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Pan Roman Mazurek i jego rzeźby
Polna droga prowadzi do zagrody innej niż wszystkie, jakie zazwyczaj widzimy. Po przejściu przez bramę,
na której dwa kozły trzymają koło drabiniastego wozu
znajdujemy się w bajkowej scenerii – piękne różnokolorowe kwiaty i ptaki, kolorowy zamek i zagroda wiejska w miniaturze oraz wiele jeszcze różnych cudeniek
w całym ogrodzie. To dzieła rzeźbiarza pana Romana
Mazurka z Księżomierza Osady. Ozdabia nimi miejsce,
w którym żyje. Dlatego jest tam tak pięknie i niepowtarzalnie. Spójrzmy na niektóre z nich.

Szanowni Państwo,
Serdecznie zachęcam do lektury folderu prezentującego gminę Gościeradów. Znajdują się w niej warte zwiedzenia piękne tereny Natury 2000
o walorach przyrodniczych i krajobrazowych, ciekawe zabytki, ważne miejsca pamięci narodowej oraz tereny do rekreacji. Organizowane są również
różnorodne, w tym cykliczne, imprezy i uroczystości, w których można
uczestniczyć. Najważniejsze z nich – w skrótowej formie – zostały zobrazowane w niniejszym folderze.
Mam nadzieję, że treści i zdjęcia w nim zawarte zachęcą do odwiedzin naszej pięknej gminy szczególnie tych, którzy mając dosyć miejskiego
zgiełku i hałasu, cenią sobie ciszę, spokój i piękno niezmienionej dziewiczej natury. Z pewnością z tego pobytu wyniesiecie dużo miłych wrażeń
i na pewno nie będzie to Wasze ostatnie spotkanie z nami.
Zapraszam do gminy Gościeradów.

Wójt gminy Gościeradów
Jan Filipczak
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Gmina Gościeradów
Gmina Gościeradów położona jest w południowo-zachodniej części województwa lubelskiego w powiecie kraśnickim. Teren gminy obejmuje 19 sołectw
i 2 osiedla mieszkaniowe. Łącznie zajmują one obszar
158,56 km2, na których mieszka 7.477 osób. Nasz region jest typowo rolniczy, zaś lasy i grunty leśne obejmują 43% powierzchni gminy. Walorom przyrodniczym
i krajobrazowym można przyznać rangę co najmniej
regionalną, jeśli nie krajową.
Długość publicznych dróg gminnych wynosi
35 km, zaś dróg wewnętrznych – około 300 km. Przez
gminę przebiega droga krajowa nr 74 Lublin – Kielce,
przy której w Gościeradowie znajdują się: Urząd Gminy Gościeradów, Bank Spółdzielczy, Urząd Pocztowy,
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, zakłady opieki
zdrowotnej, Dom Pomocy Społecznej, Zespół Placówek Oświatowych oraz Nadleśnictwo Gościeradów.
W Gościeradowie mieści się największy zakład stolarski w okolicy – „ERKADO”. Uwagę przejezdnych zwra-

ca kamienny dom mieszkalny z 1937 r. a także uroczy
i malowniczo położony zespół pałacowo – parkowy,
a za nim budynek kawiarni „Bajka”, który został wybudowany przez Niemców jako „Dom oficera”. Po wojnie
mieściło się w nim kino „Partyzant”, a przez kilka kolejnych lat Gminny Ośrodek Kultury. Na terenie gminy
Gościeradów znajdziemy wiele obiektów zabytkowych
i atrakcyjnych turystycznie miejsc.
Warto wspomnieć, iż gmina Gościeradów posiada bardzo dobrze rozwiniętą bazę oświatową. W jej
skład wchodzą: 2 przedszkola, 5 szkół podstawowych
oraz 2 gimnazja. Budynki szkół zostały rozbudowane
i zmodernizowane, przy każdej szkole prowadzonej
przez gminę znajdują się place zabaw. Szkoły i przedszkola zostały doposażone w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Obok szkoły w Gościeradowie
znajduje się piękny, wyremontowany ze środków
unijnych, stadion sportowy. Na terenie gminy Gościeradów działają liczne kluby sportowe.

W gminie znajduje się wiele miejsc, które warto odwiedzić, poznać ich
historię, a czasami tylko popatrzeć i zachwycić się. Miejsca wyjątkowe,
z których każde ma swoją historię do opowiedzenia.

Zespół pałacowo – parkowy
W skład zespołu pałacowo – parkowego wchodzą:
pałac w stylu klasycystycznym z końca XVIII wieku, murowany spichlerz z tego samego okresu, klasycystyczna kaplica usytuowana w północno – zachodniej części
parku, Łuk Triumfalny oraz park z częściowo zachowaną dojazdową aleją lipową. Piękny zabytkowy pałac
Prażmowskich, potem Suchodolskich wybudowany był
prawdopodobnie po 1781 r. w miejscu poprzedniego
dworu. Uwagę zwraca nietypowy portyk wejściowy
wsparty na trzech, a nie jak zwykle na czterech kolumnach. Cytat z frontu pałacu „Res Sacra Miser” czyli
„Nieszczęśliwy jest rzeczą świętą”, jest kwintesencją
daru hrabiego Eligiusza Suchodolskiego, który w swoim
testamencie przekazał pałac Warszawskiemu Towarzystwu Dobroczynności:
„…całe dobra Gościeradowskie mają przejść na
własność Towarzystwa Dobroczynności katolickiego

Stadion sportowy w Gościeradowie

Plac zabaw w Księżomierzy
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warszawskiego obowiązkiem urządzenia w pałacu
gościeradowskim szpitala dla chorych obojga płci wyznania rzymskokatolickiego, pierwszeństwem dla osób
pochodzenia szlacheckiego, podupadłych…”
Gościeradów, dnia 11 sierpnia 1892 roku
Eligiusz hrabia Suchodolski
Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności było
właścicielem pałacu do 1945 r. Po wojnie znajdowało
się w nim Państwowe Prewentorium Przeciwgruźlicze,
a od 1979 r. do chwili obecnej pałac jest siedzibą Domu
Pomocy Społecznej.
Pałac otacza dobrze zachowany stary park, w którym znajduje się klasycystyczna kaplica oraz wybudowany około 1820 r. Łuk Triumfalny. Nieopodal pałacu
znajduje się zabytkowy spichlerz z 1780 r., w którym
po niedawnej modernizacji otworzono Ośrodek Rehabilitacyjny. Na uwagę zasługuje także budynek dawnej
kostnicy w zespole pałacowo – parkowym z I poł. XX w.

Plac zabaw w Liśniku Dużym

Urząd Gminy Gościeradów

Pałac Suchodolskich
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murowany spichlerz z XVIII w.

Kapliczka w parku
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Łuk Triumfalny

murowana dzwonnica z drugiej poł. XIX w.
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Kościół parafialny
Kościół parafialny w Gościeradowie wybudowany
został w latach 1908–1920, wg projektu Ksawerego
Drozdowskiego w stylu nadwiślańskiego neogotyku.
Niektóre opracowania podają, że autorem dokładnego
projektu kościoła był Józef Dziekoński. Kościół znajduje
się w południowej części miejscowości przy skrzyżowaniu dróg do wsi Łany i Zdziechowice, na środku którego
stoi kapliczka św. Jana Nepomucena z 1728 r. fundacji
Krzysztofa Szembeka opata mogilskiego, biskupa poznańskiego, późniejszego arcybiskupa gnieźnieńskiego.
Kościół zajmuje środek prostokątnego placu, który
otacza współczesny mur z czterolistnymi ażurami oraz
czterema neogotyckimi kapliczkami usytuowanymi
w rogach placu kościelnego. Świątynia ma kształt wydłużonego krzyża łacińskiego. Głównym akcentem bryły
kościoła jest wysoka wieża wyrastająca ze środka masywu frontowego. Jest ona czworoboczna i czterokondygnacyjna, złożona z trzech uskokowo zmniejszających
swój przekrój prostopadłościanów. Nakryta smukłą,
ośmiopołaciową iglicą z koroną, zwieńczona krzyżem.

W latach II wojny światowej przy odwrocie Niemców w 1944 r. kościół poniósł duże straty, uderzony
został 18 pociskami artyleryjskimi. Uszkodzenia naprawiono zaraz po wojnie w 1945 r., dzięki inicjatywie
proboszcza ks. Feliksa Kardasa. Świątynię wyposażono
w latach 50-tych w neogotyckie ołtarze, ambonę i konfesjonały zastępując nimi te pochodzące ze starego
drewnianego kościoła. W świątyni zachowało się wiele
przedmiotów wyposażenia pochodzących ze starego
kościoła: antepedium kurdybanowe z I poł. XVIII wieku,
barokowa chrzcielnica z czarnego marmuru z II poł. XVIII
wieku, obrazy z I poł. XIX wieku pędzla Aleksandra i Jana
Danielewiczów, monstrancja promienista z 1648 r. fundacji Jana Scerby, dwa krzyże ołtarzowe z I poł. XIX wieku, trzy krucyfiksy procesyjne – barokowy z XVIII wieku,
rokokowy z II poł. XVIII wieku, rokokowo-ludowy z XIX
wieku, lichtarze cynowe z wieku XVIII, naczynia na wodę
święconą, oraz zakupione w roku 1909 21 – głosowe organy, wybudowane przez firmę „Braci Rieger”w Jagerndorf (Austria).
Kościół parafialny

Kościół parafialny

W bocznej nawie kościoła znajduje się wystawa
z obrazami Aleksandra i Jana Danielewiczów, XIX-wiecznych malarzy tworzących w Gościeradowie.
Obrazy Danielewiczów mają kształt prostokąta, stojącego na krótszym boku, o przeciętnych wymiarach
65x90 cm. Malowane są farbą olejną na samodziałowym płótnie różnej grubości. W pięciu przypadkach
zamiast płótna użyto desek.
Obecnie obrazy Danielewiczów znajdują się w Muzeum Archidiecezjalnym Sztuki Religijnej (13 sztuk),
Muzeum Wsi Lubelskiej (12 sztuk) oraz w kościele parafialnym w Gościeradowie.
Oryginalność Aleksandra i Jana Danielewiczów polega na tym, że zaliczają się oni do nielicznego grona
autorów malujących dla środowiska wiejskiego w unikatowy sposób. Obrazy ich to nie próby naśladownictwa czegokolwiek, ale ich własna koncepcja. Każde
z ich dzieł ma piętno swoistej maniery, właściwej Aleksandrowi, którą przejął jego syn Jan. Artyści mieszkając
na wsi, pozostali wierni swemu wyczuciu piękna. Twórczość Aleksandra i Jana jest ważnym zjawiskiem, szczególnie dla Gościeradowa oraz Lubelszczyzny.
Kościół parafialny
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obraz Danielewiczów
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Cmentarz z I wojny światowej
Ważnym miejscem świadczącym o tragicznych
losach mieszkańców gminy jest cmentarz z okresu I
wojny światowej, na którym w zbiorowej mogile pochowanych jest co najmniej 500 poległych żołnierzy
różnych narodowości w I Bitwie o Kraśnik. Znajduje się
w Gościeradowie Folwarku, w lasku po prawej stronie
drogi Gościeradów – Księżomierz.

Kazamata MG34

Pole „Zjawienia” w Księżomierzy

Cmentarz z I wojny światowej

Kazamata MG 34
W Gminie Gościeradów warto również zobaczyć
schron bojowy Kazamata MG34 z czasów II wojny
światowej. Załogę tego schronu bojowego stanowiło
6 ludzi. Schron uzbrojony był w karabin maszynowy
MG34, kaliber 7,92 mm o donośności 3,5 km i składał
się z 5 pomieszczeń: bronionego wejścia, śluzy gazowej
z wyjściem awaryjnym, pomieszczenia załogi, korytarza
z peryskopem, izby bojowej. Jego wymiary stanowią:
wysokość – 3,9 m, szerokość i długość – 10 m, grubość
ścian zewnętrznych – 2m, grubość ścian wewnętrznych
– 0,8–1 m, grubość stropu – 2m, wysokość wewnątrz
– 1,9 m, płyta pancerna – 78P9, t. ”1939 FL Nr 123 B”.
Wykonany prawdopodobnie przez firmę budowlaną
Beton - u. Monierbau AG pod kierownictwem Heydasch
Konrad na zlecenie Dowództwa Fortyfikacji Krajowych
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Kolejny miejscem do poznania jest tzw. Pole Zjawienia w Księżomierzy. Według tradycji przekazywanej
z pokolenia na pokolenie, za wsią na polu przy drodze
do Annopola zauważono płaczącą Matkę Bożą, ubraną
nie w piękne szaty, jak to najczęściej bywało podczas innych objawień, ale w strój zwykłej chłopki. Maryja siedziała na przydrożnym kamieniu i płakała. Wywołało to
ogromne poruszenie wśród mieszkańców wsi, a wkrótce także i sąsiednich – bliższych i dalszych miejscowości, na miejsce objawień zaczęły przybywać tłumy ludzi,
znoszono różne dary, byli tacy, którzy twierdzili, iż otrzymali szczególne łaski.

Wschód (Landesbefestigung Ost), pod kierownictwem
Inspekcji Umocnień Wschodnich. Schron wybudowany
został w okresie od marca do maja 1941 r.

Dziś w miejscu objawienia stoi krzyż i kamienna
grota z figurką Matki Bożej. Corocznie odbywa się tam
też Międzydiecezjalny Festiwal Pieśni Maryjnej – „Matko, która nas znasz”.
Na terenie gminy Gościeradów znajdują się także
inne obiekty zabytkowe warte zobaczenia jak zespół
budynków folwarcznych w Wólce Gościeradowskiej.
Znajdziemy tu budynek dawnego czworaka dworskiego
z I poł. XX w., obory dworskiej z I poł. XX w. oraz budynek
dawnej stajni z XIX w., jak również drzewostan. Interesującym zabytkiem jest murowana dzwonnica z drugiej
poł. XIX wieku w zespole kościelnym w Księżomierzy.
W 1996 r. spłonął zabytkowy kościół drewniany z 1783 r.,
w zespole tym znajduje się jego miniaturowa kopia.

Sądząc z lokalizacji istniejącego schronu bojowego, płyta strzelnicza skierowana jest na wzgórze „Góry
Szczeckiej”, w kierunku południowo-wschodnim, funkcją tego obiektu mogła być osłona budowanego tam
schronu prawdopodobnie schronu dla obserwacji artylerii. Jak wynika z relacji mieszkańców na tym samym
wzgórzu przygotowane zostało odkryte stanowisko
artyleryjskie. Z omawianego wzgórza rozciąga się panoramiczny widok na prawie cały obszar gminy Gościeradów oraz duży odcinek wschodniego brzegu Wisły.
Pole Zjawienia w Księżomierzy

Budynek mieszkalny w zespole folwarcznym
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Gmina Gościeradów szczyci się szeroko rozwiniętą działalnością kulturalną,
prowadzoną m. in. przez jednostki gminne.

rocznic i świąt strażackich. Kapela występowała także
w Centrum Kultury w Lublinie, koncertowała dla delegacji zagranicznych goszczących w Kraśniku i na terenie
powiatu kraśnickiego. Prezentowała swoje umiejętności
także na Przeglądach Twórczości Artystycznej Wsi, eliminacjach Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych i wielu innych konkursach. Od 2000 r.
współpracuje z Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu
Dolnym koncertując na organizowanym tam rokrocznie
„Święcie jesieni”, a od 2001 r. także z Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie koncertując podczas „Parady ginących
zawodów i zwyczajów Lubelszczyzny”. Kapela nagrała
własną płytę pt. „W moim ogródeczku” oraz wspólnie
z Zespołem Śpiewaczym „Kowalanki” z Kowalina płytę
pt. „Drożyna”. W 2011 r. GOK zakupił dla członków Kapeli
Ludowej nowe stroje ludowe, a w 2012 nowe instrumenty. Przedsięwzięcie to było współfinansowane przez Unię
Europejską w ramach działania 413 „wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007–2013
w zakresie małych projektów.

Gminna Biblioteka Publiczna
Gminna Biblioteka Publiczna w Gościeradowie została utworzona w 1984 r., ale jako biblioteka gromadzka istniała już wcześniej, ponieważ najwcześniejsze
wpisy w pierwszej księdze inwentarzowej pochodzą
z 1949 r. Obecnie GBP zajmuje część zmodernizowanych w 2008 r. pomieszczeń budynku po byłym POM.
GBP prowadzi kawiarenkę internetową wyposażoną w nowoczesny sprzęt. Posiada również szeroką
ofertę zbiorów: książki tradycyjne, audiobooki, filmy
i teatry telewizji na płytach DVD, zbiory regionalne,
w szczególności dotyczące gminy Gościeradów: m.in.
teczka wycinków prasowych prowadzona od 1987 r.,
egzemplarze archiwalne periodyków lokalnych: „Ju-

piter”, „Wieści Gminne”, „Wieści Gościeradowskie”,
bogatą ofertę czasopism. Biblioteka prowadzi także
działalność kulturalno – oświatową. Organizowane są
spotkania z ciekawymi ludźmi, konkursy czytelnicze
i literackie, lekcje biblioteczne, spektakle teatralne, zajęcia dla dzieci i młodzieży, głośne czytanie książek dla
grup dziecięcych. Tradycyjnie, co roku GBP organizuje
Tydzień Bibliotek. W 2012 r. przy wsparciu środków
unijnych wydała publikację: „Drogowskaz. Zbiór wierszy Krystyny Ziółkowskiej ilustrowany zdjęciami wybranych miejsc z terenu ziemi kraśnickiej oraz zdjęciami
z archiwum rodzinnego poetki”.

Zespół „IRRISORES”

Naszym regionalnym dobrem jest Kapela Ludowa
z Gościeradowa. Powstała pod koniec 1995 r. przy GOK
w Gościeradowie. Od początku swej działalności kapela uświetnia swoimi występami uroczystości gminne,
rejonowe, powiatowe i wojewódzkie, między innymi:
dożynki, Dni Gościeradowa, Annopola i Kraśnika, „Maliniaki”, „Chmielaki”, uroczystości sobótkowe, obchody

Trudno zliczyć, ile występów miała kapela przez
ponad 17 lat działalności, gdyż nie wszystkie występy
są ewidencjonowane, ale śmiało można powiedzieć,
że było ich ponad 200. Były to nie tylko festiwale,
przeglądy, bowiem kapela zawsze utożsamiała się ze
środowiskiem, z którego wyszła, uczestnicząc w dożynkach, świętach kościelnych i państwowych, imprezach charytatywnych, festynach ludowych, imprezach
prywatnych.

Tydzień Bibliotek w Gościeradowie

Gminny Ośrodek Kultury w Gościeradowie
Gminny Ośrodek Kultury utworzony został w 1985 r.
Obecnie GOK mieści się w tym samym budynku co GBP.
Oprócz zajęć stałych GOK organizuje różnego rodzaju imprezy cykliczne i okazjonalne. Stałą formą pracy
placówki jest m. in. prowadzenie dziecięcego zespołu
tanecznego. Popularną formą działalności ośrodka są
zajęcia rozwijające uzdolnienia dzieci i młodzieży w zakresie muzyki poprzez naukę gry na instrumentach:
pianino, keyboard, gitara, instrumenty dęte. Z dziećmi
i młodzieżą wykazującymi zainteresowania i zdolności
w kierunku śpiewu prowadzone są zajęcia wokalne.
10

W GOK-u również odbywają się próby zespołów wokalno-instrumentalnych: „NOISE”, „NO-NAME” oraz
„IRRISORES” przygotowujących programy muzyczne
na uroczystości środowiskowe pod okiem instruktorów zatrudnionych w tejże instytucji. W celu podtrzymywania amatorskiego ruchu artystycznego i folkloru
ludowego GOK opiekuje się zespołami śpiewaczymi
działającymi w Księżomierzy i Suchodołach oraz pracuje z Kapelą Ludową z Gościeradowa. Prowadzenie
od 1992 roku Orkiestry Dętej to również działalność
gościeradowskiej instytucji kultury.

kapela ludowa z Gościeradowa
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Na terenie gminy Gościeradów odbywają się cyklicznie imprezy: Międzydiecezjalny Przegląd Pieśni
Maryjnej w Księżomierzy, Gminny Festyn Rodzinny,
Dni Gościeradowa oraz Dożynki Gminne.
Międzydiecezjalny Przegląd Pieśni Maryjnej odbywa się na,, Zjawieniu” w Księżomierzy. Pierwsza
edycja konkursu miała miejsce w roku 2007 i odtąd
odbywa się corocznie. Przegląd ma na celu m.in.: rozwój kultu Maryjnego, propagowanie pieśni Maryjnej

jako formy ewangelizacji, integrację dzieci, młodzieży
i dorosłych, prezentację dorobku zespołów tworzących w duchu chrześcijańskim czy promocję młodych
talentów. Konkurs ma charakter otwarty. Organizowany jest przez Parafię Rzymskokatolicką w Księżomierzy
we współpracy z UG Gościeradów, ZS w Księżomierzy
i GOK w Gościeradowie. Międzydiecezjalny Przegląd
Pieśni Maryjnej jest jedynym tego typu i na taką skalę
konkursem w powiecie kraśnickim.

kapela ludowa z Gościeradowa

Na terenie naszej gminy działają prężnie Ludowe Zespoły Śpiewacze z Suchodołów i Księżomierzy.
Zespół Ludowy w Suchodołach istnieje od 1985 r.
Tworzą go członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Suchodołach. Zespół ten występował wielokrotnie na
uroczystościach gminnych, rejonowych i wojewódzkich (w byłym województwie tarnobrzeskim), a od
czasu powrotu do województwa lubelskiego uczestniczy w uroczystościach lokalnych oraz w Przeglądach
Twórczości Artystycznej Wsi, Przeglądach Twórczości
Artystycznej Koła Gospodyń Wiejskich, Przeglądach
Kolęd i Pastorałek, eliminacjach regionalnych do Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych

itp., zdobywając nagrody i wyróżnienia. Zespół Ludowy
w Księżomierzy to najstarszy zespół śpiewaczy z terenu gminy Gościeradów. Powstał on w 1967 r., a założycielką była Pani Helena Twaróg. Zespół aktywnie działał do roku 1996, po czym zawiesił swoją działalność.
W kwietniu 2004 r. z inicjatywy GOK-u został reaktywowany. Od tego czasu uczestniczy w uroczystościach
gminnych oraz niemal wszystkich konkursach i przeglądach organizowanych na terenie powiatu kraśnickiego.
Do szczególnych jego osiągnięć można zaliczyć wykonywanie wieńców dożynkowych, które zdobywają czołowe miejsca zarówno w gminie, powiecie, jak i w województwie. Obecnie zespół liczy 10 osób.

Międzydiecezjalny Przegląd Pieśni Maryjnej

Międzydiecezjalny Przegląd Pieśni Maryjnej

Gminny Festyn Rodzinny

zespół ludowy z Suchodołów
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zespół ludowy z Księżomierzy

Gminny Festyn Rodzinny odbywa się każdego roku w Gościeradowie najczęściej w miesiącu czerwcu.
Ma na celu zapewnienie wspólnej zabawy i zdrowej rywalizacji w zawodach sportowych dzieciom
i ich opiekunom. Organizowany jest przez instytucje publiczne, w tym szkoły z terenu naszej gminy.
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Kultura
Dni Gościeradowa są największą regionalną imprezą plenerową trwającą dwa dni. Tradycyjnie odbywają się z początkiem wakacji. Program festynu zawsze
jest bogaty po to, aby każdy z mieszkańców lub turystów znalazł coś dla siebie, a więc: występy zespołów
ludowych, zespołów dziecięcych i lokalnych artystów,
kabarety, koncerty zapraszanych,, gwiazd”, pokazy strażackie, różne wystawy oraz stoiska promocyjne. Tradycyjnie pierwszy dzień festynu kończy się dyskoteką pod
gwiazdami, a drugi – pokazem sztucznych ogni.
Koniec sierpnia to dla rolników czas świętowania
udanych zbiorów. Dożynki Gminne organizowane z tej
okazji są bardzo ważnym festynem w tradycji regionalnej. To święto plonów odbywa się co roku w innym
sołectwie, tak aby mieszkańcy mogli wykazać swoją
inicjatywę przy ich organizacji. Najważniejszym wyda-

Kultura
rzeniem festynu jest konkurs wieńców dożynkowych.
Tradycja wicia wieńców powoli zanika, więc tym bardziej warto przyjechać i zobaczyć jak to u nas wygląda.
Święto plonów rozpoczyna się mszą św., podczas której
rolnicy dziękują za udane zbiory. Tradycyjnie podczas
festynu ogłaszane są wyniki gminnego konkursu na
najbardziej zadbane gospodarstwo rolne i najładniejszy
ogród przydomowy.
Od 2004 r. Urząd Gminy we współpracy z Gminną
Biblioteką Publiczną oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury
wydaje lokalną gazetę, początkowo pn. „Wieści Gminne”, a obecnie „Wieści Gościeradowskie”, w której
poruszane są miejscowe problemy oraz przekazywane
informacje dotyczące ważnych wydarzeń z życia mieszkańców, funkcjonowania Urzędu Gminy, pracy Rady
Gminy, itp.

Dni Gościeradowa

Dni Gościeradowa
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przyroda
Natura obdarzyła gminę Gościeradów piękną przyrodą, która wzbudza zachwyt u odwiedzających nas osób. Przepływa przez nią malownicza rzeka Tuczyn, gdzie spotkać można takie
rzadkości jak rak, miętus czy pstrąg tęczowy. Dzięki niej znajdziemy tu wiele malowniczych
stawów. Aż 43% naszej gminy stanowią tereny leśne z urokliwymi zagajnikami, wąwozami
i polanami, w których aż chce się wypoczywać. Nasze lasy są bogaty w runo leśne – jagody
i grzyby: borowiki, rydze, kurki, gąski, podgrzybki. Występuje tu duże zróżnicowanie krajobrazu oraz liczne osobliwości przyrodnicze. Na naszym terenie znajdują się 2 rezerwaty przyrody ,, Marynopole” i ,, Doły szczeckie”. Występuje tu także bogata flora (storczyki: kukawka,
gnieźnik leśny, podkolan, wawrzynek wilcze łyko, parzydło leśne i in.) oraz fauna (bocian
czarny i biały, myszołów, jastrząb, lelek, żmija zygzakowata, czapla siwa, kruk, borsuk, wydra,
bobry, łosie, wilki, jelenie).

przyroda
Doły szczeckie
Doły szczeckie – to także rezerwat leśny, o powierzchni 204 ha. Został utworzony w 1997 r. również
na terenie leśnictwa Marynopole. Chronione są w nim
gromadne stanowiska buka zwyczajnego oraz malowniczo pocięty teren w postaci jarów, wąwozów i tzw.
suchych dolin. Do najbardziej interesujących roślin należą: groszek wschodnio-karpacki, wawrzynek wilcze-

łyko, bluszcz pospolity, parzydło leśne, lepiężnik biały,
paprotnica krucha, wyka leśna, miodownik melisowaty,
fiołek przedziwny, przylaszczka pospolita, zawilec żółty,
narecznica szerokolistna, paprotnik kolczysty, widłak
wroniec, żywiec gruczołowaty, storczyk buławinek wielokwiatowy, lilia złotogłów i inne.

Marynopole
Marynopole – to rezerwat leśny, o powierzchni
prawie 157 ha chroniący stanowiska jodły na północno
– wschodniej granicy jej naturalnego zasięgu. Został on
utworzony w 1976 r. na terenie leśnictwa Marynopole. W rezerwacie znajdziemy ścieżkę dydaktyczną (podzieloną na 12 przystanków) oraz trasę rowerową, co
pozwala uatrakcyjnić obcowanie z przyrodą. Można tu
spotkać także rzadkie i chronione gatunki flory – wawrzynek wilczełyko, widłak wroniec i fauny – dzięcioł
duży, dzięcioł zielonosiwy czy bocian czarny.
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przyroda

przyroda

obszar ochrony przyrody natura 2000
Przez teren naszej gminy przebiega również obszar
ochrony przyrody NATURA 2000. Znajdziemy tu również Obszary Ochrony Siedlisk. Według informacji zebranych od Nadleśnictwa Gościeradów są to:
Szczecyn – 692 ha. Obszar ten chroni siedliska
grądu subkontynentalnego wykształconego w posta-

Szczecyn

ciach z bukiem i jodłą. Znajduje się tu również jedno
z dwóch potwierdzonych stanowisk pachnicy dębowej
na Wyżynie Lubelskiej. Pachnica dębowa jest gatunkiem chrząszcza z rodzaju żukowatych. Chroniona jest
dyrektywami unijnymi i obecnie uznaje się ją za gatunek zanikający.

Szczecyn

Natomiast w miejscowości Łany znajduje się pomnik przyrody nieożywionej tzw. Źródliska. Położone
są na krawędzi Wyżyny Lubelskiej i zajmują teren kilkudziesięciu m2. Obok źródlisk wije się malowniczo rzeka
Tuczyn. Są to źródła podpływowe, bardzo rzadko spotykane na Roztoczu i Wyżynie Lubelskiej. Woda wypływa
spod powierzchni ziemi tworząc piękne gejzery wodno
– piaskowe. Ciekawostką jest to, iż temperatura wody
wynosi niezmiennie od lat 10,2–10,30 C niezależnie od
pory roku. Woda ze źródełek nadaje się do picia (woda
źródlana), ma bardzo dobry smak z niską zawartością
chlorków. W 2012 r. wokół tego miejsca została zmodernizowana baza turystyczna. Znajdziemy tu altanki,
ławki, stoły, miejsce na ognisko, malownicze drewniane
mostki przewieszone nad gejzerkami i oczywiście kosze
na śmieci. Do Źródlisk można dojechać drogą powiatową nr 2711, na miejscu znajdziemy parking i tablice informacyjne. Należy pamiętać o właściwym zachowaniu
i poszanowaniu tego wyjątkowego miejsca. Teren ten
również od 2012 r. wszedł w skład „Szlaku Jagiellońskiego” pod nazwą Park Łanów (więcej informacji na
stronie www.szlakjagiellonski.pl).

Gościeradów – 1761 ha. Jest to ważny obszar
występowania tzw. świetlistej dąbrowy (las mieszany
z dominacją w drzewostanie dębu) na Wyżynie Lubelskiej oraz grądu subkontynentalnego z dużym udziałem
rodzin storczykowatych. Wśród storczyków na terenie
gminy Gościeradów można znaleźć takie rzadkości jak:
podkolan biały, gnieźnik leśny, buławnik wielkokwiatowy czy podkolan zielonawy.

Gejzery – Źródliska w Łanach

Źródliska w Łanach

Na naszym terenie znajdziemy także pomniki przyrody – najwięcej jest lip drobnolistnych. Są tu także
dęby szypułkowe – jeden z nich znajduje się w Gościeradowie Folwarku, a drugi w Księżomierzy.

Źródliska w Łanach

Ciekawym miejscem do zwiedzenia jest elektrownia wodna w Mniszku-Kozłówce (Kozłówka to nazwa
potoczna). Powstała ona w miejscu starego młyna
na rzece Tuczyn na bazie tamy pochodzącej jeszcze
z okresu międzywojennego, a rozbudowanej w latach
60-tych. Śluza tej zapory sprawia wrażenie wodospadu
wysokości 4 metrów i jest nie lada atrakcją. Niezwykle
malowniczo prezentuje się staw nad tamą.
elektrownia wodna w Mniszku-Kozłówce

Klępa
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pomnik przyrody w Gościeradowie
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przyroda

ludzie i tradycje

Ciekawym miejscem do spędzenia wolnego czasu jest staw w Wólce Gościeradowskiej. Teren wokół
niego jest zagospodarowywany na potrzeby turystów
i mieszkańców. Obecnie znajduje się tu wygodny parking dla samochód i fragment trasy spacerowo-rowerowej. Staw zasiedla liczne ptactwo, takie jak: łabędzie,
kurki wodne czy kaczki. Zawsze w porze lęgowej można
obserwować kilka ptasich rodzin z młodymi. Ale uwaga,
łabędzie są bardzo apodyktyczne i lepiej wziąć dla nich
trochę chleba, czym udaje się je przekupić.

Kozłówka

Na szczególną uwagę zasługuje rejon Kamiennej
Góry, gdzie unikatowość siedlisk ptaków sprawia, że
jest to jedyne w gminie stanowisko występowania kilku
ich gatunków. Są tu również siedliska rzadkich gatunków muraw kserotermicznych. Ponadto Kamienna Góra
uznawana jest za najlepszy punkt widokowy w gminie.
W odniesieniu do ptaków na wyróżnienie zasługuje
także obszar stawów Zawólcze, stanowiący największy
w gminie biotop ptaków wodno-błotnych.

tradycje i pamięć
Swoją miejscowość tworzą nie tylko budowle, ale
przede wszystkim ludzie. W naszej gminie wciąż żywe
są dawne zwyczaje, tradycje i pamięć o tym, co było
dawniej. Wszystkich odwiedzających ten teren zachęcamy do poznania tragicznej historii wsi Szczecyn i tragedii, która się tam rozegrała podczas II wojny światowej. Mowa tu o PACYFIKACJI Szczecyna. Zdarzyło się to
2 lutego 1944 roku w Święto Matki Bożej Gromnicznej.
Wieś została otoczona przez niemieckie oddziały SS
i Wermachtu oraz ukraińskie oddziały SS Galizien. Prawdopodobnie miał to być odwet za pomoc partyzantom.
Mordowano wszystkich mieszkańców zabijając z zimną
krwią mężczyzn, kobiety i dzieci, budynki podpalano
wraz z plonami i zwierzętami. Oszczędzoną ludność
poprowadzono do Gościeradowa, mordując po drodze,

tych, którzy opóźniali pochód. Część kobiet zwolniono,
a resztę przewieziono do Lublina, a stamtąd na przymusowe roboty do Niemiec lub do obozu. Część z nich
nigdy nie powróciła, w tym prawie wszyscy mężczyźni.
Niemal każda rodzina w Szczecynie tego dnia straciła
kogoś bliskiego. Cała wieś została zrównana z ziemią.
Według różnych źródeł zginęło około 300 osób. O tej
potwornej zbrodni mieszkańcy gminy pamiętają i co
roku w dniu 2 lutego odbywa się specjalna uroczystość
ku pamięci ofiar. We wsi Szczecyn można zapalić symboliczną świeczkę w miejscu zbiorowej mogiły, gdzie
stanął pomnik i tablica z nazwiskami pomordowanych.
Ta zbiorowa mogiła pomordowanych mieszkańców jest
wpisana do rejestru zabytków.

Staw w Wólce Gościeradowskiej

Kozłówka
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Na terenie naszej gminy dobrze rozwija się działalność społeczna. Obecnie jest zarejestrowanych
5 stowarzyszeń. Są to: Stowarzyszenie Wspomagania Osób Niepełnosprawnych ,,RES SACRA MISER”
działające przy Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie, założone 26 października 1998 r., Stowarzyszenie Przyjaciół Gościeradowa, istniejące od 2 lipca
2000 r., Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy
Gościeradów, założone dnia 5 maja 2008 r., Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Szczecyn, działające
od dnia 4 maja 2011 r. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Księżomierz, zarejestrowane 19 listopada
2012 r.
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ludzie i tradycje
Prężnia działa także stowarzyszenie Ochotniczych
Straży Pożarnych. Obecnie mamy 9 jednostek OSP, a są
nimi: OSP Gościeradów, OSP Księżomierz, OSP Wólka
Gościeradowska, OSP Liśnik Duży, OSP Suchodoły, OSP
Marynopole, OSP Szczecyn, OSP Salomin i OSP Aleksandrów.

Jubileusz 100-lecia OSP Gościeradów

Lokalne tradycje bycia strażakiem ochotnikiem
w naszej gminie sięgają już ponad 100 lat. Pierwsza OSP
Gościeradów zostało założona ok. 1908 r. Obecnie ta
największa gminna jednostka znajduje się w Krajowym
Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, co świadczy o jej wysokim poziomie jako jednostki ochotniczej. Jest wyposażona w profesjonalny sprzęt z ratowniczo-gaśniczym
samochodem średnim MAN. Łącznie strażakami ochotnikami jest aktualnie ok. 300 osób.
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Gmina
Gościeradów

numery telefonów
INSTYTUCJE:
GMINNY OŚRODEK KULTURY W GOŚCIERADOWIE			
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GOŚCIERADOWIE			
NADLEŚNICTWO GOŚCIERADÓW					
URZĄD POCZTOWY W GOŚCIERADOWIE				

tel./fax. (15) 8381168
tel./fax. (15) 8381168
tel. (15) 8381174, fax. (15) 8381102
tel. (15) 8381171

SZKOŁY i PRZEDSZKOLA:
Zespół Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Gościeradowie		
Zespół Szkół im. Józefa Twaroga w Księżomierzy			
Zespół Szkół im. Janiny Wierzchowskiej w Liśniku Dużym		
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Mniszku		
Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Karola Konopki w Szczecynie		
Publiczne Przedszkole w Gościeradowie				
Publiczne Przedszkole w Księżomierzy				
Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta			
w Wólce Gościeradowskiej

tel./fax (15)8381134
tel./fax (15) 8381350
tel./fax (15) 8383103
tel./fax (15) 8381562
tel./fax (15) 8381115
tel. (15) 8381224
tel. (15) 8381357
tel. (15) 8381138

BAZA NOCLEGOWA:
Budynek dawnego Internatu przy ZS w Wólce Gościeradowskiej		
ok. 90 miejsc noclegowych
Dom Pielgrzyma w Księżomierzy, ok. 56 miejsc noclegowych		
Dom Pomocy Społecznej w Gościeradowie, 6 miejsc noclegowych (3 pokoje)
Gospodarstwo Agroturystyczne w Łanach Krystyna Jedlińska		
7 miejsc noclegowych (3 pokoje)

tel. (15) 8381138

Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Świętego Stanisława		
Biskupa i Męczennika i Świętego Jana Chrzciciela w Gościeradowie
Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Narodzenia NMP w Księżomierzy
Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny
Królowej Polski w Liśniku Dużym
Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Świętego Maksymiliana Kolbe
w Szczecynie

tel. (15) 8381129, 8381564

Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej w Gościeradowie			
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej REFUGIUM Henryk Rzeszutek
w Gościeradowie
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej TWÓJ LEKARZ Anna Kołtun		
w Gościeradowie
Apteka,, SŁONECZNA” w Gościeradowie				
ERKADO Zbigniew Kozłowski w Gościeradowie			
Kawiarnia,, BAJKA” w Gościeradowie				

tel. (15) 8381112
tel. (15) 8381158

tel. (81) 7416423
tel. (15) 8381147
tel. (15) 8381334

PARAFIE:

tel. (15) 8381365
tel. (15) 8383339
tel. (15) 8381829

POZOSTAŁE:

URZĄD GMINY GOŚCIERADÓW
tel. (15) 8381105, fax (15) 8381140
e-mail: poczta@goscieradow.pl
www.goscieradow.pl

tel. (15) 8381848
tel. (15) 8381751
tel. (15) 8381057, fax. (15) 8381884
tel. (15) 8381474

