele miejscowego koła
Stowarzyszenia Żołnierzy Batalionów Chłopskich z kapitanem
Stefanem Gregorkiem i delegacja organizacji gminnej Polskiego
Stronnictwa Ludowego.

O

bchody zakończył koncert „Pieśni Armii Polskiej” w wykonaniu zespołu „Lolek Orkiestra” z Zamościa. To pierwszy
przypadek, gdy na uroczystości z okazji święta niepodległości
występuje grupa spoza gminy, której występ został bardzo ciepło
przyjęty przez publiczność.

O

rganizatorzy dziękują mieszkańcom za udział we wspólnym
świętowaniu, podkreślając, że frekwencja była znacznie wyższa
niż w poprzednich latach. Wspólne obchody 97. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości przygotowali wójt i Rada
Gminy Dzierzkowice, parafia rzymskokatolicka i ośrodek kultury
w Dzierzkowicach oraz ZPO w Terpentynie.
IAS 24
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Potrójny sukces „Dzierzkowiaków”

D

ruga nagroda dla zespołu i dwa miejsca na podium w kategorii solistów to dorobek członków Zespołu Tańca Ludowego
„Dzierzkowiacy” w II Powiatowym Konkursie Piosenki Ludowej
dla Dzieci „Jarzębinka”.

P

odczas imprezy, która odbyła się w Stróży-Kolonii, drugie
miejsce wśród solistów zajęła Julia Gąsiorowska, a trzecie Alicja
Płecha z Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierzkowicach. Najwyższe oceny jurorów zdobyła Julia Kurdziel z Centrum Kultury
i Promocji w Kraśniku.

W

śród zespołów pierwsza nagroda trafiła do grupy ze Szkoły
Podstawowej w Stróży w gminie Kraśnik, drugie miejsce zajęli
„Dzierzkowiacy”, a trzecie zespół „Kalinka Junior” z Gminnego Centrum Kultury w Polichnie w gminie Szastarka. Łącznie
do rywalizacji przystąpiły 4 grupy i 13 solistów, a ich występy
oceniali Andrzej Gotner ze Starostwa Powiatowego w Kraśniku
i Andrzej Sar z Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie.
W środę 11 listopada mieszkańcy gminy Dzierzkowice podziwiali

swoich „zwycięzców” ze Stroży podczas obchodów Narodowego
Święta Niepodległości, które odbyły się w Zespole Placówek
Oświatowych w Terpentynie.
IAS 24

„Moje Dzierzkowice” w obiektywie

P
owstaje baza zdjęć o gminie Dzierzkowice. Tworzy ją Stowarzyszenie „Wokół Dzierzkowic”, które zachęca amatorów
i profesjonalistów do udziału w konkursie fotograficznym.

S

woje propozycje mogą zgłaszać nie tylko mieszkańcy gminy,
ale warunkiem przyjęcia prac jest ich wykonanie na terenie gminy. – Mogą to być miejsca, obiekty architektoniczne, czy pejzaże,
a konkurs będzie się odbywać w czterech edycjach – wiosennej,
letniej, jesiennej i zimowej. Rozpoczynamy od tej ostatniej i zachęcamy do wykonywania i zgłaszania fotografii przez kilka najbliższych miesięcy – mówi prezes stowarzyszenia Sławomir Rodzik.

K
olejne edycje będą ogłaszane co kwartał, a po ogłoszeniu
wyników i wręczeniu nagród laureatom, ich prace będą wykorzy-

stywane w publikacjach promujących gminę. – Pierwszym efektem
konkursu „Moje Dzierzkowice” będzie kalendarz, który chcemy
wydać najpóźniej na przełomie 2016 i 2017 roku – zapowiada
Sławomir Rodzik. Każdy z uczestników może zgłosić w jednej
edycji maksymalnie 4 zdjęcia, w technice kolorowej lub czarno-białej, a pełny regulamin konkursu jest dostępny na profilu Stowarzyszenia „Wokół Dzierzkowic” na Facebooku. Szczegółowe
informacje w tej sprawie można też uzyskać telefonicznie pod
numerem: 501 026 909. Organizatorzy konkursu mają w planach
także zebranie dawnych fotografii gminy Dzierzkowice. – Wiele
osób na pewno ma w swoich zbiorach zdjęcia sprzed 50 czy 60
lat, które często zalegają w szufladach i nie są nigdzie wykorzystywane. Mogą to być wręcz niepowtarzalne fotografie miejsc,
wydarzeń, ludzi czy obiektów, które można w ten sposób uchronić
od zapomnienia – tłumaczy prezes Rodzik.
IAS 24
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Narodowe czytanie – kontynuacja

P
ierwsze spotkanie było udane, ale kolejne postaramy się przygotować jeszcze lepiej i z większym rozmachem – zapowiadają
pomysłodawcy „Narodowego czytania” w Dzierzkowicach.

P

o raz pierwszy akcja odbyła się we wtorek 29 września. Zaproszenie do głośnego czytania „Lalki” Bolesława Prusa przyjęło
kilkanaście osób, w tym przedstawiciele władz gminnych i jednostek samorządowych oraz uczniowie, a wśród słuchających była
kilkudziesięcioosobowa grupa gimnazjalistów. W rolę lektorów
wcielili się: wójt Marcin Gąsiorowski, przewodniczący Rady
Gminy Dariusz Latos, sekretarz Tomasz Ośka, dyrektor GOK
Tomasz Wyka, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Ewa Morska, dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych
w Terpentynie Anna Kazanowska, wicedyrektor Anna Kaspruś
i gimnazjalistka Emilia Cichoń, dyrektor Szkoły Podstawowej
w Ludmiłówce Małgorzata Aleksandrowicz, Danuta Wójcik
z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kraśniku, Anna Stylińska-Dudek z Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzierzkowicach oraz
emerytowana dyrektor ośrodka kultury Elżbieta Bis.

N

asi goście byli zadowoleni, dlatego już teraz możemy zaprosić na przyszłoroczne czytanie, które chcemy nieco rozbudować.
Pomysłów jest kilka, a dotyczą strojów, muzyki czy scenografii.
Szczegóły jeszcze nie zostały ustalone, ale mamy nadzieję, że
druga edycja będzie jeszcze ciekawsza – mówią organizatorzy
akcji. Jednocześnie deklarują, że za rok „Narodowe czytanie”
odbędzie się w dniu głównej części ogólnopolskiej akcji, która
odbywa się pod patronatem pary prezydenckiej. W poprzednich
latach jej uczestnicy czytali Pana Tadeusza Adama Mickiewicza,
Zemstę Aleksandra Fredry i Trylogię Henryka Sienkiewicza. Przyszłoroczna edycja będzie jubileuszowa, bo odbędzie się po raz
piąty. Tytuł dzieła zostanie wybrany w ogólnopolskim konkursie,
a jego wyniki mają być ogłoszone 1 lutego w Międzynarodowym
Dniu Języka Ojczystego.
IAS 24

Festiwal promocyjno-edukacyjny

W

sobotę 5 grudnia 2015 r. Ewa Bryczek i Aneta Piekarz
z Koła Gospodyń Wiejskich w Dzierzkowicach-Górach wraz
z Lokalną Grupą Działania Ziemi Kraśnickiej wzięły udział
w I Festiwalu Promocyjno-Edukacyjnym w Gminie Krzczonów
„Kwaszeniaki Kiszeniaki”. Pani Ela Bryczek z KGW Dzierzkowice-Góry przygotowała „tartę z kiszonej kapusty z grzybami” do
konkursu na najlepszy produkt w kategorii produktu tradycyjnego.
Wspólne stoisko LGD i Kół Gospodyń Wiejskich z całego powiatu
kraśnickiego zostało nagrodzone trzecim miejscem w konkursie
na najładniejsze stoisko. Panie obejrzały widowisko pokazujące
obrzęd kiszenia kapusty, jak również pokazy kulinarne prowadzone przez lubelskich kucharzy, a także wzięły udział w kursie
udzielania pierwszej pomocy.
Elżbieta Duda
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Powiatowe zmagania pingpongistów

Z
espół Placówek Oświatowych w Terpentynie był gospodarzem Mistrzostw Powiatu Kraśnickiego gimnazjalistów w tenisie

stołowym. Stawką zawodów był awans do turnieju rejonowego,
w którym wystąpi troje reprezentantów gospodarzy.

W
eliminacjach powiatowych rywalizowało ponad 70 osób,
w tym 34 dziewczęta i 37 chłopców. Byli to uczniowie dziesięciu

gimnazjów z gmin: Annopol, Dzierzkowice, Gościeradów, Kraśnik, Szastarka, Trzydnik Duży i Urzędów oraz z miasta Kraśnik.
W kategorii dziewcząt prawo gry w turnieju rejonowym wywalczyły Dominika Mikita i Julia Gąsiorowska z ZPO w Terpenty-

nie, Katarzyna Hyjek, Karolina Pałys i Emilia Mazur z Wólki
Gościeradowskiej oraz Aleksandra Stachyra ze szkoły w Stróży.

W

śród chłopców najlepiej spisali się Daniel Niezgoda z ZPO
w Terpentynie, Rafał Błaszczyk z gimnazjum w Stróży, Mikołaj
Madras z Publicznego Gimnazjum nr 2 i Kacper Krusiński z PG 1
w Kraśniku, Mateusz Kudrelek z Blinowa i Paweł Ożóg z Trzydnika Dużego. Dobra postawa reprezentantów gminy Dzierzkowice w tych zawodach pozwoli nawiązać do sukcesów szkoły
w Powiatowym Współzawodnictwie Sportowym. W zestawieniu
wyników, osiągniętych w roku szkolnym 2014/2015, ZPO zajęło
pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej szkół podstawowych
i piąte w kategorii gimnazjów.
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GOK zaprasza na bezpłatne zajęcia

U

zdolnione artystycznie dzieci i młodzież z gminy Dzierzkowice mogą rozwijać swoje umiejętności na bezpłatnych zajęciach,
organizowanych przez miejscowy ośrodek kultury. Placówka
zaprasza na spotkania tancerzy, wokalistów i instrumentalistów.

W

śród uczestników zajęć tanecznych są członkowie młodszej
i starszej grupy Zespołu Tańca Ludowego „Dzierzkowiacy”. –
W pierwszej występują dzieci w wieku od 5 do 11 lat, a ćwiczą
w środy o 13.00. Starsza grupa spotyka się również w środy, ale
o 14.30 i obydwie cierpią przede wszystkim na brak chłopców
– mówią organizatorzy zajęć. Młodzi ludzie uczą się nie tylko
tańców ludowych, ale także nowoczesnych i śpiewu. Zajęcia
taneczne prowadzi Mateusz Czerepak.

N

a indywidualne zajęcia wokalne zaprasza Mirosław Kasperski, który uczy również gry na instrumentach. Pod jego okiem
można się szkolić w zakresie gry na trąbce, saksofonie, perkusji,
keyboardzie, gitarze czy flecie. Większość instrumentów GOK
zapewnia we własnym zakresie, a uczestnicy zajęć nie muszą
mieć doświadczenia muzycznego. Te spotkania odbywają we
wtorki i czwartki od 17.00.

Z

ainteresowani tymi propozycjami mogą się zgłaszać bezpośrednio do instruktorów GOK, a dodatkowe informacje można
uzyskać telefonicznie pod numerem: 81 822 10 66.
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Badmintonowe mistrzostwa powiatu

W
zawodach rozgrywanych oddzielnie w kategoriach dziewcząt i chłopców uczestniczyły zespoły, które wcześniej wygrały

eliminacje międzygminne. W finale powiatowym dziewcząt
najlepsze okazały się uczennice ZPO w Terpentynie, które zagrały w składzie Oliwia Sikora i Agnieszka Markowska z klasy
VI oraz Edyta Mikita z Vb. Na drugim miejscu uplasowały się

ich rywalki z Księżomierzy, na trzecim Szkoła Podstawowa nr 3
z Kraśnika, a poza podium znalazła się ekipa reprezentująca SP
Boby. W kategorii chłopców badmintoniści z ZPO w Terpentynie,
czyli Marcel Ciempiel z IVb oraz Krystian Ciempiel i Daniel
Rostek z klasy VI, stanęli na trzecim stopniu podium. Rywalizację
wygrała drużyna z Księżomierzy, drugie miejsce zajęły Boby,
a na czwartym uplasowała się SP 6 z Kraśnika.
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Tenisiści z Mikołajem

Z

espół Placówek Oświatowych w Terpentynie opanowali w poniedziałek 7 grudnia Mikołaje. Tego dnia już po raz dziewiętnasty
odbył się Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Mikołaja, a większość uczniów, także tych, którzy nie grali, przyszła na lekcje
w odpowiednich przebraniach. Rywalizacja sportowa odbywała
się w trzech kategoriach wiekowych, oddzielnie wśród dziewcząt
i chłopców ze szkoły podstawowej i gimnazjum.

W

zawodach uczniów klas czwartych i młodszych podstawówki pierwsze miejsce zajęła Agnieszka Wojtak, druga była Amelia
Dudek, a trzecia Joanna Resztak. Wśród chłopców turniej wygrał
Marcel Ciempiel, przed Dominikiem Cielepała i Adamem Mikitą.
W kategorii piąto- i szóstoklasistów najlepsza okazała się Edyta
Mikita, druga była Oliwia Sikora, a trzecie miejsce zajęła Edyta
Lenart. W rywalizacji chłopców zwyciężył Krystian Ciempiel,
przed Jakubem Gąsiorowskim i Kamilem Rolą. Spośród najstarszych uczestników całe podium w grupie gimnazjalistek zajęły…
Gąsiorowskie. Pierwsza była Julia, a drugie i trzecie miejsca
wywalczyły siostry Wiktoria i Angelika. W kategorii chłopców
zawody wygrał Szczepan Tłuścik, który pokonał Daniela Niezgodę i Jakuba Kiliana. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc
otrzymali puchary, a wszyscy uczestnicy sportowych zmagań

odebrali paczki ze słodyczami, które ufundował Urząd Gminy
Dzierzkowice. Trofea wręczali m.in. wójt Marcin Gąsiorowski,
dyrektor ZPO w Terpentynie Anna Kazanowska i Piotr Sawczuk, sekretarz Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego
w Dzierzkowicach, który był głównym organizatorem zawodów.
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