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Drodzy Mieszkańcy, 
 

Chciałbym Wam przybliżyć moją prace w urzędzie.   Mam 

nadzieję, że dzięki temu, stanie się ona  dla Państwa  przej-

rzysta i widoczna.  

Prawie każdy mój dzień rozpoczynam od przeglądu prasy 

oraz analizy prawa samorządowego, które ulega zmianom. 

Jako wójt muszę być na bieżąco, aby nie popełniać błędów, 

których skutki mogłyby być odczuwalne dla każdego z Was. 

Ważną częścią mojej pracy są spotkania z mieszkańcami, soł-

tysami oraz radnymi. Przychodzą oni ze swoimi problemami, 

pomysłami, spostrzeżeniami.  Każda z tych rozmów jest inna, 

dotyczy czegoś nowego, co pozwala mi być na bieżąco 

z problemami mieszkańców. Niektóre sprawy od lat są  nam 

znane. Staram się wszystkich wysłuchać, zgłoszone proble-

my przeanalizować i jeżeli to możliwe zaradzić.  

W sposób zauważalny dla każdego z Was zmienia się estetyka naszej gminy.  Prace, które zosta-

ły wykonane to remont przystanków: malowanie ścian,  wylewanie posadzek, ułożenie kostki 

w miejscach, gdzie to było konieczne. Nasza ekipa pracuje ciągle przy czyszczeniu poboczy, 

wycinaniu drzew i krzewów, co wpływa na lepszą przejezdność dróg i zwiększenie bezpieczeń-

stwa. Została zakupiona kosiarka  bijakowa, która usprawniła koszenie poboczy oraz dużych po-

wierzchni.  Aktualnie we współpracy z powiatem remontowana jest droga powiatowa w Goście-

radowie Plebańskim, budowany odcinek chodnika  w Księżomierzy.  Nadleśnictwo prowadzi 

prace przy wycince drzew, przy drodze osiedlowej w Gościeradowie od strony Księżomierzy.  

Jesteśmy w trakcie realizacji inwestycji z funduszy sołeckich na 2015 r. Muszę też reagować 

i działać, kiedy pojawiają się awarie m.in. wodociągowe oraz kanalizacji. Są to rzeczy, które nie 

są widoczne z pozycji mieszkańca naszej gminy, ale brak szybkiej reakcji byłby odczuwalny 

przez każdego z Nas.  

W najbliższej przyszłości, przed nami szereg spotkań na temat ustaleń wydatkowania funduszy 

sołeckich na 2016 r. W ostatnim okresie gmina pozyskała zewnętrzne środki na  Dzienny Dom 

Opieki dla seniorów z programu „Senior – Wigor” w kwocie  250 tys. zł oraz dofinansowanie na 

budowę nowych stron internetowych dla urzędu gminy i jednostek jej podległych - 28 tys. zł. 

Są to małe sukcesy, które cieszą.  

Dobrze układa się współpraca z radą gminy oraz radnymi i sołtysami. Jest wiele nowych pomy-

słów, ale przede wszystkim są chęci do działania.  

Mariusz Szczepanik 

Słowo od wójta 
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Samorządowy Informator SMS ruszył w gminie Gościeradów 

W gminie Gościeradów został wdrożony Samorządowy In-
formator SMS. J est to system, który pozwala na informo-
wanie mieszkańców o zagrożeniach atmosferycznych, zebra-
niach sołeckich, awariach (np. wodociągu, linii energetycz-
nej itp.), imprezach kulturalnych i sportowych oraz innych 
ważnych wydarzeniach na terenie gminy.  
Sołtysi otrzymali informacje, które mają rozpowszechnić 

wśród mieszkańców. Osoby, które chcą otrzymywać darmo-

we powiadomienia muszą wypełnić formularz dostarczony 

przez sołtysów. Formularz dostępny  jest również w sekreta-

riacie UG oraz na stronie internetowej gminy Gościeradów 

www.goscieradow.pl      zakładka 

Formularz należy wydrukować wypełnić, własnoręcznie 

podpisać i dostarczyć do urzędu gminy lub sołtysa. 

System ten jest bezpieczny i bezpłatny (płaci się tylko za 

pierwszy SMS potwierdzający zapoznanie się z Regulami-

nem i wyrażeniem zgody na otrzymywanie wiadomości  

SMS zgodnie z taryfą swojego operatora sieci komórkowej).  

W chwili obecnej mamy zarejestrowanych 360 użytkowni-

ków. Wysłaliśmy do tej pory 11 wiadomości tekstowych 

z czego:  

 5 było związanych z zagrożeniami meteorologicznymi 

 5 związane z zawiadomieniami o spotkaniach z miesz-

kańcami 

 1 informacja o szkoleniu. 

 Pamiętaj: Jeżeli zapisałeś(aś) się do Samorządowego 

Informatora SMS otrzymasz SMS z prośbą o zapoznanie 

z Regulaminem i wyrażenie zgody na przesyłanie wiado-

mości SMS. KONIECZNIE odeślij SMS o treści ZGODA 

na numer 661000112 (tj. ten z którego otrzymałeś(aś) 

SMS).  

Wójt Gminy Gościeradów zachęca wszystkich do udziału 

w nowatorskim projekcie mającym na celu usprawnie-

nie wzajemnej komunikacji.  

Stanisław Kurz 

 Na nowy rok szkolny 2015/2016 wnioski na stypendia 

szkolne będzie można składać w terminie od 1 do 15 

września 2015 r. W sytuacji, gdy wniosek nie wpłynie do 

urzędu w ustawowym terminie będzie można złożyć doku-

menty także po jego upływie dołączając stosowne uzasadnie-

nie. Wymaganymi załącznikami do wniosku są: zaświadcze-

nia lub oświadczenia o dochodach za ostatni miesiąc, 

oświadczenie o pracy dorywczej oraz zaświadczenie ze szko-

ły ucznia. Kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania 

się o pomoc wynosi 456 zł netto na osobę w rodzinie. 

 Natomiast wnioski na zasiłki szkolne można składać 

w ciągu całego roku szkolnego w terminie 2 miesięcy od 

dnia wystąpienia zdarzenia losowego. We wniosku należy 

wykazać pogorszenie sytuacji materialnej ucznia z powodu 

zdarzenia losowego, ale nie ma tu kryterium dochodowego. 

Z uwagi na trudne do przewidzenia wypadki losowe każda 

sprawa rozpatrywana jest indywidualnie bez zbędnej zwłoki. 

Wszelkie informacje można uzyskać na naszej stronie inter-

netowej www.goscieradow.pl oraz w Urzędzie Gminy Go-

ścieradów, pok. nr 3, tel. (15) 838 11 05 wew. 408. 

Magdalena Majcher 

Informacja o stypendiach szkolnych 

http://www.goscieradow.pl
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mina Gościeradów w sobotę 23 maja 2015 r. 

miała zaszczyt być współorganizato-

rem  Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Woje-

wody Lubelskiego oraz Wójta Gminy Goście-

radów z okazji XXV–lecia Samorządu Gminnego.  

W rywalizacji wzięły udział drużyny z: Lubelskiego 

Urzędu Wojewódzkiego, gmin: Gościeradów, Opole Lubel-

skie, Janów Lubelski, Dorohusk, Lubycza Królewska, 

Dzierzkowice, miasta Tomaszów Lubelski oraz powiatów 

świdnickiego i kraśnickiego. Rywalizacja była zacięta i to-

czona do ostatniego gwizdka. 

Puchary oraz pamiątkowe dyplomy wręczali wojewoda 

lubelski Wojciech Wilk, wójt gminy Mariusz Szczepanik 

oraz starosta naszego powiatu Andrzej Maj. Pierwsze miej-

sce  i Puchar Wojewody Lubelskiego wywalczyła druży-

na  ze Świdnika, drugie miejsce - Puchar Wójta Gminy Go-

ścieradów zdobyła drużyna gminy Janów Lubelski, 

a jako  trzecia na podium stanęła drużyna z gminy Opole 

Lubelskie zdobywając puchar dyrektora Generalnego Lubel-

skiego Urzędu Wojewódzkiego. Pozostałe drużyny od miej-

sca 4 do 10 otrzymały symboliczne puchary oraz dyplomy za 

udział w turnieju.  

Dziękujemy  wszystkim, którzy przyczynili się do organi-

zacji zawodów. Przede wszystkim sponsorom Edycie Du-

dzińskiej i  Grzegorzowi Jaworkowi. Dziękujemy również 

naszym sąsiadom z gminy Dzierzkowice za wypożyczenie 

bramek na tę imprezę. Cieszymy się, że mogliśmy gościć 

wszystkie wymienione drużyny, które pomimo niezbyt przy-

jemnej pogody do nas dotarły i że razem mogliśmy święto-

wać  ten jubileusz.  

Fotoreportaż na naszym oficjalnym profilu na  Faceboo-

ku. 

       Aneta Stasiak 

WOJEWÓDZKI TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ W GMINIE GOŚCIERADÓW 

G 

Budynek po posterunku  policji stanie  się  własnością gminy Gościeradów  

Wojewoda Lubelski Wojciech Wilk wydał w dniu 12 sierp-
nia 2015 r. zarządzenie, w którym wyraził zgodę na przeka-
zanie gminie Gościeradów budynku po byłym posterunku 
policji. Działka oraz położona na niej nieruchomość  jest 
własnością Skarbu Państwa. 
- Cieszę się, że udało nam się załatwić tą sprawę tak szybko 
i uchronić ten budynek przed dalszą degradacją. Mamy pew-
ne plany co do jego przeznaczenia. Musi to być siedziba in-
stytucji kultury, ale decyzję podejmiemy wspólnie z radą.    
– informuje wójt Mariusz Szczepanik.  
Budynek wraz z działką stanie się własnością gminy po za-
warciu aktu notarialnego w tej sprawie.  

Ilona Mazurek 
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Sesje Rady Gminy Gościeradów  

IV sesja Rady Gminy Gościeradów odbyła się w dniu 26 marca 2015 roku, podjęto uchwały w sprawie: 

a) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny na rzecz gminy Gościeradów, 

b) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów 

i wysokości wynagrodzenia za inkaso, 

c) warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za po-

mocą środków komunikacji elektronicznej, 

d) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Gościeradów, 

e) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

gminy Gościeradów w 2015 roku, 

f) zniesienia form ochrony przyrody – pomniki przyrody, 

g) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2017, 

h) poboru od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz ustalenia inka-

sentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,  

i) zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Gościeradów. 

 

V sesja Rady Gminy Gościeradów odbyła się w dniu 30 kwietnia 2015 roku, podjęto uchwały w sprawie: 

a) zmian w budżecie gminy na rok 2015, 

b) udzielenia pomocy finansowej powiatowi kraśnickiemu, 

c) udzielenia pomocy finansowej gminy Dzierzkowice,  

d) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny na rzecz gminy Gościeradów,  

e) wydzierżawienia części działki Nr 745/12 położonej w Gościeradowie wraz z  budynkiem użytkowym ustano-

wionym na tej działce w trybie bezprzetargowym. 

 

VI sesja Rady Gminy Gościeradów odbyła się w dniu 28 maja 2015 roku, podjęto uchwały w sprawie: 

a) wyrażenia woli kontynuacji członkostwa gminy Gościeradów w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Zie-

mi Kraśnickiej w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,  

b) powołania Młodzieżowej Rady Gminy Gościeradów, 

c) zniesienia form ochrony przyrody – pomniki przyrody. 

Małgorzata Bartos 

ak Państwo wiedzą, zrealizo-

wany został projekt pt.: 

,,OPRACOWANIE PUBLI-

KACJI KSIĄŻKOWEJ 

PROMUJĄCEJ WALORY GMINY 

GOŚCIERADÓW”, który był współ-

finansowany ze środków Unii Europej-

skiej w ramach działania 413 

„Wdrażanie lokalnych strategii rozwo-

ju” w zakresie małych projektów obję-

tego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007-2013.  

W jego ramach została opracowana, 

złożona i wydrukowana książka w na-

kładzie 1000 egz. Co ważne publikacja 

o naszej gminie jest całkowicie bez-

płatna! Książka powstała dzięki nie-

odpłatnej pracy wielu osób: autorów 

zdjęć, artykułów i redakcji. Projekt na 

książkę został już rozliczony i udało 

się pozyskać całą wnioskowaną kwotę. 

W związku z ogromnym zainteresowa-

niem, jakim cieszyła się nasza publika-

cja wśród mieszkańców i turystów 

Mariusz Szczepanik wójt gminy Go-

ścieradów podjął decyzję o konieczno-

ści dodrukowania książki. Mam więc 

przyjemność poinformować wszyst-

kich zainteresowanych o możliwości 

uzyskania bezpłatnego egzemplarza 

naszej publikacji. Książkę będą mogły 

dostać osoby, które wcześniej jej nie 

uzyskały. Będzie ona dostępna w Urzę-

dzie Gminy Gościeradów w pok. nr 3 

i nr 14, oraz na stoiskach promocyj-

nych naszej gminy. Przyjemnej lektu-

ry! 

Magdalena Majcher 

DODRUK PUBLIKACJI O WALORACH GMINY GOŚCIERADOW 

J 
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Dzięki dobrej współpracy gminy Gościeradów oraz Sta-
rostwa Powiatowego w Kraśniku, samorządowcom udało się 
pozyskać środki na inwestycje drogowe na terenie naszej 
gminy. 

Największym przedsięwzięciem będzie remont 
ok.  3  kilometrowego odcinka drogi powiatowej: Gościera-
dów Plebański  -  Kosin. Inwestycja ta będzie współfinanso-
wana  ze środków powiatowych i gminnych. Dzięki stara-
niom radnej powiatu Edyty Dudzińskiej oraz zastępcy wójta 
Tomasza  Kremlasia, zostanie wykonany remont drogi Księ-
żomierz – Liśnik Duży. Będzie on obejmował usunięcie 
wszystkich nierówności na tej trasie. Jak poinformował nas 
dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Tomasz Cielepała, 
prace zostaną wykonane nowoczesną i bardziej trwałą meto-
dą. Kolejne przedsięwzięcie to budowa ok. 150 metrowego 
chodnika prowadzącego do miejscowego przedszkola, przy 
drodze w Księżomierzy Dzierzkowskiej. Odcinek ten po-
wstanie dzięki radnej powiatu Edycie Dudzińskiej, która 
podczas swojej kampanii wyborczej zadeklarowała, że co-
miesięczną  dietę przeznaczać będzie na inwestycje w naszej 
gminie - Z tych środków uzbierała się już wystarczająca 

kwota, za którą będzie można sfinansować budowę chodni-
ka. Prace zostaną przeprowadzone wraz z zaplanowanym 
remontem tej drogi, czyli wylaniem na długości wybudowa-
nego chodnika asfaltu. Inwestycje tą współfinansowało Sta-
rostwo Powiatowe w Kraśniku, Nadleśnictwo Gościeradów 
oraz Urząd Gminy Gościeradów.  

 
Nowy odcinek drogi powstanie również w Suchodołach. 

Wszystko dzięki porozumieniu jakie zawarły ze sobą samo-
rządy gminy: Gościeradów i Dzierzkowice, w kwestii dokoń-
czenia budowy drogi łączącej Suchodoły oraz Dzierzkowice 
Podwody. Planowane jest utwardzenie nieco ponad 0,5 kilo-
metrowego odcinka i tym samym połączenie wyasfaltowa-
nych wcześniej dróg. 

 - Wprawdzie prace zostaną wykonane na terenie gminy 
Dzierzkowice, ale nasi mieszkańcy z tej drogi bardzo chętnie 
i często korzystają. Zdecydowaliśmy się więc na dofinanso-
wanie tej inwestycji – potwierdza Tomasz Kremlaś - zastęp-
ca wójta gminy Gościeradów. 

Gmina Gościeradów rozpoczęła również zmiany plani-
styczne dotyczące  Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego. Została podpisana umowa z pracownią, 
która dla gminy wykona Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. 

Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Prze-

strzennego spowodowane są projektowaną przez firmę Green 
Power Development "Farmę Wiatrową Annopol ". Będą one 
dotyczyły wyłącznie terenu przeznaczonego pod tą inwesty-
cję w miejscowości Księżomierz.  Powstanie parku wiatro-
wego w naszej gminie, będzie generowało duże i regularne 
wpływy do budżetu wynikające z podatku od nieruchomości, 
czyli od części stabilnie związanej z gruntem (ok. 1,5 mln zł 
rocznie).   

Dzięki staraniom Tomasza Kremlasia, inwestor - firma 
Green Power Development, w pełni sfinansuje wykonanie 
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla mieszkańców. Umoż-
liwi on ubieganie się o dofinansowanie na kolektory lub 
ogniwa fotowoltaiczne. Podczas zebrań sołec-
kich  mieszkańcy bardzo licznie upominali się o tego typu 
inwestycje. W maju podpisano umowę z wybraną pracownią, 
która rozpoczęła już pracę nad tym dokumentem. 

 

Aktualnie, na terenie całej gminy wykonywane jest rozwoże-
nie kruszywa na utwardzenie dróg gminnych, publicznych 
i dojazdowych do pól. Łącznie zagospodarowane zosta-
nie 3600 ton materiału. Sołtysi zobowiązani zostali do wska-
zania miejsc najpilniej wymagających utwardzenia. Do reali-
zacji przedsięwzięcia zostanie wykorzystany sprzęt należący 
do gminy Gościeradów. 

 
       Ilona Mazurek 

Najbliższe ważne inwestycje w naszej gminie 
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Konkursy na „Najładniejszy ogród przydomowy” 
i  Najbardziej zadbane gospodarstwo rolne” zostały roz-
strzygnięte. Celami konkursów było zachęcenie mieszkań-
ców gminy do poprawy estetyki zabudowy ogrodów oraz 
estetyki i warunków higieniczno - sanitarnych zagród wiej-
skich. 
W konkursie mogli brać udział właściciele ogródków przy-
domowych i gospodarstw rolnych z terenu gminy Gościera-
dów. Oceny zgłoszonych do konkursów ogrodów i gospo-
darstw dokonała komisja konkursowa. W ocenie konkurso-
wej brane były pod uwagę:  pomysłowość i oryginalność, 
ukwiecenie, ład, porządek oraz kolorystyka. 

 
W tegorocznym konkursach wzięło udział 23 

uczestników z terenu gminy Gościeradów. Zgłoszono 21 
ogrodów i 2 gospodarstwa rolne. Zgodnie z regulaminem 
oraz wizualną oceną komisji ustalono następujące wyniki: 
 
„ Najładniejszy ogród przydomowy”: 
1. Halina Błachnio z Gościeradowa, 
2. Maria Masztalerz z Gościeradowa, 
3. Monika Konieczna z Księżomierzy 
 
 

fot. Ogród  Haliny Błachnio z Gościeradowa 

fot. Ogród  Marii Masztalerz z Gościeradowa 

fot. Ogród  Moniki Koniecznej z Księżomierzy 

Wyniki konkursów na „Najładniejszy ogród przydomowy”  

i „Najbardziej zadbane gospodarstwo rolne”  
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Wyróżnienie: 
1. Magdalena Mordzińska z Księżomierzy, 
2. Marian Barankiewicz z Mniszka 
 

„Najbardziej zadbane gospodarstwo”: 
1. Dorota Kołodziej z Aleksandrowa  
2. Małgorzata Ludwich z Salomina 

 
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy. Zachęcamy 
Państwa do uczestnictwa w kolejnej edycji za rok. 

Ilona Mazurek 
 

Wiosna na sportowo 

od taką nazwą odbył się  pod koniec kwiet-
nia festyn sportowy zorganizowany przy stawie 
w Wólce Gościeradowskiej. Impreza ta miała na 
celu rozpropagowanie wśród mieszkańców zdro-

wego i aktywnego stylu spędzania wolnego czasu. 
Festyn rozpoczął się uroczystym  otwarciem inwestycji 
w Wólce Gościeradowskiej po przeprowadzonych pracach 
remontowych, której koszt wynosił 603 623,60 zł. 
Fundusze na ten cel zostały pozyskane ze środ-
ków  unijnych.  Symboliczną wstęgę przecięli; Marek Kos – 
radny Sejmiku SamorzadowegoWojewództwa Lubelskiego, 
przewodniczący rady gminy Grzegorz Latawiec, radna z 

Wólki Gościeradowskiej - Maria Gołda oraz sołtys - Bożena 
Adamczyk. 
Po części oficjalnej rozpoczęły się zawody sportowe, w któ-
rych brali udział zawodnicy w różnych grupach wiekowych. 
W biegu na 700 m kobiet I m. zajęła  Amanda Resztak,  
II - Patrycja Gil, III -  Justyna Grot. Na tę samą odległość 
mężczyzn I m. zdobył Kacper Rosły, II - Patryk Ziółkowski, 
III - Sylwester Gąsior. W kategorii wiekowej 10 – 14 lat 
zwyciężył Olaf Kamieniarz, drugi do mety dobiegł Kacper 

Iwan, trzeci na podium stanął Filip Wtykło. Z dziewcząt naj-
lepsza okazała się Julia Kuśmierz, która otrzymała wyróżnie-
nie. Dzieci poniżej 9 roku życia brały udział w pię-
ciu  konkurencjach sportowych: skok w dal, rzut workiem, 
rzut lotką – przebicie balonu, tor przeszkód, bieg na 85 m, za 
które otrzymały medale i skromne upominki.  
W trakcie całej uroczystości uczestnicy mogli skorzystać 
z podstawowych badań pomiaru ciśnienia i pomiaru poziomu 
cukru, które wykonywały  pielęgniarki z NZOZ „Twój Le-
karz” Anna Kołtun i NZOZ „REFUGIUM” Henryk Rzeszu-
tek.  
W dalszej części imprezy panie z Klubu Seniora w Gościera-
dowie brały udział w ćwiczeniach rozciągających - za co im 
serdecznie dziękujemy. Kolejnym punktem był wspólny ae-
robik dzieci i dorosłych poprowadzony przez Alicję Pęłkę - 
instruktor z GOK – u w Gościeradowie. 
Miłym akcentem kończącym niedzielną uroczystość był zor-
ganizowany przez wójta poczęstunek w postaci kiełbasek 
z grilla oraz okolicznościowego tortu.  
Festyn ten nie odbyłby się, gdyby nie nasi drodzy sponsorzy, 
którym serdecznie dziękujemy: firmie ERKADO – Zbigniew 
Kozłowski, Nadleśnictwu Gościeradów, Kazimierzowi Goł-
dzie - Sklep Wielobranżowy, Jackowi Stepuchowi - Sklep 
"Groszek", Grzegorzowi Jaworkowi - Sklep 
"ABC", Henrykowi Rzeszutek NZOZ "Refugium". Podzię-
kowania kierujemy również do radnej Wólki Gościeradow-

skiej Marii Gołdy, sołtys Bożeny Adamczyk oraz OSP 
w Wólce Gościeradowskiej. Dziękujemy bardzo koordynato-
rom sportu Annie Sydo – Filipczak, Rafałowi Klimkowi oraz 
wszystkim zaangażowanym nauczycielom wychowania fi-
zycznego z naszej gminy: Ewie Wronce,  oraz prowadzącym 
konkurencje sportowe: Mateuszowi Mikicie, Edycie Domań-
skiej, Mariuszowi Karkusiewiczowi. Bez ich ciężkiej pracy 
organizacja tej imprezy nie byłaby możliwa.  Mamy nadzie-
ję, że od tego roku będzie to impreza cykliczna i kolejnym 
razem jeszcze więcej osób uda nam się przekonać do wspól-
nej zabawy. 
      Ilona Mazurek 

P 
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Mamy przyjemność poinformować, że gmina Gościera-

dów została zakwalifikowana do programu edukacyjnego 

„Misja Przyroda – Zielone Szkoły w Parkach Narodo-

wych” realizowanego przez Fundację ,,Europejski Fundusz 

Rozwoju Wsi Polskiej-Counterpart Fund”. Program jest 

skierowany do uczniów klas 4-6 szkół podstawowych i klas 

1-2  gimnazjów z obszarów wiejskich. Jego uczestnicy, po 

krótkim wprowadzeniu w tematykę projektu, wyjadą na pię-

ciodniowe zajęcia terenowe do wybranego parku narodowe-

go. W ramach tzw. zielonych szkół, młodzież wcieli się w 

rolę badaczy-odkrywców i pozna walory przyrodnicze swo-

jego regionu. Dzięki atrakcyjnej formule programu, łączącej 

naukę, gry i zajęcia terenowe, dzieci szybciej i chętniej przy-

swajają wiedzę przyrodniczą. Na zakończenie projektu ucz-

niowie wezmą udział w konkursie międzyszkolnym.  

Projekt ,,Misja Przyroda” ma na celu: 

 upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży edukacji eko-

logicznej, zasad ochrony bioróżnorodności środowiska 

naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów 

przyrody; 

 budowanie wśród uczniów świadomości i poczucia od-

powiedzialności za środowisko przyrodnicze własnego 

regionu i Polski oraz akceptacji dla terenów chronio-

nych: Parków Narodowych i obszarów Natura 2000; 

 podniesienie sprawności fizycznej i poprawa stanu zdro-

wia dzieci i młodzieży poprzez upowszechnianie form 

aktywnego wypoczynku; 

 wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania 

oraz przeciwdziałania patologii społecznej; 

 umożliwienie poznawania zasad bezpiecznego zachowa-

nia się w różnych sytuacjach; zdobycia nowych doświad-

czeń, rozwinięcie zainteresowań i integracja grupy. 

Do kolejnej edycji gmina Gościeradów zgłosiła dwie 

szkoły, które zostały zakwalifikowane do programu. Są to: 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gościera-

dowie i Publiczna Szkoła Podstawowa im. Józefa Twaroga w 

Księżomierzu. W projekcie weźmie udział łącznie 36 

uczniów. Uczniowie wraz z nauczycielami wyjadą na 5 dni 

do wybranego parku narodowego. Co ważne udział w pro-

jekcie jest całkowicie bezpłatny dla uczestników, gdyż jest 

on dofinansowany ze środków funduszy EOG pochodzących 

z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii. We wcześniejszych 

edycjach projektu, które były realizowane w 2013 i 2014 

roku w 10 parkach narodowych, wzięło udział łącznie ponad 

1100 uczniów z całej Polski.  

Magdalena Majcher  

Projekt „Misja Przyroda - Zielone Szkoły w Parkach Narodowych”  
jest dofinansowany ze środków funduszy EOG pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii. 

,,MISJA PRZYRODA” w gminie Gościeradów 

MISJA PRZYRODA – Zielone Szkoły w Parkach Narodowych 

O tym, że nauka o przyrodzie jest cie-

kawa, a  teorię można sprawdzić w prak-

tyce, przekonali  się uczniowie szkół 

podstawowych w Księżomierzu i Go-

ścieradowie  w  ramach realizowanego 

przez Fundację Europejski Fundusz 

Rozwoju Wsi Polskiej  projektu edukacji 

ekologicznej „Misja Przyroda - Zielone 

Szkoły w Parkach Narodowych”. 

Celem projektu jest budowanie wśród 

uczniów świadomości i poczucia odpo-

wiedzialności za środowisko przyrodni-

cze własnego regionu i Polski dla tere-

nów chronionych: parki narodowe 

i  obszary Natura 2000. Dzięki udziało-

wi w projekcie uczniowie poznali bo-

gactwo gatunkowe otaczającego ich 

środowiska przyrodniczego i praktyczne 

znaczenie pojęcia różnorodności biolo-

gicznej. 
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W ramach realizacji tego projektu 36 

uczniów z dwóch  szkół  przebywało 

przez pięć dni  od  13 do 17.03 2015r.  

w miejscowości  Urszulin  na terenie  

Poleskiego Parku Narodowego.   Pod-

czas zajęć terenowych na ,,Durne ba-

gno” i ścieżki: Perehod, Spławy, i Dąb 

Dominik  uczniowie poznawali bioróż-

norodność występującą na tym terenie,  

ekosystemy leśne, wodne i  torfowiska. 

Uczyli się orientacji w terenie oraz 

badali jakość wody. Rozpoznawali 

organizmy, które można spotkać 

w tamtejszych jeziorach i rzekach. Po-

znali historię  regionu zwiedzając Ośro-

dek  Dydaktyczno-Muzealny w Starym 

Załuczu. Wszystkie zajęcia odbywały 

się pod okiem doświadczonego  pra-

cownika  parku pana Andrzeja Różyc-

kiego. Uczestnicy projektu dzielili się 

swoimi wrażeniami z pobytu na spe-

cjalnie utworzonym w tym celu profilu 

na Facebooku (www.facebook.com/

MisjaPrzyroda). 

Z najciekawszych wpisów powstanie 

gazetka „Misja Przyroda", którą wyda 

Fundacja „Europejski Fundusz Rozwo-

ju Wsi Polskiej” i prześle do szkół 

w ramach podsumowania progra-

mu. Wpisy   uczniów są najlepszym 

dowodem na to, że ich „Misja Przyro-

da” została zakończona sukcesem. 

Celem II fazy projektu jest nie tylko 

praktyczne wykorzystanie wiedzy zdo-

bytej przez uczniów podczas zajęć od-

bytych w parkach narodowych, ale 

także zwrócenie im uwagi na to, że oni 

sami mogą promować swój region, 

choćby poprzez opracowanie trasy nie 

oznakowanej ścieżki edukacyjnej. 

Aby osiągnąć ten cel uczniowie w ra-

mach dodatkowych zajęć pozalekcyj-

nych zdobywali umiejętność dokony-

wania obserwacji przyrodniczych 

i  kulturowych, odkrywali na nowo 

miejsca swego zamieszkania poprzez 

popularyzację wyjątkowych elementów 

historii związanych z lokalnym dzie-

dzictwem kulturowym i przyrodniczym 

opracowując quest po naszej małej 

ojczyźnie zatytułowany ,,Osobliwości 

gminy Gościeradów”. Na trasie questu 

turyści napotkają liczne zagadki, dzięki 

którym odkryją dziedzictwo kulturowe 

i przyrodnicze gminy. Jest to też spo-

sób na dotarcie do ciekawych miejsc, 

Quest został wysłany na ogólnopolski 

konkurs, którego organizatorem jest 

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju 

Wsi Polskiej oraz został zamieszczony 

na stronie internetowej szkoły. 

Pasjonatów questingów zapraszamy do 

odwiedzenia strony internetowej naszej 

szkły: www.zsksiezomierzszkolnastron

a.pl i na trasę opracowanego przez nas 

szlaku . 

Realizacja projektu „Misja Przyroda – 

Zielone Szkoły” w Parkach Narodo-

wych jest możliwa dzięki podpisanej 

umowie współpracy między gminą 

Gościeradów a Fundacją Europejski 

Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Co-

unterpart Fund  przy udziale dwóch 

szkół podstawowych. Projekt „Misja 

Przyroda - Zielone Szkoły” w Parkach 

Narodowych jest dofinansowany 

ze środków funduszy EOG pochodzą-

cych z Norwegii, Islandii i Lichtenstei-

nu oraz środków własnych Fundacji 

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Pol-

skiej – Counterpart Fund. Nad bezpie-

czeństwem uczniów czuwali nauczy-

ciele: p. Dorota Żelazna,  p. Ewa 

Wronka, p. Agnieszka Maziarska 

i p. Bożena Tyzo. 

Bożena Tyzo- koordynator projektu 

https://www.facebook.com/MisjaPrzyroda
https://www.facebook.com/MisjaPrzyroda
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Nowe przeznaczenie szkoły w Salominie 
Nasza praca i zaangażowanie przynosi konkretne efekty-  
uzyskaliśmy dofinansowanie na utworzenie Dziennego Do-
mu Senior- Wigor. Nasz pomysł został oceniony bardzo wy-
soko i dlatego gmina Gościeradów znalazła się w gronie 119 
samorządów w Polsce, w których powstaną takie domy. 
Seniorzy w naszej gminie są bardzo aktywni. Spotykając się 
z nimi widzę, że pomysłów i energii im nie brakuje, ale czę-
sto nie mają gdzie realizować swoich pasji.  
Dzienny Dom Senior – Wigor, który powstanie w Salominie 
to miejsce, gdzie będą mogli się spotykać oraz aktywnie spę-
dzać czas w miłej atmosferze. 
W ramach wygranego konkursu otrzymamy jednorazowe 
wsparcie na remont i adaptację budynku z przeznaczeniem 
na Dom Senior-Wigor w kwocie 180 tys. zł oraz dotację  na 
wyposażenie w wysokości 70 tys. zł. Pozostałe środki gmina 
musi dołożyć z własnego budżetu. 
Program adresowany jest do osób niepracujących 60+. 
W Dziennym Domu Senior-Wigor będą mogli spędzać co 
najmniej 8 godz. od poniedziałku do piątku. 
W ramach utworzonej placówki na 20 miejsc (uczestników 
może być dużo więcej) seniorzy będą mieli zapewnione: 
- pomoc opiekuna przez 8 h dziennie (pon.- pt.) 
- udział w warsztatach : obsługi komputera, tel. komórkowe-
go, kulinarnych, muzycznych, chóru, plastycznych, rękodzie-
ła, kwiaciarskich, integracyjno-motywacyjnych, kultural-

nych, zdrowotnych, malarskich i innych wynikających z po-
trzeb uczestników, 
- udział w imprezach integracyjno-kulturowych zorganizo-
wanych przez Dzienny Dom Senior– Wigor o zasięgu lokal-
nym i ponad lokalnym, 
- opiekę lekarską i pielęgniarską, 
- zajęcia z pedagogiem i psychologiem,  
- zajęcia z rehabilitantem, 
- poradnictwo prawne, 
- posiłek,  
- dostęp do bieżącej prasy, książek udostępnionych przez 
GBP, 
- dostęp do komputera i możliwość skorzystania z Internetu. 
Takie wsparcie seniorów z naszej gminy będzie nie tylko 
wsparciem dla rodzin w opiece nad seniorami, ale pozwoli 
na dłuższe zachowanie sprawności i samodzielnego funkcjo-
nowania oraz wykorzystania potencjału osób starszych 
zwiększając ich aktywny udział w społeczności lokalnej. 
Jestem przekonany, że Dzienny Dom Senior – Wigor w Sa-
lominie stanie się przyczynkiem współpracy dla innych pro-
gramów, włączenia innych instytucji z terenu gminy do bu-
dowania  lokalnego systemu wsparcia adresowanego do se-
niorów, szczególnie propagowania idei wolontariatu i nawią-
zywania relacji międzypokoleniowych. 

   Mariusz Szczepanik 

PROGRAM SENIOR -WIGOR WRĘCZENIE PROMESY  

W środę 5 sierpnia w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów w Warszawie odbyła się uroczysta inauguracja 
programu „Senior-Wigor”, na która zostali zaproszeni 
przedstawiciele samorządów zakwalifikowanych do jego 
realizacji. 

Gminę Gościeradów reprezentowali: wójt gmi-
ny  Mariusz Szczepanik, kierownik Ośrodka Pomocy 
Społecznej Anna Łuba oraz Janusz Kapica. Podczas spo-
tkania premier Ewa Kopacz i minister pracy i polityki spo-
łecznej Władysław Kosiniak-Kamysz wręczyli  promesy 
samorządom, które otrzymały dofinansowanie na utworzenie 
dziennych domów opieki Senior- Wigor. 

W ramach wygranego konkursu gmina Gościeradów 
otrzyma jednorazowe wsparcie na remont i adaptację budyn-
ku z przeznaczeniem na Dom Senior-Wigor w kwocie 180 
tys. zł oraz dotację  na wyposażenie domu w wysokości 
70 tys. zł. 

Program adresowany jest do osób niepracujących 
60+. W Dziennym Domu Senior-Wigor będą mogli spędzać 
co najmniej 8 godz. od poniedziałku do piątku. DDSW, który 

powstanie w Salominie to miejsce, gdzie seniorzy będą mo-
gli się spotykać oraz aktywnie spędzać czas w przyjemnej 
atmosferze. 

Ilona Mazurek 
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Jesienią nowy Oddział Dziecięcy w szpitalu na ul. Chopina 

 lipca br. podpisano umowę ze zwycięzcą 

przetargu na remont nowego Oddziału Dzie-

cięcego w kraśnickim SP ZOZ przy ul. Chopi-

na. Koszt tej inwestycji to 1,2 mln zł. Oddział 

zostanie przeniesiony z dzielnicy fabrycznej. Inwestycja po-

trwa 3 miesiące. 

Oddział dla najmłodszych pacjentów przeniesiono do dziel-

nicy fabrycznej 12 lat temu. Miało to być tymczasowe roz-

wiązanie. Obecnie panujące tam warunki lokalowe wymaga-

ją nowych rozwiązań. Dyrekcja ZOZ i władze powiatu zde-

cydowały o przeniesieniu oddziału do głównego budynku 

szpitalu na II piętro. Jedno z jego skrzydeł stoi puste i tam 

właśnie zostanie wykonany remont dostosowujący warunki 

leczenia i opieki nad najmłodszymi pacjentami do obowiązu-

jących standardów. - Przeniesienie Oddziału Dziecięcego to 

dobre rozwiązanie nie tylko dla szpitala, ale przede wszyst-

kim pacjentów i ich rodzin – wyjaśnia dyrektor SP ZOZ Ma-

rek Kos. - Wszystkie badania, konsultacje i diagnostykę bę-

dziemy mogli wykonać na miejscu w głównym budynku 

szpitala. Unikniemy wożenia małych pacjentów z dzielnicy 

do dzielnicy. 

Na oddziale wydzielona zostanie część dla najmłodszych 

pacjentów do lat 3 i starszych. Modernizację pomieszczeń 

wykona firma Walted, która wygrała przetarg na to zadanie 

(wpłynęło 6 ofert). Jego koszt to 1,2 mln zł. - W ubiegłym 

roku naszym priorytetem był nowy blok operacyjny, którego 

budowa i wyposażenie kosztowały kilka milionów zł – mówi 

starosta kraśnicki Andrzej Maj. - Jednak nie mogliśmy już 

dłużej czekać ze sprawą Oddziału Dziecięcego, bo najmłodsi 

pacjenci muszą mieć zapewnią opiekę medyczną w jak naj-

lepszych warunkach. 

Od momentu przekazania obiektu wykonawcy będzie on 

miał 3 miesiące na wykonanie wszystkich prac remonto-

wych.  
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Paszport wyrobisz w Kraśniku 

lipca w Kraśniku rozpoczął działalność Terenowy 
Punkt Paszportowy. Jego siedziba została zlokalizo-
wana w budynku kraśnickiego Starostwa Powiatowe-
go przy al. Niepodległości 20. 

To drugi taki punkt paszportowy na Lubelszczyźnie. Podob-
ny działa jeszcze w Puławach. Zgodnie z nowymi przepisami 
wnioski paszportowe można obecnie składać w punktach na 
terenie całego kraju, nie obowiązuje żadna rejonizacja. Kra-
śnickie biuro paszportowe jest więc bardzo praktycznym 
rozwiązaniem nie tylko dla mieszkańców powiatu kraśnic-
kiego, ale także okolicznych miejscowości np. z powiatu 
janowskiego czy opolskiego. W poniedziałki i środy punkt 
będzie otwarty w godz. 8.00 – 15.00, we wtorki od 8.00 do 

16.00, w czwartki od 10.00 do 15.00, a w piątki od 8.00 do 
14.00. Telefon do punktu: 81 458 10 84. 
Terenowy Punkt Paszportowy powstał z inicjatywy wojewo-
dy lubelskiego Wojciecha Wilka i w porozumieniu ze staro-
stą kraśnickim Andrzejem Majem. Przed likwidacją 9 lat 
temu biuro paszportowe mieściło się w kraśnickiej Komen-
dzie Powiatowej Policji. Teraz jego siedzibę zlokalizowano 
w Starostwie Powiatowym w dzielnicy fabrycznej. Miesz-
kańcy powiatu kraśnickiego oraz okolicznych miejscowości 
nie będą już musieli jeździć do Lublina, aby złożyć wniosek 
lub odebrać wydany paszport. Wszystkie standardowe proce-
dury związane z wydaniem tego dokumentu będzie można 
załatwić na miejscu. 
Wojewoda w ramach swych kompetencji zapewnia obsługę 
kadrową oraz wyposażenie punktu. Na mocy porozumienia 
ze starostą powiat wziął na siebie nieodpłatne użyczenie po-
mieszczeń, ponoszenie kosztów ich eksploatacji oraz zapew-
nienie środków bezpieczeństwa. Siedziba nowego punktu 
paszportowego to parter budynku Starostwa Powiatowego 
i Powiatowego Urzędu Pracy (można wejść głównym wej-
ściem lub bocznym od strony parkingu). - Z punktu widzenia 
mieszkańców powiatu to bardzo dobre i praktyczne rozwią-
zanie, bo nie będą już musieli jeździć specjalnie do Lublina, 
gdzie przez ostatnie lata trzeba było załatwiać wszystkie 
sprawy paszportowe – mówi starosta Andrzej Maj. - Wiele 
osób narzekało na likwidację dotychczasowego biura pasz-
portowego. Cieszę się, że mogliśmy panu wojewodzie pomóc 
w realizacji planów związanych z jego ponownym urucho-
mieniem. 

  

3 

Artykuły autorstwa Daniela Niedziałka zamieszczo-
ne na prośbę starosty kraśnickiego Andrzeja Maja 



Wieści Gościeradowskie Numer 2 (79) sierpień 2015  str. 14 

 

SAMORZĄD  

    e-mail: poczta@goscieradow.pl     (15) 838 11 32,   838 11 05;    fax. (15) 838 11 40                                                   

 
 

Nieprawidłowa segregacja odpadów 
 

Przeprowadzona kontrola wykazała nieprawidłowości segregacji odpadów ! 
 

Ze względu na potwierdzone bardzo liczne przypadki nieprawidłowej segregacji odpa-
dów komunalnych przez mieszkańców naszej gminy apelujemy o zapoznanie się z za-
sadami zbiórki selektywnej i stosowanie ich w praktyce. 
 
W związku z powyższym PRZESTRZEGAMY – że, w przypadku stwierdzenia niewła-
ściwej zawartości  odbieranych  worków na odpady selektywne, czyli: plastik, papier, 
szkło i metal oraz pojemników na odpady zmieszane, będziemy zmuszeni, na podsta-
wie art. 9f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.)  naliczyć opłatę jak za odbiór od-
padów gromadzonych w sposób nieselektywny. 
 
Zwracamy uwagę, że brak segregacji odpadów lub ich nieprawidłowa segregacja spo-
woduje konieczność wykonania korekty deklaracji na wyższą kwotę za ich utylizację 
o 100% czyli z 5 zł od osoby na 10 zł od osoby miesięcznie. 
 
Pamiętajmy, że od jakości segregacji odpadów zależy wysokość opłat, jakie wszyscy 
ponosimy za ich zbiórkę i zagospodarowanie. Cena za zagospodarowanie zmieszanych 
odpadów komunalnych wynosi 297,00 zł za tonę, natomiast cena za odpady segregowa-
ne wynosi 97,20 zł za tonę więc różnica jest znaczna. 
 

Zgodnie z obowiązującym prawem jesteśmy jako gmina zobowiązani do ograniczenia 

masy odpadów trafiających na składowiska, takim sposobem jest między innymi prawi-

dłowa segregacja "u źródła", czyli w Państwa gospodarstwach domowych. Niestety, je-

żeli nie zaczniemy odpowiednio segregować odpadów i przekroczymy dopuszczalny 

poziom składowania odpadów zmieszanych na składowisku, zostanie na gminę nałożo-

na kara finansowa, co może skutkować zwiększeniem stawki opłaty za odbiór  

i zagospodarowanie odpadów. 

 
Mamy nadzieję, że dobra współpraca naszych mieszkańców z firmą  EKOLAND oraz 
Urzędem Gminy w Gościeradowie przyczyni się nie tylko do poprawy stanu naszego 
środowiska naturalnego, ale również do osiągnięcia wymaganych przepisami prawa po-
ziomów ograniczenia składowania odpadów zmieszanych na składowisku oraz osią-
gnięcia odpowiednich poziomów recyklingu: papieru, szkła, tworzyw sztucznych i me-
tali.  
 

Zbigniew  Rogoźnicki 
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Wraz z nowym rokiem szkolnym 2015/2016 rusza program 

wsparcia nauki języka angielskiego YOUNGSTER PLUS 

dla młodzieży z Publicznego Gimnazjum w Liśniku Dużym. 

Gmina Gościeradów uzyskała bowiem dofinansowanie na 

realizację powyższego projektu z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund z siedzibą w 

Warszawie. Wsparciem zostanie objęta 1 grupa szkoleniowa 

w wymiarze 90 godzin lekcyjnych w ciągu roku szkolnego. 

Co ważne wszyscy uczniowie otrzymają darmowe podręcz-

niki i ćwiczenia do nauki języka angielskiego oraz inne po-

moce naukowe. Odpłatność za udział w programie jest sym-

boliczna i wynosi zaledwie 5 zł miesięcznie z przeznacze-

niem na potrzeby szkoły, w tym w pierwszej kolejności na 

potrzeby związane z realizacją programu. Wszelkie koszty 

programu, szkolenia nauczyciela, konkursy oraz wynagro-

dzenie (w tym przypadku w wysokości 50%) pokrywa Euro-

pejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Nie trzeba nikogo 

przekonywać jak ważne jest nauka języka angielskiego dla 

gimnazjalistów, których czeka obowiązkowy egzamin gim-

nazjalny. Dzięki podwyższeniu znajomości języka uczniowie 

będą mieli możliwość uzyskania lepszych wyników podczas 

przyszłego egzaminu. 

Magdalena Majcher 

 

Rusza program wsparcia nauki języka angielskiego YOUNGSTER PLUS  

SAMORZĄD  

STYPENDIA WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW 

DLA UZDOLNIONEJ MŁODZIEŻY 

Uzdolniona młodzież z gminy Gościeradów będzie otrzymywała stypendia Wójta Gminy Gościeradów. 

To jednorazowe pieniężne stypendia naukowe, sportowe i artystyczne, które mogą otrzymywać uczniowie klas IV – VI 

szkół podstawowych oraz klas I – III gimnazjów ze wszystkich szkół z terenu gminy Gościeradów. Przyznawane są raz w 

roku szkolnym, za poprzedni rok szkolny.  

Prawo do ubiegania się o stypendium naukowe Wójta Gminy Gościeradów przysługuje uczniom, którzy w danym roku szkol-

nym spełnili następujące warunki: 

a) w szkole podstawowej – uzyskali średnią ocen co najmniej 5,2 oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania; 

b) w gimnazjum – uzyskali średnią ocen co najmniej 5,1 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania,  

lub 

c) uzyskali tytuł finalisty lub laureata konkursu, olimpiady na szczeblu co najmniej wojewódzkim oraz co najmniej dobrą 

ocenę zachowania. 

Prawo do ubiegania się o stypendium sportowe Wójta Gminy Gościeradów przysługuje uczniom, którzy w danym roku 

szkolnym spełnili następujące warunki: 

a) w konkurencji indywidualnej byli finalistami w zawodach sportowych, turniejach, mistrzostwach na szczeblu co naj-

mniej wojewódzkim lub w konkurencji zespołowej zajęli miejsca od pierwszego do trzeciego w zawodach sporto-

wych, turniejach, mistrzostwach na szczeblu co najmniej wojewódzkim; 

b) uzyskali co najmniej dobrą ocenę zachowania. 

Prawo do ubiegania się o stypendium artystyczne Wójta Gminy Gościeradów przysługuje uczniom, którzy w danym roku 

szkolnym spełnili następujące warunki: 

a) uzyskali czołowe miejsca (od pierwszego do trzeciego) w indywidualnych konkursach, przeglądach i festiwalach 

z dziedziny kultury i sztuki na szczeblu co najmniej wojewódzkim; 

b) uzyskali co najmniej dobrą ocenę zachowania. 

Podstawą przyznania stypendium jest złożenie przez dyrektora szkoły wniosku w Urzędzie Gminy Gościeradów w terminie 

do dnia 15 września po zakończeniu danego roku szkolnego. Uczeń może otrzymać w danym roku jedno stypendium. 

Maksymalna wysokość stypendium Wójta Gminy Gościeradów może wynieść do 1000 zł, więc z pewnością warto się o nie 

ubiegać. 

Wszelkie informacje można uzyskać u dyrektorów szkół lub w Urzędzie Gminy Gościeradów, pok. nr 3, tel. (15) 838 11 05 

wew. 408.  

 

Magdalena Majcher 
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Jakie były początki stowa-
rzyszenia, skąd zrodził się 
pomysł na powstanie Stowa-
rzyszenia  Przyjaciół Goście-
radowa? 
Pomysł utworzenia stowarzy-
szenia zrodził się po obcho-
dach 800-lecia Gościeradowa 
czyli w 1998 r. Ówczesne wła-
dze samorządowe zaprosiły do 
współpracy osoby, które zaj-
mowały się historią naszej 
miejscowości  m.in. śp. Stani-

sława Stolę oraz Emilię Zapałę.  Nie ukrywam, że Stanisław 
Stola bardzo mobilizował do założenia stowarzyszenia. 
W grudniu 1999 r. odbyło się zebranie założycielskie, zosta-
ły uchwalone potrzebne  dokumenty i złożone w sądzie reje-
strowym. Wówczas nie było jeszcze KRS tylko Wydział 
Gospodarczy Sądu Okręgowego w Lublinie. Dokładnie 
2 lipca 2000 roku otrzymaliśmy informacje o tym, że stowa-
rzyszenie zostało zarejestrowane.  
 

Jakie osoby zakładały stowarzyszenie? 
Tak jak wspomniałem utworzył się komitet założycielski, w 
skład którego wchodzili S. Stola, E. Zapała, ówczesne wła-
dze samorządowe: wójt H. Śledzik, zastępca wójta H. Filip-
czak, przewodniczący rady J. Kędra i grono osób, które 
uczestniczyły w czasie obchodów 800-lecia Gościeradowa 
np. obecny dyrektor PUP w Kraśniku A. Tybulczuk oraz 
honorowy obywatel naszej gminy S. Leszczyński. Była nas 
grupka 21 osób. Wiele osób które należały do stowarzysze-
nia z Gościeradowa czy z powiatu kraśnickiego zmieniły 
swoje miejsce zamieszkania na bardziej odlegle, niektórzy 
wyjechali za granicę, niektórzy  odeszli a jeszcze inni sami 
zrezygnowali mając zbyt wiele innych obowiązków. 
 

Czy pamięta  Pan pierwsze działania jakie prowadziło 
stowarzyszenie? Czy taka działalność stowarzyszenia 
cieszyła się zainteresowaniem wśród mieszkańców? 
Trudno było, jest i pewnie tak będzie. Każda działalność 
społeczna  zawsze jest obarczona dużym ryzykiem akceptacji 
społecznej, bo bez tej akceptacji nie ma sensu działać. Szcze-
gólnie działania w sferze kultury, które nie są pierwszą po-
trzebą w naszym życiu. Jednak żaden naród nie może rozwi-
jać się bez kultury, rozwój  każdego z nas  następuje poprzez  
kulturę, gospodarka również rozwija się dzięki kulturze. 
Ta  obawa była, trudności były, są i będą zawsze, związane 
z różną problematyką. Każde stowarzyszenie ma inne uwa-
runkowania, działania. Mamy kilka stowarzyszeń na terenie 
gminy i każde z nich funkcjonuje  inaczej. Stowarzyszenia  
tworzą ludzie i dużo zależy od tego, kto to stowarzyszenie 
tworzy. Istotne jest by, jego członkowie widzieli sens działa-
nia. Działamy już 15 lat, zapewne w jakiś  sposób wpisali-
śmy się w nasze środowisko, nie tylko gościeradowskie. Na-
sza organizacja jest dobrze postrzegana na terenie całej Lu-
belszczyzny. Zaczynaliśmy od pomysłu, nie mając prawie 
nic, oprócz ogromnej determinacji i woli działania. Nie mie-
liśmy pieniędzy, lokalu, nie dysponowaliśmy żadnym zaple-
czem, ale dzięki pomocy ówczesnych  władz otrzymaliśmy 
lokal, w którym mogliśmy się spotykać, mogliśmy coś gro-
madzić, coś robić. Przyjęliśmy taką zasadę i cały czas ją sto-
sujemy, że wszelakie prace, które  podejmujemy, wykonuje-
my społecznie, bezpłatnie. Jest to duży  wkład członków 
stowarzyszenia. Bez tej pracy  społecznej nie dałoby się tak 
wiele zrobić. Nie  zdołalibyśmy podołać wszystkim działa-
niom. Jest to ogromna oszczędność. Przez  lata działalności 

wydaliśmy bardzo niewiele pieniędzy na realizacje naszych 
planów. Udowodniliśmy, że da się zrobić wiele  dobrych 
rzeczy za niewielkie pieniądze. Od 2011 roku możemy dys-
ponować trochę większą gotówką, od  kiedy uzyskaliśmy 
statut organizacji pożytku publicznego, ale do tamtego czasu 
nasz dochód roczny był niewielki. Początki były skromne, 
ponieważ nasz  budżet wynosił około 1 tysiąca zł rocznie. 
Wszelakiego rodzaju koszty administracyjne i inne były po-
krywane przez nas samych. Można powiedzieć, że mamy 
swoich stałych sponsorów, którzy od początku  wspierają 
nasze działania. Dobrze układa się współpraca z lubelskimi 
wykładowcami  UMCS, KUL, WOK, bez współpracy z tymi 
instytucjami nie bylibyśmy w stanie zorganizować konferen-
cji, wystaw i innych działań  które się odbywały. 
 

Bardzo często na swoje konferencje zaprasza Pan repre-
zentantów bardzo różnych dziedzin. Czy trudno jest na-
mówić taką osobę do przyjazdu do tak niewielkiej miej-
scowości jak Gościeradów? 
Tutaj nie było większych problemów, aczkolwiek trzeba 
przyznać, że rożnie  bywa. Sądzę, że działalność stowarzy-
szenia szczególnie tak aktywna i prężna, zachęciła różne  
osoby do współpracy z nami. Nawiązaliśmy kontakty z wie-
loma wykładowcami  i to zaowocowało możliwością organi-
zacji konferencji i wystaw.  
 

Wiemy również, że został Pan odznaczony medalami za-
sługi dla naszego regionu. Co to za odznaczenia i kiedy je 
Pan otrzymał? 
W 2005 roku od starosty kraśnickiego otrzymałem medal za 
zasługi dla powiatu kraśnickiego, miało to miejsce w czasie 
dożynek gminnych w Liśniku Dużym. Podczas Sejmiku To-
warzystw Regionalnych w Cycowie zostałem odznaczony 
odznaczeniem ministerialnym, „Zasłużony dla Kultury Pol-
skiej” przyznawanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Są to odznaczenia tylko honorowe nie finanso-
we. Kolejne odznaczenie otrzymałem w 2007 roku. Prezy-
dent RP Lech Kaczyński przyznał m.in. mi brązowy krzyż 
zasługi za działalność na rzecz społeczności lokalnej. Muszę 
powiedzieć  ze smutkiem, że z całego województwa lubel-
skiego podczas tej uroczystości było tylko trzech regionali-
stów. Nie dlatego, że ich nie ma, ale niestety dlatego, że taka 
działalność nie jest dostrzegana przez  władze samorządowe, 
które  mogłyby  występować z  wnioskami o nadanie takich 
odznaczeń. 
 

W tym roku przypada 15 rocznica działalności stowarzy-
szenia, czy będzie ona jakoś szczególnie obchodzona? 
Nie, nie będzie, przyjęliśmy zasadę, że co dziesięć lat bę-
dziemy robili coś większego Oczywiście będzie to w jakiś 
sposób zasygnalizowane mieszkańcom przez członków sto-
warzyszenia. Poprzez artykuł na stronie, wystawę czy pre-
zentację multimedialną. Natomiast nie planujemy w tym 
roku obchodów. 
 

Czy funkcja prezesa stowarzyszenia nie będzie odsunięta  
przez Pana na drugi plan  z uwagi na objęcie funkcji wój-
ta gminy Gościeradów? 
Tak, to pytanie wiele razy mi zadawano. A ja powiem, 
że zapewne będzie  odwrotnie, nie będzie to kolidowało 
a  wręcz przeciwnie, że będzie pomagało. W sposób należyty 
i dobry dla obu podmiotów. Myślę, że da się to połączyć 
w taki sposób, żeby to zaowocowało czymś lepszym niż do 
tej pory. 

Z prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Gościeradowa 
Mariuszem Szczepanikiem  rozmawiała Aneta Stasiak 

Wywiad z prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Gościeradowa 
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Stawach w Wólce Gościeradowskiej 

20 czerwca po raz kolejny, ale tym razem 

we współpracy z gminą Gościeradów zorga-

nizowane zostały Sobótki. W ten sposób 

strażacy z Wólki Gościeradowskiej, wójt oraz radna gminy 

Maria Gołda nawiązali do tradycji  związanych ze słowiań-

skim świętem, obchodzonym  w najkrótszą noc w roku, 

a tym samym wykorzystali idealne miejsce do tego typu uro-

czystości. Część artystyczną rozpoczęły panie z Klubu Se-

niora z Gościeradowa z  programem „Noc Świętojańska”, 

w którym można było posłuchać pięknych wierszy oraz pie-

śni w ich wykonaniu. Kolejnym punktem imprezy było po-

szukiwanie kwiatu paproci, z  którym dzieci poradziły sobie 

rewelacyjnie i otrzymały nagrody.  Dla najmłodszych były 

również atrakcje przygotowane przez animatorów z Centrum 

Wolontariatu w Kraśniku. W programie uroczystości znalazł 

się również konkurs na najpiękniejszy wieniec sobótkowy, w 

którym komisja w składzie : Henryk Filipczak,  Małgorzata 

Kamińska-Żuber  oraz  Janusz Wąsik wyłonili trzy najpięk-

niejsze wieńce wykonane przez   Bożenę Adamczyk,  Marię 

Masztalerz oraz  Marię Gołda. O godz. 20.00 wystąpiła 

gwiazda wieczoru zespól ”Young and Full of Energy” 

z Gminnego Ośrodka Kultury w Gościeradowie.  Późnym 

wieczorem można było wspólnie pośpiewać nie tylko przy 

ogniskach, ale również dla odważnych i chcących zaprezen-

tować swój talent zorganizowano zabawę karaoke.  Punktem 

kulminacyjnym imprezy było puszczanie oświetlonych 

wianków sobótkowych na wodę. Pozostałą część nocy wszy-

scy uczestnicy spędzili przy płonących ogniskach na wspól-

nych tańcach przy muzyce dyskotekowej „DJ TESS” 

       
 Aneta Stasiak  

„SOBÓTKI” W WÓLCE GOŚCIERADOWSKIEJ 

Na 

Gratulacje dla Dominiki Szyn-
kowskiej brązowej  medalistki Mi-
strzostw Europy juniorów w Stam-
bule.  

Dominika trenuje w  LUKS Suples 
w Kraśniku zapasy w stylu wolnym. 
Uczęszcza do szkoły nr. 3 w Kraśniku, 
a  jest mieszkanką  Księżomierzy.  

Mistrzostwa, na których Dominika 
zdobyła brązowy medal odbyły się 
w dniach 23-27 czerwca w tureckim 
Stambule. Nasza zapaśniczka swój 
występ rozpoczęła dość niefortunnie, 

przegrywając z  Mołdawianką 0-8. Jed-
nak później było już tylko lepiej.   
Reprezentantka Mołdawii awansowała 
do finału, dając  Dominice szansę 
w repasażach. Nasza zapaśniczka 
jej  nie zmarnowała. Najpierw spotkała 
się z Niemką, wygrywając 4-2. Nato-
miast pojedynek o brązowy medal oka-
zał się dużo bardziej zacięty. Przeciw-
niczką Dominiki była zapaśniczka z 
Norwegii. Walka toczyła się niemal do 
ostatniej sekundy. Jednak to Dominika 
jako ostatnia wykonała punktową akcję 

i zdobyła upragniony medal Mistrzostw 
Europy Juniorek do 48 kg. Za bardzo 
dobry występ na mistrzostwach wójt 
gminy Mariusz Szczepanik podzięko-
wał i wręczył Dominice kwiaty.  

Sukces naszej zapaśniczki został 

doceniony i jako jedyna zapaśniczka 

w stylu wolnym, została powołana do 

reprezentacji Polski na Mistrzostwach 

Świata Juniorów w Brazylii. 

Ilona Mazurek 

Gratulacje dla Dominiki 
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MIESZKAŃCY   

IV WAKACYJNY PIKNIK NA STAWKU W KSIĘŻOMIERZY 

15 sierpnia 2015 roku odbył się IV Wakacyjny Piknik na 
Stawku. Organizatorami tegorocznego pikniku byli: za-
stępca Wójta Tomasz Kremlaś, Urząd Gminy Gościeradów, 
radni Rady Gminy Gościeradów: Robert Niedziałek, Dawid 
Adamczyk, Janusz Wąsik, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwo-
ju Wsi Księżomierz, OSP w Księżomierzy, sołtysi oraz rady 
sołeckie wsi Księżomierz. 
 Organizacja wakacyjnego pikniku była możliwa dzię-
ki sponsorom, którym składamy serdeczne podziękowania. 
Za finansowe i rzeczowe wsparcie dziękujemy: Firmie Green 
Power Development, Zakładowi Stolarskiemu ERKADO 
Zbigniew Kozłowski, radnemu Sejmiku Samorządowego 
Województwa Lubelskiego Markowi Kosowi i Starostwu 
Powiatowemu w Kraśniku, Nadleśnictwu w Gościeradowie, 
Marioli i Tomaszowi Widerlik, zastępcy wójta Tomaszowi 
Kremlasiowi, radnej powiatowej Edycie Dudzińskiej, rad-
nym Rady Gminy Gościeradów: Robertowi Niedziałkowi, 
Dawidowi Adamczykowi, Januszowi Wąsikowi, sołtysowi 
Zenonowi Malinowskiemu, Marioli Zapalskiej, Marioli Wi-
cińskiej, Lidii Zamolskiej, Dorocie i Zdzisławowi Adamczy-
kom, Angelinie Majerowskiej oraz OSP w Księżomierzy 

i Aleksandrowie. 
 Imprezę w sposób profesjonalny poprowadziły Kinga 
Strzelecka i Joanna Rząd. Podczas pikniku panie ze Stowa-
rzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Księżomierz częstowały 
wszystkich chętnych bigosem i słodkim ciastem na deser. 
Wiele emocji budził konkurs kulinarny na najlepsze ciasto 
kruche i półkruche. W tym roku zgłoszono 8 pysznych ciast, 
spośród których jury wybrało najsmaczniejsze. Najlepsze 
oceny jurorów otrzymała Halina Bielecka, drugie miejsce 

zajęła Małgorzata Kamińska-Żuber, a trzecie Teresa Gra-
bowska. Fundatorem nagród w tym konkursie był starosta 
kraśnicki Andrzej Maj. O słuszności werdyktu mogli przeko-
nać się wszyscy mieszkańcy na wspólnej degustacji. 
Podczas pikniku przeprowadzony został turniej piłki nożnej, 
piłki siatkowej plażowej oraz konkurs rzutów do kosza. Nie 
zabrakło też atrakcji dla najmłodszych. Centrum Wolontaria-
tu z Kraśnika zorganizowało wiele ciekawych zabaw z na-
grodami. Dzieci chętnie brały udział w przygotowanych 
przez prowadzące grach zręcznościowych, mogły również 
korzystać z bezpłatnej zjeżdżalni, trampoliny i kul wodnych. 
Na scenie z występem tanecznym rock and roll’a oraz krako-
wiaka zaprezentowali się uczniowie z klas I-III księżomier-
skiego zespołu szkół. Przebieg imprezy umilił nam również 
występ Zespołu Ludowego z Księżomierzy wraz z Kapelą 
Ludową z Gościeradowa. Radny  sejmiku wojewódzkiego 
Marek Kos i zastępca wójta Tomasz Kremlaś wręczyli na-
grody dla uczestników konkursu kulinarnego, a także pucha-
ry, dyplomy i pendrive najlepszym sportowcom. Gwiazdą 
wieczoru był zespół Young And Full of Energy działający 
przy GOK-u w Gościeradowie. Na zakończenie tegorocznej 

imprezy odbyła się dyskoteka pod gwiazdami, a zagrał dla 
nas DJ CARLOS. 
 Podsumowując, możemy stwierdzić, że tego typu 
impreza nie tylko aktywizuje i integruje mieszkańców, ale 
także pokazuje nasze możliwości, zaangażowanie, bezintere-
sowność i ofiarność. Celem tej imprezy było również umoż-
liwienie rodzinom spędzenia sobotniego popołudnia, wspól-
nie z innymi w sposób aktywny i kulturalny.  

Ilona Mazurek 
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Natalia Kasperek jest uczennicą klasy II Publicznego 
Gimnazjum w Księżomierzu, która wygrała konkurs 
„Książka, którą polecam…” zorganizowany przez Gminną 
Bibliotekę Publiczną w Gościeradowie. Pracę konkursową 
zamieszczoną poniżej pisała pod kierunkiem nauczycielki 
Lucyny Król – Niedziałek. Serdecznie gratulujemy i zachęca-
my do czytania książek ze zbiorów naszej biblioteki. 

Dyrektor i pracownicy Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Gościeradowie. 

  
siążka, która polecam, to utwór „Motylki” au-
torstwa Laurie Halse Anderson. To wzruszająca 
powieść dotykającego trudnego tematu, jakim jest 
anoreksja. Ten utwór opowiada o osiemnastolatce 

Liz, która zmaga się z anoreksją, a także o jej przyjaciółce 
Cassie, która zmarła, walcząc z bulimią. Autorka dzieła to 
amerykańska pisarka i twórczyni literatury dla dzieci i mło-
dzieży, jak również powieściopisarka historyczna. Utwór 
został wydany w 2010 roku. 

Czy zastanawialiście się kiedyś, co może czuć osoba do-
tknięta anoreksją? O czym myśli, gdy liczy kalorie, a później 
z trudnością połyka każdy kęs? Odpowiedź na te i inne pyta-
nia znajdziecie w tej właśnie książce. Anoreksja, czyli jadło-
wstręt psychiczny, charakteryzuje się fałszywą oceną wła-
snego ciała, prowadzącą do głodzenia się. Dziewczęta w 
okresie dojrzewania nie zawsze akceptują swój wy-
gląd,  próbując się odchudzać, najpierw ograniczają kalorie, 
później skreślają ze swojego jadłospisu posiłki.  W końcu do 
życia wystarcza im 200 kalorii. 

Bohaterka książki – Liz, walczy sama ze sobą. Gdy tylko 
coś zje, marzy o tym, żeby to jak najszybciej spalić. W nocy, 
gdy cały dom śpi, ona ćwiczy na stoperze do ostatniego tchu. 
W końcu zdaje sobie sprawę z tego, że tak naprawdę liczba 
kilogramów nie ma znaczenia: „Jeśli dojdę do trzydziestu 
dwóch kilogramów, będę chciała ważyć dwadzieścia dzie-

więć. Gdybym ważyła cztery kilo, chciałabym zejść do 
dwóch. Jedyna liczba, która tak naprawdę mnie zadowoliła 
to zero…” Książka obrazuje duże znaczenie anoreksji. Poka-
zuje, jak bardzo można skrzywdzić siebie oraz najbliższych, 
jak oddalamy się od rodziny, od przyjaciół, od osób dla nas 
ważnych. Przede wszystkim odzwierciedla to, co dzieje się  
w głowie osoby z zaburzeniami odżywiania i jak ciężko się 
przez to przechodzi. Dokładnie opisuje wszystkie przeżycia 
głównej bohaterki powieści, która walczy ze swoimi słabo-
ściami. . 

Opowieść jest napisana w formie pamiętnika, bardzo 
zrozumiałym, przyjemnym, lekkim, młodzieżowym języ-
kiem. Dzięki tej formie szczegółowo możemy poznać myśli 
głównej bohaterki oraz jej pragnienia, przez co głębiej od-
czuwamy jej problemy. Do przeczytania utworu zachęca 
również okładka książki, która przedstawia piękną i zarazem 
tajemniczą kobietę. Z jej długich blond włosów wyfruwają 
kolorowe motylki, które są wyraźnym odniesieniem do tytu-
łu książki. Motylki to symbol metamorfozy od larwy - przez 
poczwarkę - do pięknego motyla. Podobna transformacja jest 
założeniem osób dotkniętych zaburzeniami w odżywianiu. 
Ta książka na pewno każdemu czytelnikowi zapadnie  
w pamięć. Autorka nie koloryzuje, przekazuje samą prawdę 
o anoreksji, o trudnościach z jakimi wiąże się walka z tą 
chorobą. 
Polecam tę książkę nie tylko osobom cierpiącym na zaburze-
nia odżywiania, tym którzy nie potrafią zaakceptować swoje-
go ciała, ale również rodzicom, aby łatwiej im było zrozu-
mieć swoje dzieci i ich myśli, oraz żeby wiedzieli, jak im 
pomóc. Wzruszająca i wstrząsająca lektura powinna nas 
również ostrzegać, bo mimo że piękno motyla odczuwamy 
jak coś szczególnego i unikalnego, to zdajemy sobie sprawę 
z jego kruchości i szybkiego przemijania.  

Natalia Kasperek  

„Książka którą polecam … ” 

KULTURA  

Słońce, uśmiechy i dobra zabawa – Gminny Festyn Rodzinny 

K 

31 maja 2015 r. na stadionie sportowym 
w Gościeradowie  odbył się Gminny Festyn Rodzinny. 
Celem imprezy było zintegrowanie społeczności lokalnej, 
rodziców, dzieci, wychowawców. Włączenie rodziców 
i  współdomowników do aktywnego uczestnictwa 
w spotkaniu i zabawach oraz upowszechnianie zdrowego 
stylu życia.  

Uczestników gorąco powitał wójt gminy Mariusz Szcze-
panik, który skierował ciepłe słowa do dzieci z okazji zbliża-
jącego się Dnia Dziecka oraz do wszystkich mam z okazji 
ich święta. 

Podczas festynu, na którym wszyscy wesoło się bawili, 
na co ogromny wpływ miała piękna słoneczna aura pogodo-
wa, można było wziąć udział w konkurencjach sportowych 
m.in. takich jak: rzut piłką ręczną do bramki, strzały na 
bramkę piłką nożna czy rzut woreczkiem do kosza. Każdy 
mógł obejrzeć wóz bojowy Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Gościeradowie. Chętni wzięli udział w zabawach z językiem 
angielskim prowadzonym przez Ewelinę Dominik nauczy-
cielkę z miejscowej szkoły podstawowej, a Justyna Stefań-
czak wspólnie ze swoimi koleżankami malowały włosy 
i twarze w różne ciekawe wzory.  

Wszelkiego rodzaju konkursy były nagradzane zarówno 
pucharami jak i drobnymi upominkami. Największym powo-
dzeniem jednak cieszyły się dmuchane zamki, trampolina 
czy rodeo, z których w tegorocznym festynie wszystkie dzie-
ciaki mogły korzystać za darmo za sprawą Małgorzaty 
i Grzegorza Jaworków-sponsorów tychże atrakcji. 
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Dni Gościeradowa 

 W sobotę 27 czerwca na miejscowym stadionie rozpoczę-

ły się dwudniowe obchody Dni Gościeradowa.  Impreza 

ta jak co roku cieszyła się ogromnym zainteresowaniem 

mieszkańców naszej gminy i nie tylko. W sobotnie popołu-

dnie uroczystość rozpoczął wójt gminy witając wszystkich 

przybyłych mieszkańców, natomiast występy scenicznie 

zapoczątkował Zespół Taneczny Folwark działający przy 

Gminnym Ośrodku Kultury w Gościeradowie. O godz. 17.30 

odbyły się prezentacje artystyczne dzieci z placówek oświa-

towych z terenu gminy.  Po występach najmłodszych, pu-

bliczność bawiła kraśnicka grupa coverowa ”SUN-RISE”.  

W dalszej części imprezy towarzyszył nam lokalny zespół  

YOUNG and FULL OF ENERGY.  Na Koniec wystąpiła 

gwiazda wieczoru discopolowy zespół TROPIC. Całą uro-

czystość kończyła „DYSKOTEKA POD GWIAZDAMI”.  

Drugi dzień uroczystości rozpoczął się przemar-

szem gminnej orkiestry dętej spod budynku Urzędu Gminy 

Gościeradów na stadion.  Wójt gminy Mariusz Szczepanik 

powitał przybyłych gości wśród, których byli:  wojewoda 

lubelski Wojciech Wilk, radny Sejmiku Samorządowego 

Województwa Lubelskiego Marek Kos, radni powiatowi,  

przewodniczącego rady gminy - Grzegorz Latawiec, radni 

gminni kierownicy jednostek organizacyjnych.  

W dalszej części festynu widzowie bawili się  

w towarzystwie Zespołu Ludowego z Księżomierzy, Kapeli 

Ludowej i Klubu Seniora z Gościeradowa. Ważnym i cieszą-

cym się dużym zainteresowaniem był występ Zespołu Tańca 

Ludowego UMCS. Dzieci zabawiała grupa komików Leo-

Polis z Ukrainy. Dorośli natomiast mogli pośmiać się pod-

czas rewii kabaretowej VIVA MIRAŻ oraz wysłuchać ze-

społu HYDROFORNIA. Niespodzianką dla widzów okazał 

Na scenie natomiast zaprezentowali się członkowie grupy 
tanecznej "Mixtura" z Gminnego Ośrodka Kultury w Zakli-
kowie, po nich wystąpił lokalny zespół taneczny "FolWark" 
oraz wokalistki z miejscowego ośrodka kultury. Czas naj-
młodszych uczestników zabawami i konkursami wypełnili 
animatorzy ze Sceny Juno z Lublina, a wieczorem publicz-
ność mogła wysłuchać dwóch koncertów przygotowanych 
przez młodzież z zespołów ,,Hydrofornia" i "Young and full 
of energy" współpracujących z GOK-iem w Gościeradowie. 

Każdy mógł znaleźć coś dla siebie interesującego. Atrak-
cje tego dnia zorganizowane dla gościeradowskiej społecz-
ności pokazały zdrowy sposób spędzania wolnego czasu oraz 
dobry sposób na integrację rodziny.  

Festyn zakończył się sukcesem organizacyjnym dzięki 
współpracy kilku instytucji: Urzędu Gminy Gościeradów, 
Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnej Komisji Rozwiązywa-

nia Problemów Alkoholowych, szkół z terenu gminy, Domu 
Pomocy Społecznej w Gościeradowie oraz pomocy finanso-
wej i rzeczowej udzielonej przez sponsorów, którymi byli: 
Małgorzata i Grzegorz Jaworek - Delikatesy ABC Gościera-
dów Folwark, Zbigniew Kozłowski Zakład  Stolarski ERKA-
DO, Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gościeradów, Stefan 
Klimek Stacja Paliw OKTAN, Bank Spółdzielczy Ziemi 
Kraśnickiej Oddział w Gościeradowie, Lilla Bujanowska - 
Sklep Spożywczy Groszek w Liśniku Dużym, Maria i Kazi-
mierz Gołdowie - Sklep Spożywczy w Wólce Gościeradow-
skiej, 

 Jeszcze raz dziękuje wszystkim tym, którzy przyczynili 
się poprzez udział w festynie do integracji naszej społeczno-
ści.  

    Roman Biss  

KULTURA 
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się pokaz konny przygotowany przez rodzinę Kowalów 

z Borowa, którzy działają w grupie rekonstrukcyjnej Szwa-

dronu Kawalerii Kowali z Borowa im. 24 Pułku Ułanów w 

Kraśniku. Ponadto Janusz Kopaczek – prezes Stowarzysze-

nia „Szlak Jagielloński” przypomniał mieszkańcom jak kie-

dyś mierzono grunt za pomocą gromy. Wyczekiwanym 

punktem był koncert gwiazdy wieczoru zespołu GOLDEN 

LIFE, który wystąpił z lekkim opóźnieniem. Na zakończenie 

wszyscy wytrwali uczestnicy brali udział w niezwykłym 

widowisku, jakim okazał się pokaz sztucznych ogni. Dzię-

kujemy wszystkim uczestnikom za liczne przybycie, dobrą 

zabawę i zapraszamy za rok.   

Aneta Stasiak 

EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA 2015 
obchody  w gminie Gościeradów

 września 2015 r. zapla-

nowane są na terenie 

Źródlisk w Łanach piąte 

obchody gminne EDD. 

Jak co roku w organizację tego święta 

włącza się gminne instytucje i organiza-

cje oraz osoby prywatne. Po raz pierw-

szy obchody zorganizowane będą jako 

impreza plenerowa m.in. z pokazem 

starych sposobów mierzenia gruntów, 

gaszenia ognia, prania, konkursami, 

występami artystycznymi oraz jarmar-

kiem, podczas którego swoje wyroby 

będą prezentowali nasi mieszkańcy. 

Niewątpliwą atrakcją obchodów będzie 

także pieczenie ziemniaków i kiełbasek 

w ogniskach.  Patronat honorowy nad 

imprezą obejmie Wójt Gminy Gościera-

dów, współorganizatorem będzie także 

Starostwo Powiatowe w Kraśniku.  

 Wszystkich chętnych, którzy mają cie-

kawe pomysły na odnajdowanie zagi-

nionego dziedzictwa gminy i chcą 

w  sposób aktywny uczestniczyć w or-

ganizacji obchodów prosimy o kontakt 

pod numerem telefonu: (15) 875 51 12.  

 Dorota Karkusiewicz 

20 

Źródliska w Łanach - miejsce tegorocznych obchodów EDD 

KULTURA  
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KULTURA 

Podsumowanie Tygodnia Bibliotek 2015 w GBP w Gościeradowie 

 dniu 11.05.2015 r. rozpoczęły się uroczyście ob-
chody Tygodnia Bibliotek pod ogólnopolskim ha-
słem „Wybieram bibliotekę”. Widownia, która 
składała się z uczniów klas młodszych z Zespołu 

Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Gościeradowie 

wysłuchała wierszyków Anny Świrszczyńskiej odczytanych 
przez Mariusza Szczepanika – wójta gminy,  Grzegorza La-
tawca – przewodniczącego rady gminy, dr Jarosława Czerwa 
- sekretarza, ks. Kamila Wosia– wikariusza Parafii Gościera-
dów, Grzegorza Golenia – strażaka z Ochotniczej Straży 
Pożarnej z Gościeradowa, Elżbietę Spyrę – kierownika 
WZT, Stanisławę Rzepkę – przedstawicielkę klubu seniora, 
Annę Filipczak – sołtysa z Gościeradowa Folwarku, Jadwigę 
Gałek – pracownicę Nadleśnictwa Gościeradów, Mateusza 
Wilkosa – ucznia Gimnazjum Specjalnego w Olbięcinie, 
podopiecznego DPS w Gościeradowie, Natalię Myszkę – 
laureatkę konkursów recytatorskich,  Romana Bissa – dyrek-
tora GOK i Dorotę Karkusiewicz – dyrektora GBP. 
 Dzieci słuchały osób czytających bardzo uważnie, 
ponieważ nie miały najmniejszych problemów z odpowie-
dziami na pytania zadawane przez prowadzącą spotkanie. 
Najszybsi i najlepsi w nagrodę otrzymywali słodkie nagrody 
od dyrektora biblioteki. Wszystkie dzieci zostały też obdaro-
wane czekoladowymi słodkościami ufundowanymi przez 
pana wójta. 
 Dwa bardzo ważne dla gminy Gościeradów wyda-
rzenia odbyły się następnego dnia. Dyrektor  Biura Kon-
serwatora Zabytków w Lublinie  - dr Hubert Mącik omawiał 

i pokazywał na zdjęciach lotniczych najstarsze – średnio-
wieczne zabytki województwa lubelskiego, w tym znajdu-
jące się we wsiach Mniszek, Łany, Gościeradów Plebań-
ski i Liśnik Duży. Spotkanie zostało przygotowane przez 
Stowarzyszenie Przyjaciół Gościeradowa. Następnie pra-
cownicy biblioteki pokazali film pt. „Przez ucho igielne”, 
który poprzedził otwarcie wystawy prac Esther Nisenthal 
Krinitz stanowiących rodzaj pamiętnika o tragicznej 
młodości żydowskiej mieszkanki Mniszka i jej rodziny. Nau-
czycielki z Mniszka: Izabella Wróbel i Marzena Długosz na 
tą okoliczność wykonały prezentację ukazującą obecny wy-
gląd miejsc przedstawionych w pracach artystki. W uroczy-
stości udział wzięła współkuratorka wystawy Anna Janeczko 
z Żydowskiego Muzeum Galicja w Krakowie. Wystawę 
oglądać można do 15 czerwca 2015 r.  
Dnia 13.05.2015 r. podczas eliminacji gminnych do konkur-
su pt. „Rymy, rytmy i rysunki” organizowanego w ra-
mach VII Festiwalu Dziecięcej Radości nominowano do 
etapu powiatowego  

 w kategorii plastycznej: Dominikę Skibińską z Oddziału 
Przedszkolnego w ZS w Liśniku Dużym (I miejsce), 
Maksymiliana Miklińskiego z Publicznego Przedszkola  
w Gościeradowie (II miejsce), Blankę Zakrzewską z 
Publicznego Przedszkola w Księżomierzu (III miejsce), 
Emilię Kamieniarz z Publicznego Przedszkola  w Go-

ścieradowie (wyróżnienie), Kacpra Bożyczko z Oddziału 
Przedszkolnego w ZS w Liśniku Dużym (wyróżnienie), 

 w kategorii muzycznej: Letycję Łyszczarz z Publicznego 
Przedszkolaw ZPO w Gościeradowie. 

Jury postanowiło też nagrodzić nominacją do etapu powiato-
wego scenkę teatralną pt. „Przyjaciele zajączka” w wykona-
niu kl. 0a i 0b z Publicznego Przedszkola w ZPO w Goście-
radowie. 
Wszystkim dzieciom biorącym udział w konkursie przyzna-
ne zostały nagrody rzeczowe. 
Czwartkowy poranek był czasem szczęśliwym dla zwycięz-
ców konkursów bibliotecznych. Tytuł Super Czytelnika za 
2014 rok i nagrody książkowe w poszczególnych katego-
riach wiekowych zdobyli: Ar tur  Potyrała (dzieci do 5 lat), 
Karolina Dudek (uczniowie szkół podstawowych), Monika 
Ziółkowska (uczniowie gimnazjum), Monika Czech 
(uczniowie szkół średnich), Dorota Żyłka (dorośli), Mateusz 
Wilkos (podopieczni DPS). Tytuł ten przysługiwał także 
czytelnikom punktów bibliotecznych 

 w Liśniku Dużym: Zuzannie Bańka (uczniowie szkół 
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podstawowych) oraz Elżbiecie Barszcz (dorośli), 

 w Księżomierzu - Ewelinie Kapicy (dorośli). 
Dodatkowe nagrody przyznano dla podopiecznych Domu 
Pomocy Społecznej w Gościeradowie za systematyczne ko-
rzystanie z biblioteki, wypożyczanie książek i czasopism 
oraz ich promocję. Nagrody te otrzymali: Łukasz Rożek, 
Paweł Rokicki, Krystyna Bajek, Ewelina Zaleśna, Daniel 
Banach, Przemysław Szczucki.  
Członkowie komisji podziękowali opiekunom punktów bi-
bliotecznych w Księżomierzu i Liśniku Dużym: Teresie Wo-
łoszyn i Romanowi Krawczykowi za krzewienie czytelnic-
twa wśród mieszkańców gminy Gościeradów. 
 Bestsellery książkowe i pamiątkowe dyplomy trafi-
ły do rąk autorów recenzji w konkursie pt. „Książka, 
którą polecam…”. Otrzymały je: Natalia Kasperek za pracę 
literacką pod tytułem „Motylki” (I miejsce), Weronika Kli-
mek za pracę literacką pod tytułem  „Oskar i pani Róża – 
recenzja” (II miejsce)”, Joanna Markiel za pracę literacką 
pod tytułem „Mały książę – książka, którą polecam” (III 
miejsce). Weronika Partyka za recenzję pod tytułem 
„Gwiazd naszych wina  - książka , którą pole-
cam” (wyróżnienie). 

Książki od biblioteki i nagrody rzeczowe od Stowarzysze-
nia Przyjaciół Gościeradowa otrzymali autorzy prac VI 
Gminnego Konkursu Literackiego pt. „To właśnie tu się 
wydarzyło”. W kategorii  - uczniowie klas V- VI szkół pod-
stawowych byli to: Kamila Likos (I miejsce), Karolina 
Krawczyk (II miejsce), Aleksandra Dąbrowska (III miejsce), 
Oliwia Konopa (wyróżnienie), a w kategorii młodzież ze 
szkół średnich i dorośli: Agnieszka Resztak (I miejsce), Mał-
gorzata Kamińska – Żuber (II miejsce), Zofia Mazurek (III 
miejsce). Nagrody za udział otrzymały: Teresa Zbytniewska 
i Krystyna Ziółkowska. 
Jeszcze tego dnia dzieci i dorośli obejrzeli spektakl pt. 
„Czarne i białe” w wykonaniu aktorów Teatru pod Orzeł-
kiem z Białegostoku. Wielką frajdę sprawił milusińskim 
aktywny udział w przedstawieniu i możliwość wykonania 
zdjęć portretowych z oryginalnymi rekwizytami teatralnymi. 
Obchody gminne Tygodnia Bibliotek po patronatem 
Wójta Gminy Gościeradów zakończyło spotkanie z poe-
zją Jana Stanisława Kamyk – Kamieńskiego. Wiersze z 
tomiku pod tytułem „Słów klekotanie” recytowali: autor, 
Dorota Karkusiewicz, Roman Biss, Magdalena Blacha i Pa-
tryk Bąk. Niezwykły klimat podkreśliła prezentacja orygi-
nalnych ilustracji książkowych Marleny Jaśkiewicz oraz 

muzyczna oprawa przygotowana przez Jarosława Chmielew-
skiego, Marka Mochola i Oliwię Kuśmierz pod kierunkiem 
dyrektora GOK. We wszystkich wydarzeniach kulturalnych 
organizowanych w ramach Tygodnia Bibliotek wzięło udział 
338 osób. 
 Dyrektor Biblioteki i pracownicy dziękują serdecznie 
współorganizatorom i wszystkim osobom, które pomagały w 
organizacji tegorocznego Tygodnia Bibliotek w gminie Go-

ścieradów. Podziękowania należą się też sponsorom, którymi 
byli:  Nadleśnictwo Gościeradów, NAWADOOR Natalia 
Waśko, Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej Oddział w 
Gościeradowie, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „IN – 
AGRA” Lech Chołody,  Metal Market Grażyna Goleń, Sklep 
Wielobranżowy „Groszek” Lilla Bujanowska w Liśniku Du-
żym, Restauracja „BAJKA” Edyta Pierzchała, Sklep Wielo-
branżowy Kazimierz Gołda, Halina Gołąb  - Drogeria SEN-
SI, s.c. Sklep Wielobranżowy „Groszek” Bernarda i Jacek 
Stepuchowie w Gościeradowie, Firma Handlowa „Kaola” 
Grzegorz Jaworek.  
     Dorota Karkusiewicz 



Wieści Gościeradowskie Numer 2 (79) sierpień 2015  str. 24 

 

KULTURA 

IX PRZEGLĄD MARYJNY W KSIĘŻOMIERZY 

Po raz kolejny 13 - 14 czerwca  na Polu Zjawienia w Księ-

żomierzy odbył się IX Międzydiecezjalny Przegląd Pieśni 

Maryjnej „Matko, która nas znasz, z dziećmi swymi bądź”. 

Jak co roku przegląd cieszył się dużym zainteresowaniem na 

co wskazuje liczba uczestników ok. 250 wykonawców -

łącznie z Archidiecezji Lubelskiej i Diecezji Sandomierskiej. 

Zarówno pierwszy jak i w drugi dzień imprezy rozpoczął 

się mszą św. W sobotę przewodniczył jej ks. Tomasz Nie-

działek, który wychowywał się i dorastał w Księżomierzy, 

natomiast w drugi dzień mszę na Polu Zjawienia odprawił ks. 

profesor Czesław Krakowiak, który przyjechał na zaprosze-

nie wójta gminy oraz ks. proboszcza. 

Po mszy i krótkich przemówieniach władz oraz powitaniu 

zaproszonych gości rozpoczęły się pierwsze przesłuchania 

konkursowe. Wykonawców oceniała jak co roku ta sama 

komisja konkursowa: Ewa Klam, Jolanta Bodo oraz Marek 

Modrzewski. Po przesłuchaniach w sobotnie popołudnie 

z koncertem poświęconym Janowi Pawłowi II wystąpili ucz-

niowie z  Zespołu Placówek Oświatowych w Gościeradowie, 

umilając tym samym oczekiwanie na werdykt komisji. Zwy-

cięzcami IX Przeglądu Pieśni Maryjnej w następujących ka-

tegoriach byli: 

- soliści ze szkoły podstawowej: 

I miejsce - Bartosz Mulier z Kraśnika, 

II miejsce - Filip Kopeć z Grabówki, Natalia Marszałek 

z Aleksandrowa, 

III miejsce -  Julia Rogożnicka, Marlena Grzesik , Kinga 

Skotnicka z Gościeradowa, 

wyróżnienie – Patrycja Mikołajewicz z Księżomierzy, 

- soliści z gimnazjum: 

I miejsce - Oliwia Kuśmierz, Klaudia Zdolska z Gościera-

dowa, 

II miejsce - Magdalena Blacha z GOK w Gościeradowie, 

III miejsce - Małgorzata Leśniak z GOK w Gościerado-

wie, 

- zespoły wokalne: 

I miejsce - Dzieci Boże z Dzierzkowic, 

II miejsce - Zespół DDTOM z Lipy, 

III miejsce - Wesołe Nutki z ZS w Liśniku Dużym, 

wyróżnienie - Małe Perełki z ZS w Księżomierzy, 

- zespoły wokalno-instrumentalne: 

I miejsce - Manufaktura ze Świeciechowa, 

II miejsce - Krzemień ze Świeciechowa,                     

III miejsce - Schola z Popkowic.  

Niedzielne przesłuchania w części konkursowej rozpoczę-

ły się odczytaniem listów od wojewody lubelskiego Wojcie-

cha Wilka oraz  marszałka województwa lubelskiego Sławo-

mira Sosnowskiego. Kolejnym wydarzeniem było wręczenie 

przez Ryszarda Zawadowskiego  prezesa Stowarzyszenia 

„Pamięć  Jana Pawła II” odznaczenia wykonanego przez Jó-

zefa Stasińskiego z okazji 27 rocznicy pontyfikatu Jana Paw-

ła II wójtowi M. Szczepanikowi za rozpowszechnianie pa-

mięci o naszym papieżu.  

Do wzięcia udziału w drugim dniu konkursu przeznaczo-

nego dla osób dorosłych zgłosiło się 5 zespołów, 1 chór, 

4 solistów oraz 1 duet. Po południu ogłoszone zostały rów-

nież wyniki konkursu na wiersze o Matce Bożej Księżomier-

skiej, zwyciężyli: 

- w kategorii dziecięcej: 

I miejsce – wiersz pt. „Płacząca Matka” - Milena Przywa-

ra z Liśnika Dużego, klasa VI, 

II miejsce – wiersz „Matka Boska Księżomierska” – Emi-

lia Kuropatwa, Aleksandrów, klasa VI, 

III miejsce – wiersz „Matko Najświętsza Niepokalana” – 

Karolina Krawczyk, Księżomierz, klasa VI, 
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-w kategorii  młodzieżowej: 

wyróżnienie – wiersz „Piękna historia” – Katarzyna Maj-

cher, Księżomierz, klasa III gimnazjum 

 - w kategorii osób dorosłych: 

I miejsce – „Wiersz do Matki Boskiej Księżomierskiej” – 

Zofia Ortyl, Księżomierz, 

II miejsce – „Matka Ziemia” – Teresa Zbytniewska, 

ze Świeciechowa, 

III miejsce – „Dzieje Matki Bożej Księżomierskiej” – Zo-

fia Majerowska z Księżomierzy, 

wyróżnienie: 

Wiersz „Dzieje Sanktuarium Matki Bożej Księżomier-

skiej”, Zofia Serwatka z Kraśnika, 

Wiersz „Matka zagubionych”, Barbara Stęgierska, 

z Kraśnika. 

Nagrody laureatom wręczał radny Sejmiku Samorządowe-

go Województwa Lubelskiego Marek Kos, starosta kraśnicki 

Andrzej Maj, wójt gminy Gościeradów Mariusz Szczepanik 

oraz ks. Andrzej Woch. 

Po przesłuchaniach konkursowych wystąpił ze-

spół „Brzeźniczanki” z Brzeźnicy Bychawskiej - gmina 

Niedźwiada. Podczas koncertu do zespołu dołączył Marek 

Kos, który wspólnie z paniami zaśpiewał dwa utwory. Na 

zakończenie wszystkim uczestnikom wręczono 

„MEDALIONY” w trzech kolorach złotym, srebrnym oraz 

brązowym w zależności od zajętego miejsca. 

- w kategorii solistów: 
I miejsce - Kamil Barszcz z  Annopola, 
II miejsce - Zofia Majerowska z Księżomierzy, 
III miejsce - Janina Szymula z Borowa, Mateusz Wilkos z 
DPS Gościeradów, 

 

- w kat. chórów: 
I miejsce - Chór Parafialny z Kraśnika, 

- w kat zespołów wokalnych: 
I miejsce - Gminny Klub Aktywnego Seniora z Annopola, 
II miejsce- Kowalanki i Zespół Ludowy z Księżomierzy, 
III miejsce- Klub Seniora z Gościeradowa, 
wyróżnienie – Joanna i Szymon Szot z Aleksandrowa. 

 Tegoroczny przegląd zakończył się o godz. 18.00 koncertem 

wszystkich laureatów z dwóch dni. Celem przeglądu był 

rozwój kultu Maryjnego, propagowanie pieśni Maryjnej jako 

formy ewangelizacji. Służył również jako  integracja dzieci, 

młodzieży i dorosłych chcących poprzez muzykę i  śpiew 

wspólnie chwalić Boga i Maryję. Organizatorzy, chcieli rów-

nież  uwrażliwić młode pokolenie na wartości chrześcijań-

skie.  

 Dziękujemy wszystkim, którzy  wzięli udział w tegorocz-

nym Przeglądzie Pieśni Maryjnej i zapraszamy na przy-

szłe dziesiąte jubileuszowe obchody.  

Ilona Mazurek 

Gościeradowskie malowania 

2 sierpnia 2015 r. Wójt Gminy Gościeradów 
wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Gościeradowie  
oraz Starostwem Powiatowym w Kraśniku  zaprosili 
wszystkich miłośników sztuki na wernisaż wystawy XI 
Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego. Ekspozycję two-
rzy ponad 70 prac wykonanych przez 11 twórców, którzy 
przyjechali m.in. z: Kraśnika, Urzędowa, Warszawy, 
Kutna, Ciechanowa, Pionek, Grudziądza, Chełmna, na 
zaproszenie gościeradowskiego ośrodka kultury.  

Przez cały tydzień, z dnia na dzień, dało się prowa-
dzić ciepły dialog na barwy i walory światła, odbicia, cienie, 
półcienie, linie i formy. Tak przemawiał Gościeradów do 
artystów. A oni odpowiedzieli spojrzeniem, pełnym przygo-
towaniem profesjonalnym, wrażliwością, każdy swoim tem-
peramentem. Zaczęły powstawać pejzaże. Różne, tak różne, 
jak odmienną osobowość posiada każdy z artystów. 

„Swoistą cechą sztuki jest to, że odtwarza piękno, że odtwarza rzeczywistość,  
że nadaje rzeczom kształt, ekspresję, że wywołuje przeżycia estetyczne”.  

(T. Kotarbiński) 
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Gościeradowscy mali recytatorzy 

onkursy recytatorskie 
promują kulturę języ-
ka polskiego, upo-

wszechniają kulturę słowa, 
umiejętność sprawnego posłu-
giwania się różnymi formami 
literackimi w mowie, auten-
tyczność wypowiedzi oraz po-
budzają twórcze poszukiwania 
repertuarowe, przybliżają lite-
raturę ojczystą, jak również 
europejską i światową. 
 

W dniu 6 maja 2015 r. Gminny 
Ośrodek Kultury w Gościeradowie był 
organizatorem eliminacji gminnych 34 
Małego Konkursu Recytatorskiego, 
konkursu przeznaczonego dla uczniów 
szkół podstawowych. Repertuar każde-
go uczestnika stanowił jeden wiersz lub 
fragment prozy, nie prezentowany 
w innych konkursach, o tematyce do-
wolnej. W konkursie udział brały dzie-
ci i młodzież z terenu naszej gminy 
wybrani przez pedagogów w elimina-

cjach szkolnych. Jury w składzie: 
Agnieszka Lidia Płatek, Dorota Karku-
siewicz i Magdalena Majcher wysłu-
chało i oceniło 24 uczestników w 
dwóch kategoriach wiekowych. Z po-
szczególnych kategorii najlepsze pre-
zentacje uzyskały jednocześnie nomi-
nacje do eliminacji powiatowych tegoż 
konkursu i tak w kategorii kl. I-III no-
minację uzyskała: Kamila Leśniak  - 
uczennica kl. II b z  zespołu Placówek 
Oświatowych im. Jana Pawła II w Go-
ścieradowie, której opiekunem była 
Elżbieta Burda. 

Ciekawy repertuar i interpretacje 

sprawiły, że w kolejnej kategorii wie-

kowej a mianowicie kl. IV-VI komisja 

konkursowa postanowiła do przeglądu 

powiatowego nominować aż trzech 

recytatorów, a byli nimi:  Dominik 

Machul - uczeń kl. VI a z Zespołu Pla-

cówek Oświatowych im. Jana Pawła II 

w Gościeradowie, którego opiekunem 

była Agnieszka Kamieniarz, Natalia 

Myszka uczennica kl.VI również 

z Zespołu Placówek Oświatowych im. 

Jana Pawła II w Gościeradowie, której 

opiekunem była Agnieszka Kamieniarz 

oraz Julia Woźnica z kl. V  Zespołu 

Szkół im. Józefa Twaroga w Księżo-

mierzu, której opiekunem była Barbara 

Stęgierska. 

Wszyscy recytatorzy biorący 

udział w eliminacjach gminnych kon-

kursu otrzymali pamiątkowe dyplomy 

oraz coś słodkiego, a nominowani do 

eliminacji powiatowych nagrody książ-

kowe ufundowane przez Gminny Ośro-

dek Kultury w Gościeradowie.  

Udział w konkursie pozwala roz-
budzić, umocnić miłość do sztuki, uczy 
poszukiwania prawdy i dobra, jest też 
okazją do podzielenia się swym talen-
tem ze środowiskiem rówieśniczym. 

Dziękujemy organizatorom, 
członkom jury, nauczycielom a nade 
wszystko uczestnikom za fantastyczne 
przeżycia związane z konkursem. 

Roman Biss 

K 

Ważnym aspektem uczestnictwa w plenerach jest 
możliwość skupienia się tylko na twórczej pracy, rozmo-
wach o sztuce i wymianie doświadczeń warsztatowych. Co-
dzienne korekty pod okiem wprawnego instruktora, jakim 
była Jadwiga Maj – komisarz pleneru, pomagają w rozwoju 
lub znalezieniu własnych środków plastycznego wyrazu, 
a praca wśród ludzi o podobnych pasjach działa bardzo sty-
mulująco. Dla nas jako gminy była to wspaniała promocja 
naszej „małej Ojczyzny”, gdyż poprzez takie wydarzenia 
zwiększa się potencjał kulturalny wsi. Większa część na-
szych artystów pochodziła z wielu zakątków naszego kraju, 
co umożliwia nam współpracę jak również integrację arty-
stów, a także kształtowanie wrażliwości artystycznej wśród 
mieszkańców naszych miejscowości. 

W podziękowaniu za udział w plenerze jego uczest-
nicy otrzymali od wójta opatrzoną dedykacją publikację, 

prezentującą walory turystyczno-przyrodnicze gminy Go-
ścieradów. 

Trzeba wyraźnie podkreślić iż gościeradowski ple-
ner artystyczny jest imprezą dojrzałą, rozwijającą się, mającą 
zwolenników i coraz większy prestiż.  

Dyrektor GOK-u składa podziękowanie sponsorowi 
firmie ERKADO Zbigniewowi Kozłowskiemu  i osobom 
wspomagającym organizację pleneru za zaangażowanie 
i pomoc, a w szczególności Grzegorzowi Latawcowi dyrek-
torowi Zespołu Szkół w Wolce Gościeradowskiej oraz firmie 
transportowej MOTYL-TRANS Sławomir Jacek Ciołek. 

Dzieła artystów, które powstawały w dniach od 26 
lipca do 2  sierpnia br. będzie można podziwiać na poplene-
rowej ekspozycji w Gminnym Ośrodku Kultury w Gościera-
dowie do 20 września. Serdecznie zapraszamy. 

Roman Biss 
Dyrektor GOK Gościeradów  
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I GMINNY KONKURS LITERACKO-PLASTYCZNY „MÓJ PATRON” 

 18 maja 2015 roku, w dzień urodzin 

św. Jana Pawła II, w Zespole Placówek 

Oświatowych w Gościeradowie miało 

miejsce uroczyste podsumowanie 

gminnego konkursu literacko-

plastycznego „Mój Patron”.  

 Dyrektor szkoły Anna Drwal 

powitała przybyłych gości: pana Ma-

riusza Szczepanika  - wójta gminy Go-

ścieradów, Jarosława Czerwa – sekre-

tarza w urzędzie gminy, przewodniczą-

cego Rady Gminy Gościeradów - 

Grzegorza Latawca, radnych, dyrekto-

rów szkół, dyrektora Gminnego Ośrod-

ka Kultury i Gminnej Biblioteki Pu-

blicznej w Gościeradowie, Natalię 

Waśko z ERKADO, nauczycieli oraz 

uczniów, dziękując za przybycie. Na-

stępnie chór szkolny „Perełki Papie-

skie” pod kierunkiem Eweliny Domi-

nik i Andrzeja Wierzchowiaka zapre-

zentował repertuar pieśni o  Janie Paw-

le II.  

 Konkurs „Mój Patron” został 

przygotowany przez nauczycieli j. pol-

skiego szkół podstawowych z gminy 

Gościeradów we współpracy z Gminną 

Biblioteką Publiczną. Patronat honoro-

wy nad konkursem objął Wójt Gminy 

Gościeradów .  

 W ramach konkursu wyróżnio-

no 21 prac plastycznych, które zostały 

wyeksponowane na wystawach. W 

części literackiej nagrodzono prace 19 

uczniów. Na uroczystym podsumowa-

niu z każdej szkoły zaprezentowana 

została jedna wyróżniona praca. Z Pu-

blicznej Szkoły Podstawowej im. ks. 

Karola Konopki w Szczecynie postać 

patrona przybliżyła uczennica klasy 

IV, Maria Dametko, przygotowana 

przez nauczycielkę j. polskiego Agnie-

szkę Wójcicką-Dametko. O Marii Ko-

nopnickiej, której imię nosi Publiczna 

Szkoła Podstawowa w Mniszku, pracę 

literacką odczytała Aleksandra Gil, 

uczennica klasy IV, pod opieką pani 

Izabeli Wróbel. Z Zespołu Szkół im. 

Janiny Wierzchowskiej w Liśniku Du-

żym uczennice klasy VI  Barbara Pyra 

i Milena Przywara przygotowały wy-

wiad pod kierunkiem  Elżbiety Kraw-

czyk. Pracę wyróżnioną z Zespołu 

Szkół im. Józefa Twaroga    w Księżo-

mierzu odczytała Martyna Kuśmierz , 

uczennica klasy VI, której opiekunem 

jest Barbara Stęgierska. Z ZPO im. 

Jana Pawła II w Gościeradowie wystą-

piła Olga Dobrzańska, zaprezentowała 

pracę literacką o patronie swojej szko-

ły, napisaną pod kierunkiem Agnieszki 

Kamieniarz. 

Następnie goście zostali poproszeni  

o  wręczenie nagród i podziękowań dla 

uczniów i nauczycieli za trud włożony 

w przygotowanie prac plastycznych 

i literackich o patronach szkół podsta-

wowych. 

 Anna Drwal złożyła szczególne 

podziękowanie  Zbigniewowi Kozłow-

skiemu za ufundowanie nagród dla 40 

uczestników konkursu, wójtowi za 

objęcie honorowym patronatem przed-

sięwzięcia, dyrektorom i nauczycielom 

szkół za aktywne uczestnictwo. . 

Na zakończenie wszyscy odśpiewali 

„Barkę” ulubioną pieśń papieża Jana 

Pawła II. 

Beata Sajecka  
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Kubuś - przyjacielem przedszkolaków  

W roku szkolnym 2014/2015 Publicz-

ne Przedszkole w Księżomierzu reali-

zowało  ogólnopolski program ekolo-

giczny „Kubusiowi Przyjaciele Natu-

ry”. Organizatorem programu jest 

marka Kubuś a głównym celem popu-

laryzacja ochrony przyrody wśród 

przedszkolaków, ich rodziców i nau-

czycieli przedszkolnych. Bohaterem 

programu był Kubuś, który pokazywał 

dzieciom piękno natury i uczył, jak ją 

chronić. Maluchy mogły przenieść się 

z Kubusiem we wspaniały świat wy-

obraźni, poznawały rośliny i zwierzę-

ta, uczyły się szacunku i ekologicz-

nych postaw m.in.: jak zachowywać 

się na łonie natury, jak ważna jest se-

gregacja śmieci, jak zdrowo się odży-

wiać jedząc codziennie 5 porcji wa-

rzyw, owoców lub soku, nauczyły się 

doceniać ich rolę w codziennej diecie. 

Odbyły się spacery, podczas których 

dzieci obserwowały okolicę i zwracały 

uwagę, czy widać troskę mieszkańców 

o naturę, np.: czy są kosze na śmieci, 

czy jest dużo zieleni, czy są pojemniki 

do segregacji śmieci, itp. Ponadto ma-

luchy wykonały różnorodne prace 

plastyczne, które zdobiły przedszkol-

ny korytarz. Na zakończenie programu 

przedszkolaki otrzymały książeczki 

z zadaniami do wykonania wspólnie 

z rodzicami w domu. Radość na twa-

rzach dzieci i zaangażowanie podczas 

zajęć utwierdziły nas, iż proponowane 

działania były atrakcyjne, wyzwalały 

aktywność przedszkolaków, pozwala-

ły poprzez zabawę przemycić trudne 

zagadnienia związane z ekologią 

i zdrowym sposobem odżywiania. 

Przy wspierającej postawie nauczy-

cieli, dzieci  zdobyły wiedzę na temat 

proekologicznych  i prozdrowotnych 

zachowań.  Udział w programie spra-

wił maluchom wiele radości. 

Grażyna Gołda 

Patrycja Michalczyk 
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U NAS TEŻ MOŻNA SIĘ UCZYĆ ! 

espół Szkół im. Władysława Stanisława  
Reymonta w Wólce Gościeradowskiej  posia-
da duże doświadczenie w zakresie kształcenia 
i wychowania dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Szkoła ma bogatą tradycję kształcenia rolniczego. 
       Ze względu na właściwe wyposażenie szkoły  śmiało 
możemy konkurować z innymi szkołami, zwłaszcza   w pio-
nie rolniczym i żywieniowym. Kształcimy  przyszłych pra-
cowników dla branży informatycznej, gastronomicznej, rol-
niczej. W bieżącym roku szkolnym wdrażamy nowy kieru-
nek kształcenia-technik  hodowca koni. W związku z margi-
nalizacją zawodu rolnika proponujemy nowe, alternatywne 
formy działalności rolniczej- kształcenie  w zakresie  hodow-
li koni, turystyki wiejskiej i architektury krajobrazu. Zapew-
niamy naszej młodzieży zdobywanie dodatkowych umiejęt-
ności i kwalifikacji, organizując kursy: agroturystyczny, 
chemizacyjny, barystyczny, florystyczny, kelnerski, kurs 
dający  uprawnienia do obsługi    i eksploatacji kombajnów 
zbożowych czy kurs prawa jazdy. Umożliwiamy  kontynua-
cję nauki  na kursach kwalifikacyjnych, w Liceum dla Doro-
słych i szkołach policealnych oraz doradztwo zawodowe. 
 
      Naszym uczniom zapewniamy naukę pod okiem kompe-
tentnej  kadry nauczycielskiej, którą  stanowią egzaminato-
rzy OKE. Udostępniamy bogaty księgozbiór  biblioteczny, 
świetlicę i stołówkę, pracownie szkolne z  nowoczesnym 
sprzętem multimedialnym (tablice interaktywne, rzutniki 
multimedialne, 4 pracownie komputerowe). 
      Wśród absolwentów naszej szkoły są liczni stypendyści 
Prezesa Rady Ministrów, Starosty Kraśnickiego, laureaci 
Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i  Umiejętności Rolni-
czych, konkursów przedmiotowych organizowanych przez 
Lubelskiego Kuratora Oświaty w Lublinie- z języka polskie-
go, języka angielskiego i chemii, Powiatowej Olimpiady 
Wiedzy o Zdrowiu, Powiatowego Konkursu  Krajoznawcze-
go „Czy znasz swój region?”, Powiatowego Konkursu Języ-
ka Angielskiego, Wolontariusz Roku.   Mamy wybitne osią-

gnięcia sportowe.  Nasi absolwenci odnajdują się w trudnej 
rynkowej rzeczywistości. Z sukcesem kończą studia wyższe, 
są pożądanymi, wykwalifikowanymi pracownikami. 
      Nasza szkoła kształtuje postawy prospołeczne, prozdro-
wotne i proekologiczne. Uczniowie Technikum i Liceum 
Ogólnokształcącego biorą udział w Powiatowym Konkursie 
Ekologicznym, Powiatowej Olimpiadzie Wiedzy o Zdrowiu, 
akcji „Ratujmy kasztanowce”, Ogólnopolskim Konkursie 
„Ratujmy las”, akcji „Sprzątanie świata”, konkursie „Zdrowa 
i piękna mama”, akcji „Różowa wstążeczka”, „Turnieju Mo-
toryzacyjnym”. Uczestniczą w wielu akcjach charytatyw-
nych. Współpracujemy z lokalnymi przedsiębiorstwami, 
firmami, zakładami pracy, co pozwala w ramach indywidu-
alnych praktyk zrealizować podstawę programową. Owocnie 
układa się współpraca z UMCS w Lublinie i Instytutem Gle-
boznawstwa    i Upraw w Puławach. Uczniowie biorą udział 
w licznych wycieczkach przedmiotowych do zakładów pracy 
oraz  na targi rolnicze. Oferujemy udział w atrakcyjnych 
szkolnych kołach zainteresowań, zajęciach SKS-u, chóru.  
      Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo, uczy otwarto-
ści na innych ludzi,  kształtuje właściwe wzorce zachowań 
i postawy obywatelskie.  

Agnieszka  Resztak 

Dzieci z Publicznego Przedszkola Gościeradowie chęt-

nie biorą udział w różnorodnych konkursach rozwijających 
ich umiejętności i zainteresowania. Wykonują prace pla-
styczne, recytują wiersze, występują w inscenizacjach grupo-
wych, śpiewają, tańczą. Takie działanie wymagają wiele 
wysiłku od nauczycieli i wsparcia ze strony rodziców, jed-
nakże sukcesy dają wiele radości i zadowolenia wszystkim 
zaangażowanym. 
W powiatowym konkursie plastycznym „Pszczoła to skarb”, 
który organizowany był w ramach XXXIII Wojewódzkich 
Kraśnickich Spotkań Pszczelarzy pod honorowym patrona-
tem Lubelskiego Kuratora Oświaty – Krzysztofa Babisza, 

wyróżnienia otrzymali: Piotr Jabłoński z klasy 0 B, wycho-
wawca Iwona Młynarczyk oraz Adrian Borek z klasy 0 A, 
wychowawca Dorota Sitarczyk. 
W przedszkolnym konkursie „Ekoludek” należało wykonać 
pracę przestrzenną z surowców wtórnych. Nagrody i wyróż-
nienia za najciekawsze ekoludki otrzymały przedszkolaki: 
Tomasz Trybuła z grupy 3 – latków, Aleksandra Kondecka  
i Kornelia Gołąb z grupy 4 – latków, Hubert Krzowski, Artur 
Potyrała i Wiktor Wójcik z oddziału 0 B. 
„Zdrowy, wolny od dymu tytoniowego” to powiatowy kon-
kurs plastyczny organizowany przez Sanepid i Starostwo  
Powiatowe w Kraśniku. Wyróżnione zostały prace Kornelii 
Wilczyńskiej oraz Poli Izabeli Flisińskiej z oddziału 3 – lat-

SUKCESY PRZEDSZKOLA W GOŚCIERADOWIE 

OŚWIATA  

Z 
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PÓŁKOLONIE W LIŚNIKU DUŻYM  

Związek Młodzieży Wiejskiej w Warszawie, we współ-
pracy z urzędem gminy,  zorganizował czas wolny  dla 
dzieci i młodzieży podczas wakacji 2015. Przedsięwzięciem 
tym  była organizacja półkolonii letnich, tj. wypoczynku w 
Zespole Szkół im. Janiny Wierzchowskiej w Liśniku Du-
żym  dla dzieci rolników, w wieku 6-16 lat, których co naj-
mniej jedno z rodziców/prawnych opiekunów/ jest ubezpie-
czone w pełnym zakresie lub pobiera rentę bądź emeryturę z 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Łącznie wy-
poczywało 43. dzieci i młodzieży z Gościeradowa, Księżo-
mierzy, Mniszka, Łanów, Liśnika Dużego i Suchodół.  
Zajęcia podczas  półkolonii trwały 10 dni od 03  do 14 sierp-
nia 2015 r., obejmowały, m.in.  realizację zadań z zakresu  
profilaktyki zdrowotnej, wypoczynku  i rekreacji- zabawy i 
gry na sali sportowej, sali zabaw, placu zabaw, pogadanki 
edukacyjne oraz wycieczki: 
– zwiedzanie Jaskini Raj – Chęciny k/Kielc, 
– zwiedzanie Muzeum Zabawek i zabawy w Kielcach, 
-  zajęcia z instruktorami nauki pływania na krytej pływalni 
w Ożarowie,  
- wyjazd do Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie, 
- wyjazd do Cinema City w Lublinie na film „Mały Książę”, 
-wycieczki po okolicy, obserwacja przyrody: źródła, stawy 

rybne, rzeka Tuczyn,   charakterystyczne dla terenu Liśnika 
Dużego gatunki roślin i  ptaków, 
- wycieczka do Rezerwatu Przyrody w Marynopolu - spotka-
nie z pracownikiem Nadleśnictwa Gościeradów, przewodni-
kiem po rezerwacie, wycieczka po rezerwacie, szkółce le-
śnej, wakacyjna  lekcja przyrody w lesie -spacer po ścieżce 
dydaktycznej, pieczenie kiełbasek w wydzielonym do rekrea-
cji miejscu, 
- zajęcia kulinarne, zapoznanie dzieci z zasadami zdrowego 
żywienia i higieny, przyrządzanie zdrowego śniadania i dese-
rów. 
Wszystkie formy rekreacji i wyżywienie finansowane były 
przez ZMW, zaś wycieczki dofinansowane zostały przez 
Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
w Gościeradowie. 
Uczestnicy półkolonii mieli zapewniony posiłek ( śniadanie 
+obiad). Ze względu na wysokie temperatury dzieci miały 
dostarczana wodę do picia, napoje owocowe. 
Na zakończenie półkolonii, na pikniku rodzinnym podsumo-
wano zajęcia  i  wręczono upominki (mini wyprawki szkol-
ne) od ZMW. 

Elżbieta Krawczyk–kierownik półkolonii  

ków, wychowawcy Joanna Trancygier i Agnieszka Nicie-
wicz, a także prace Dawida Czajki i Adriana Markla wyko-
nane pod kierunkiem pani Doroty Sitarczyk. 
W XIV Międzywojewódzkim Przeglądzie Twórczości Dzieci 
i Młodzieży pod hasłem „Matka Ziemia” wyróżnione 
i nagrodzone zostały prace plastyczne Emilii Kamieniarz 
z  grupy 3 – latków i Natalii Bącal z grupy 4 – latków. 
Powiatowy konkurs „Każdy Chwat Sprząta Świat” to projekt 
wymagający wielu działań z ochrony  środowiska, jak wy-
cieczki, konkursy, happeningi, którego organizatorem jest 
Starostwo Powiatowe w Kraśniku. W tym roku nasze przed-
szkole otrzymało III miejsce w powiecie.  
W gminnym przeglądzie piosenki patriotycznej „Chcę i ja 
coś o Polsce powiedzieć” organizowanym przez GOK 
w Gościeradowie wyróżniona została grupa przedszkolaków 
z klasy 0 A i 0 B za program artystyczny przygotowany pod 
kierunkiem pań Doroty Sitarczyk i Iwony Młynarczyk.  
Dużym zainteresowanie cieszył się konkurs „Na najładniej-
szy kubek do mycia zębów” organizowany w ramach Ogól-
nopolskiego Programu Edukacji Zdrowotnej „Akademia 
Aquafresh”. Nagrodzone zostały prace Zuzanny Zych i Szy-

mona Filipczaka z grupy 3 – latków. 

Wojewódzki konkurs artystyczno – ekologiczny pod 

tytułem „Torba Wielkanocna” organizował Wojewódzki 
Ośrodek Kultury w Lublinie pod patronatem Lubelskiego 
Kuratora Oświaty. Wśród wielu prac wyróżniona została 
torba wielkanocna Mateusza Malca z grupy 4 – latków,  po-
dziękowania i dyplomy otrzymały dzieci: Adrian Markiel, 
Matylda Rogowska, Kornelia Gołąb z 4 – latków oraz Kamil 
Markiel, Oliwia Kawa, Martyna Szaja oraz Anna Sękala 
z oddziału 0 B. 
Publiczne Przedszkole w Gościeradowie jest również współ-
organizatorem ogólnopolskiego konkursu plastycznego pod 
hasłem „Leśne zwierzęta przyjaciółmi dzieci”.  Przedsię-
wzięcie to realizowane jest we współpracy z Nadleśnictwem 
Gościeradów w miesiącach: kwietniu i maju 2015 roku. Re-
gulamin konkursu znajduje się na stronie  
http://zpogoscieradow.szkolnastrona.pl/ w zakładce 
„Przedszkole”. Zapraszamy przedszkolaków z innych miej-
scowości do udziału. 

   Beata Sajecka 
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DAR ŻYCIA 

W roku szkolnym 2014/2015 uczniowie Zespołu 
Szkół im. Wł. St. Reymonta w Wólce Gościeradowskiej tra-
dycyjnie wzięli udział w X edycji Akcji Promującej Honoro-
we Krwiodawstwo.  

Uczestniczyło w niej ponad trzydziestu naszych 
wychowanków ze szkół ponadgimnazjalnych i pobrano łącz-
nie 22 litry krwi, która pomoże w ratowaniu zdrowia i życia 
wielu ludzi.  
Fakt, iż nasi uczniowie dali właśnie takim osiągnięciem 
świadectwo dojrzałości społecznej pozwolił nam zająć 
I  Miejsce w Powiatowym Współzawodnictwie. W nagrodę 

młodzież otrzymała bon o wartości 400 zł, który przeznaczo-
no w całości na zakup nowoczesnego sprzętu sportowego. 
Na szczególne wyróżnienie zasłużyli uczniowie: Mateusz 
Bury (kl. IV Technikum Rolnictwa), Marcin Kawa (kl. III 
Liceum Ogólnokształcące) oraz uczennice: Marta Czerwon-
ka, Emilia Młynarczyk (kl. Technikum Żywienia i Gospodar-
stwa Domowego). Natomiast wieloletnim koordynatorem 
akcji był nauczyciel wychowania fizycznego Włodzimierz 
Witkowski.  
     Włodzimierz Witkowski 

KAROLINA PIERZCHAŁA Z LICEUM W WÓLCE GOŚCIERADOWSKIEJ 
NAJLEPSZA W POWIECIE KRAŚNICKIM  

nia 26.03.2015 w Zespole 
Szkół nr 2 w Kraśniku odbył 
się VIII Powiatowy Konkurs 
Wiedzy o Krajach Angloję-

zycznych, który od wielu lat cieszy 
się wielkim zainteresowaniem wśród 
młodzieży. Jest to prestiżowy konkurs, 
w którym biorą udział najlepsi ucznio-
wie z powiatowych szkół ponadgimna-

zjalnych. Konkurs przeprowadzony jest 
w dwóch etapach, a do finału może 
zakwalifikować się po trzech najlep-
szych uczniów z każdej szkoły. Test 
sprawdza wiedzę z dziedziny historii, 
literatury, kultury, geografii Wielkiej 
Brytanii, Ameryki Północnej 
i Australii. Dodatkową trudnością jest 
to, iż pytania są przygotowane w języ-

ku angielskim. W tym roku po raz 
pierwszy wygrała uczennica ze szkoły 
spoza Kraśnika, która zdobyła najwyż-
szą liczbę punktów spośród kilkunastu 
uczniów szkół powiatowych: Zespołu 
Szkół nr 1, Zespołu Szkół nr 2, Zespołu 
Szkół nr 3, Zespołu Szkół w Zakrzów-
ku, Zespołu Szkół w Wólce Gościera-
dowskiej. Warto dodać, iż laureaci kon-
kursu dostają się na najlepsze uczelnie 
oraz odnoszą sukcesy 
Miło nam poinformować, że w tym 
roku pierwsze miejsce zajęła uczennica 
naszego liceum ogólnokształcącego 
w Zespole Szkół w Wólce Gościera-
dowskiej Karolina Pierzchała. Serdecz-
nie gratulujemy! Drugie miejsce przy-
padło uczniowi Zespołu Szkół nr 1 
w Kraśniku Arkadiuszowi Boćkow-
skiemu. Trzecie miejsce zajął uczeń 
Zespołu Szkół nr 2 Jakub Rachoń. Bar-
dzo dobrze zaprezentował się również 
uczeń liceum ogólnokształcącego w 
Zespole Szkół w Wólce Gościeradow-
skiej Michał Pierzchała, który zajął 4 
miejsce. 
Do konkursu Karolinę Pierzchałę oraz 
Michała Pierzchałę przygotowywał 
nauczyciel języka angielskiego Zespołu 
Szkół w Wólce Gościeradowskiej – 
Stanisław Szczerepa.  

 Stanisław Szczerepa 

D 
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Światowy Dzień Wody w Zespole Szkół im. Janiny Wierzchowskiej  
w Liśniku Dużym 

Dnia 22 marca obchodzony jest Światowy Dzień Wody. Zo-
stał zainicjowany przez ONZ, by zwrócić uwagę społeczną, 

że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku 
dostępu do wody pitnej. Pierwsze obchody odbyły się w 
1993 roku. Od tego czasu co roku organizowane są pod in-
nym hasłem. W tym roku jego hasłem przewodnim jest                         
"Woda i Zrównoważony Rozwój.  

 

O święcie wody pamiętali również uczniowie z naszej szko-
ły. W związku z tym  podjęte zostały następujące działania: 

 happening pt. "Kolejka po wodę", podczas którego każ-
dy uczestnik otrzymał butelkę wody mineralnej; 

 grupa uczniów z klasy I gimnazjum dokonała badań 
wody z rzeki Tuczyn, która przepływa w pobliżu szkoły; 

 zorganizowano wystawę zdjęć pt. "Krajobraz Liśnika 
Dużego", autorstwa Weroniki Partyki (uczennicy klasy III 
gimnazjum); 
 uczniowie klasy V szkoły podstawowej i I gimnazjum wy-
konali plakaty pt. "Woda źródłem życia". 
 

Katarzyna Anzlik 

Sukces Eweliny! 

Ewelina Płecha, uczennica klasy III Publicznego 
Gimnazjum w Liśniku Dużym, została finalistką konkursu 
przedmiotowego z biologii na szczeblu wojewódzkim. 
Konkurs był organizowany przez Kuratorium Oświaty w Lu-
blinie, a uczennica liśnickiego gimnazjum dostała się do trze-
ciego i zarazem ostatniego etapu.  

Za sukcesem Eweliny stoi wiele godzin pracy 
w szkole pod okiem nauczycielki biologii. Była to również 
własna praca uczennicy w domu, często kosztem drobnych 

wyrzeczeń. Tytuł finalistki daje Ewelinie nie tylko satysfak-
cję, ale także dodatkowe punkty przy rekrutacji do szkoły 
ponadgimnazjalnej.  
 Ewelinie serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów, a młodszych uczniów gimnazjum zachęcamy do 
podejmowania takich wyzwań. 

Beata Jarzyna                                                 
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Nasza przygoda z projektem „Makutano Junction. 
Multimedialne metody nauczania w edukacji globalnej” 
rozpoczęła się we wrześniu 2014r. Projekt ten jest dwuletnią 
inicjatywą, realizowaną w konsorcjum czterech organizacji: 
Fundacji Partners Polska, Institute of Education, University 
of London w Wielkiej Brytanii, estońskiej Eesti People to 
People oraz bułgarskiej Global Initiative on Psychiatry, we 
współpracy z czterema brytyjskimi ośrodkami Development 
Education Centres, firmą produkującą serial „Makutano 
Junction” - Mediae Company, a także organizacją Education 
Effect Africa z Kenii.  

Zadania projektu to: budowanie zrozumienia pomię-
dzy szkołami w Kenii   i Europie, aktywizowanie i angażo-
wanie uczniów do wspólnych działań na rzecz budowa-
nia współzależności pomiędzy krajami Globalnego Południa 
i Globalnej Północy. 

Nauczyciele z naszej szkoły: p. B. Jarzyna i p. M. 
Ziółkowski wzięli udział w dwudniowym szkoleniu, organi-
zowanym w ramach projektu, które odbyło się w Lublinie. 
Szkolenie zaowocowało wzbogaceniem bazy edukacyjnej 
gimnazjum o nowe pomoce, jakimi była dostępność do seria-
lu edukacyjnego „Makutano Junction”, który pokazuje losy 
mieszkańców kenijskiego miasteczka Makutano w przystęp-
ny dla odbiorców sposób. Przedstawia tematy związane 
z demokracją obywatelską, ochroną środowiska, wpływem 
stabilności ekonomicznej na zdrowie - a wszystko w kontek-
ście państw Globalnego Południa.   

Kolejne wydarzenie to styczniowa „wizyta” Kenii 
w naszej szkole, czyli zorganizowanie wystawy poświęconej 
kenijskim realiom.  

28 stycznia gimnazjaliści uczestniczyli w lekcji pod 
hasłem „WYZWANIA NA ŚWIECIE- LOKALNIE & GLO-
BALNIE”. Młodzież wzięła udział w warsztatach tematycz-
nych, projekcji filmów i dyskusji. Uczniowie otrzymali rów-
nież zadanie konkursowe, polegające na przygotowaniu fil-
mu poświęconego globalizmowi „VIDEO CHALLENGE- 
Globalnie Solidarnie”. 

27 marca, w Warszawie odbyło się forum 
„EDUKACJA GLOBALNA OCZAMI MŁODYCH”, pod-
sumowujące projekt „Makutano Junction”. Uczestniczyli 
w nim przedstawiciele szkół gimnazjalnych i ponadgimna-

zjalnych z całej Polski. Gimnazjum z Liśnika Dużego rów-
nież otrzymało zaproszenie na to spotkanie. Naszą szkołę 
reprezentowało dziewięcioro gimnazjalistów, a opiekunami 
grupy były panie B. Jarzyna i M. Rudziejewska-Rudziewicz. 
Spotkanie w stolicy obfitowało w atrakcje i niespodzianki. 
Młodzież, po obejrzeniu kenijskiego serialu, uczestniczyła w 
warsztatach, poświęconych sprawom globalnym tj. ochrona 
środowiska, prawa człowieka, przeciwdziałanie ubóstwu itp.  
Następnie odbyła się konwersacja z uczestnikami projektu w 
Kenii  przez komunikator Skype. Uczniowie rozmawiali na 
tematy dotyczące ochrony środowiska, praw człowieka, po-
dobieństw i różnic pomiędzy życiem mieszkańców Global-
nego Południa i Północy. Niewątpliwie najciekawszą częścią 
forum było spotkanie z Żywymi Książkami, czyli możliwość 
przeprowadzenia wywiadów z interesującymi osobami po-
chodzącymi z krajów afrykańskich (Kenii, Ghany  
i Etiopii). Byli to panowie:  Harris Mawusi, Issayas Techane 
Mesfin oraz Bara Ndiaye, którzy są muzykami, edukatorami, 
animatorami kultury, obecnie mieszkającymi w Polsce. Roz-
mawialiśmy z nimi o podobieństwach i różnicach naszych 
krajów w dziedzinie kultury, obyczajów, religii. Poruszone 
zostały tematy tolerancji, a także życia codziennego w Pol-
sce  i Afryce. 

    Dzięki projektowi, zarówno uczniowie, jak i nauczyciele 
liśnickiego gimnazjum, zdobyli nowe doświadczenia i umie-
jętności, a wspomnieniami będą chętnie wracać do chwil 
i osób związanych z projektem.  
 

Magdalena Rudziejewska-Rudziewicz,  
Beata Jarzyna                               

O globalizmie w Liśniku Dużym  
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Zastęp Związku Harcerstwa Polskiego  w Szczecynie 

 lutym, w czasie ferii zimo-
wych Publiczna Szkoła 
Podstawowa im. ks. Karola 
Konopki w Szczecynie go-

ściła 54 Stalowowolską Drużynę Har-
cerską. W trakcie  5–dniowego zimo-
wiska harcerze wraz z uczniami naszej 
szkoły wykonywali różne zadania na 
terenie naszej wsi, zorganizowali 
Świeczkowisko i wzięli udział we 
mszy świętej. Uczniowie naszej szkoły 
w trakcie tego zimowiska zapoznali się 
z historią i obrzędowością ZHP, bardzo 
dobrze się przy tym bawiąc. Wycho-
dząc naprzeciw ich prośbom, drużyno-
wy 54 SDH wyraził zgodę na przyjęcie 
do drużyny ochotników ze Szczecyna. 
W ten sposób w naszej wsi powstał 
zastęp harcerski. W chwili obecnej 
liczy on 15 ochotników, którzy pod 
opieką zastępowej – p. Agnieszki Wój-
cickiej-Dametko, przygotowują się do 
Próby Harcerskiej i złożenia Przyrze-
czenia Harcerskiego. Brzmi ono nastę-
pująco: „Mam szczerą wolę całym 

życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, 
nieść chętną pomoc bliźnim i być po-
słusznym Prawu Harcerskiemu”. Czę-
ścią tych przygotowań był udział 
w prawie uroczystej mszy św. (czy-
tania, modlitwa wiernych, śpiewanie 
psalmu, przekazanie darów) która od-
była się 12 kwietnia2015 r. 

Po mszy św. zastęp zaprezentował 
krótki montaż słowno-muzyczny 
"Wspomnienie Jana Pawła II", aby 
uczcić kolejna rocznicę śmierci Polaka, 
który dostąpił najwyższej godności. 
Rozpoczęli w ten sposób służbę Bogu 
i Polsce. Bogu - w oprawie mszy św., 
Polsce (czyli ludziom) - w przypo-
mnieniu wzoru do naśladowania w 
osobie ś.p. Ojca Świętego. Dla człon-

ków zastępu, którzy chcieli zaznaczyć 
swoją harcerskość i przynależność do 
54 SDH był to dzień szczególny - po 
raz pierwszy wystąpili w beretach, a po 
mszy świętej starsi harcerze wraz 
z druhem drużynowym Zbyszkiem 
Partyką doczepili im do beretów lilijki. 

Zostali tym samym włączeni do wiel-
kiej rodziny skautowej. Swą gotowość 
do służby potwierdzili w czwartek, 23 
kwietnia. W 10—osobowym składzie 
(część już w mundurach harcerskich),  
udali się do Lipy, na spotkanie z Sym-
bolami Światowych  Dni Młodzieży.  

Jak powiedział jeden z księży - możli-
wość dotknięcia Tego KRZYŻA oraz 
Tej IKONY może się w naszym życiu 
już nie powtórzyć. Cieszymy się, że 
nasi ochotnicy chcą brać udział  
w lokalnych wydarzeniach ważnych 
dla przyszłości i tożsamości naszego 
narodu. Przyjemnie też było znowu 
spotkać się z harcerzami z drużyny 
macierzystej, a także poznać harcerzy  
z Lipy, z którymi po zakończonych 
uroczystościach spletliśmy krąg harcer-
ski i przekazaliśmy sobie iskrę przyjaź-
ni. 

Agnieszka Wójcicka-Dametko  

W 
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„Święta Wielkanocne tuż - tuż” 
Projekt ,,Święta Wielkanocne Tuż- Tuż”, realizowano 
w okresie od 26.03.2015 do 01.04.2015r. w Publicznym 
Przedszkolu w Gościeradowie wśród dzieci 3, 4 i 5, 6 - let-
nich w czasie ich pobytu w placówce. Podczas realizacji 
projektu dzieci poznały tradycje i zwyczaje związane ze 

Świętami Wielkanocnymi, dostrzegały piękno tych świąt, 
poznawały nowe techniki dekoracyjne, rozwijały wyobraźnię 
i inwencję plastyczną wykonując różne prace plastyczne, co 
sprawiało im wiele radości, wzbogacały słownictwo o wyra-

zy związane ze świętami, rozwijały zainteresowania przy-
rodnicze, śpiewały piosenki o tematyce świątecznej, m.in. 
,,Śmigus- dyngus”, ,, Pisanki, pisanki”, ,,Wiosna w błękitnej 

sukience”. Poznały też wiersze i opowiadania o tematyce 
świątecznej. Ogłoszony został konkurs na najładniejszą torbę 
wielkanocną. Dzieci wspólnie z rodzicami wykonywały pra-
ce na konkurs. Na zakończenie projektu dzieci razem z nau-
czycielkami przygotowały poczęstunek przy wielkanocnym 
stole.   
 
 

„Mama moim słońcem” 
Projekt edukacyjny ,,Mama moim słońcem” realizowano 
w Przedszkolu w Gościeradowie w okresie od 19.05.2015r. 
do 26.05.2015r, wśród dzieci 3,4 i 5,6- letnich. Celem pro-
jektu było propagowanie wśród dzieci wartości rodzinnych 
takich jak: miłość, zaufanie, szacunek do bliskich. Dzieci 

w trakcie projektu wspólnie z paniami rozmawiały o roli 
mamy w rodzinie, poznawały zawody wykonywane przez 
ich mamy, oglądały rodzinne albumy, dzieliły się swoimi 
spostrzeżeniami z kolegami i koleżankami. Przedszkolaki 

przygotowywały na zajęciach prezenty i upominki, namalo-
wały również przepiękne portrety mam, uczyły się wierszy 
i piosenek o mamie. Zwieńczeniem projektu było przygoto-

wanie przez dzieci i panie uroczystej części artystycznej, 
którą przedszkolaki przedstawiły mamom w dniu ich święta
- 26 maja. Nie zabrakło gromkich braw ze strony mam, wza-
jemnych całusów i uścisków. Z pewnością Dzień Matki jest 
jednym z najpiękniejszych dni, kiedy to właśnie dzieci mo-
gą wyrazić swą wdzięczność i szacunek za codzienną troskę 
i trud włożony przez mamy w ich wychowanie.  
  Agnieszka Niciewicz, Joanna Trancygier 

Projekty edukacyjne w przedszkolu w Gościeradowie 
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II Międzygminny Konkurs Wokalny „Jan Paweł II był, jest i będzie…”  

22 kwietnia 2015 roku w Zespole Placówek Oświatowych 

im. Jana Pawła II w Gościeradowie odbył się II Międzyg-

minny Konkurs Wokalny „Jan Paweł II był, jest i będzie…”. 

Celem konkursu było uczczenie pamięci Ojca Świętego Jana 

Pawła II, rozpowszechnianie piosenki religijnej wśród 

uczniów oraz ukazanie wychowawczej roli muzyki w pracy 

pedagogicznej z uczniami. Konkurs zorganizowały nauczy-

cielki edukacji wczesnoszkolnej z Zespołu Placówek Oświa-

towych im. Jana Pawła II w Gościeradowie Jolanta Czajka 

i Ewa Wołoszyn. Patronat honorowy nad konkursem objęła  

Anna Drwal - dyrektor szkoły.  

W konkursowych przesłuchaniach wzięli udział uczniowie 

klas I - III szkół podstawowych z gmin: Annopol, Dzierzko-

wice, Potok Wielki i Gościeradów. Wszyscy uczestnicy wy-

konywali po jednym utworze o tematyce papieskiej i religij-

nej. Oceniające występy jury: dyrektor Gminnego Ośrodka 

Kultury w Gościeradowie Roman Biss, wójt gminy Mariusz 

Szczepanik, organista parafii  Gościeradów Krzysztof Płe-

cha, przyjaciel szkoły Mirosław Magiełda, ksiądz Robert 

Zynwala - katecheta w ZPO w Gościeradowie oraz przedsta-

wicielka sponsorów Halina Kowal uznało, że wokaliści wy-

wiązali się z tego zadania znakomicie. W związku z tym, że 

mali artyści prezentowali niezwykle wyrównany poziom jury 

przyznało wszystkim równorzędne pierwsze miej-

sca. Odebrali je: Dominika Jaśkiewicz z Miejskiego Zespołu 

Szkół w Annopolu opiekun Grażyna Ufniarz, Paulina Kulpa 

z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Po-

toczku opiekun Maria Olszówka, Zuzanna Bącal z Publicz-

nej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Mniszku 

opiekun Joanna Skorupa, Aleksandra Dudek, Maja Trze-

śniewska i Krzysztof Gąsiorowski z Zespołu Placówek 

Oświatowych im. Batalionów Chłopskich w Terpentynie 

opiekun ksiądz Marcin Flasiński, Alicja Kremlaś, Maja Za-

palska i Szymon Niedziałek z Zespołu Szkół im. Józefa 

Twaroga w Księżomierzu opiekun  Teresa Wołoszyn i Ro-

bert Niedziałek, Katarzyna Jabłońska, Jakub Kędra i Artur 

Kucharek z Zespołu Placówek Oświatowych im. Jana Pawła 

II w Gościeradowie Oddział w Salominie opiekun  Jolanta 

Czajka, Patrycja Cebula, Wiktoria Domagała i Klaudia Ko-

zik z Publicznej Szkoły Podstawowej w Kosinie opiekun 

Monika Jocek i Aldona Winiarczyk oraz Julia Rogoźnicka, 

Natalia Kozak i Łucja Łyszczarz z Zespołu Placówek Oświa-

towych im. Jana Pawła II w Gościeradowie, opiekun Ewa 

Wołoszyn.  

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy, 

a ich opiekunowie podziękowania. Organizatorzy dziękują 

uczestnikom za występy, nauczycielom za opiekę nad woka-

listami, a sponsorom za ufundowanie nagród. Organizację 

konkursu wsparli dyrektor Banku Spółdzielczego Ziemi Kra-

śnickiej Oddział w Gościeradowie  Grażyna Węska, właści-

cielka Firmy Handlowo-Usługowej w Salominie Halina Ko-

wal i właściciel sklepu ABC w Gościeradowie Grzegorz 

Jaworek.  

Jolanta Czajka  

Ewa Wołoszyn 
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DNI OTWARTE W PUBLICZNYM  PRZEDSZKOLU W GOŚCIERADOWIE 

Rozpoczęcie edukacji przedszkol-

nej to przełomowy moment w życiu 

dziecka i jego rodziców. Stanowi on 

często pierwszą okazję do kontaktu z 

grupą społeczną. Aby ułatwić dzieciom 

proces przyszłej adaptacji, w kalendarz 

roku przedszkolnego na stałe wpisana 

została uroczystość „Dni Otwartych 

Przedszkola” To działanie utwierdza w 

przekonaniu jak ważny jest pierwszy 

kontakt dziecka i rodzica z przedszko-

lem. Podczas takich spotkań przyszły 

przedszkolak ma możliwość poznać 

rówieśników, nauczycieli. Zapoznaje 

się z przedszkolem, co jednocześnie 

dostarcza pozytywnych skojarzeń 

z nowym miejscem. 

Do pierwszego spotkania z przy-

szłymi przedszkolakami intensywnie 

przygotowywały się również dzieci 

uczęszczające do przedszkola. Przez 

cały miesiąc pilnie uczyły się nowych 

piosenek i wierszy, a wszystko po to, 

by zaprezentować gościom umiejętno-

ści zdobyte w przedszkolu. Tegoroczna 

inscenizacja miała tytuł: „Żegnaj zimo, 

witaj wiosno”. Dziękujemy rodzicom, 

którzy z wielkim zaangażowaniem 

włączyli się w przygotowanie wyżej 

wymienionej uroczystości. Stroje, jak 

również rekwizyty, stanowiły barwną 

całość inscenizacji. 

„Dni Otwarte Przedszkola” odby-

wały się dni 19 i 20 marca 2015r. W 

pierwszy dzień, 19 marca o godz. 

10.00 uroczystość otworzyła dyrektor 

Beata Sajecka, witając wszystkich go-

ści i zapraszając na inscenizację tea-

tralną przygotowaną przez oddziały: 

3,4 i 5- latków, uczęszczających do 

przedszkola. Następnie dzieci razem 

z  rodzicami wzięły udział w zajęciach 

rytmicznych. Dużym powodzeniem 

cieszyły się kąciki tematyczne. Dzieci 

same decydowały, gdzie i czym chcą 

się bawić. Wszystkie sale przedszkolne 

były udostępnione przyszłym przed-

szkolakom. Pani pedagog i pani logo-

peda przedstawiły prezentację multi-

medialną, w której zwróciły uwagę na 

to, jak pomóc dziecku przejść proces 

adaptacji oraz omówiły poziom rozwo-

ju mowy 3,4 latka. Drugiego dnia 

wspólnie wykonaliśmy Marzannę. Du-

żą radość małym pociechom sprawiły 

zajęcia plastyczne, na których za po-

mocą różnych technik tworzyły barwne 

pisanki. Uśmiechy na twarzach gości 

świadczyły o dobrej zabawie. Na poże-

gnanie milusińscy wraz z rodzicami, 

przedszkolakami i kadrą przedszkola 

udały się pod budynek straży pożarnej, 

by symbolicznie pożegnać zimę a po-

witać wiosnę. 

Dziękujemy Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Gościeradowie za tak 

owocną współpracę, rodzicom i przy-

szłym przedszkolakom za przybycie 

i miło spędzony czas. Mamy nadzieję, 

że „Dni Otwarte Przedszkola” pozwoli-

ły przedstawić naszą placówkę, jako 

środowisko przyjazne dziecku, otwarte 

na jego potrzeby oraz wychodzące na-

przeciw oczekiwaniom rodziców. Do 

zobaczenia we wrześniu!!! 

Katarzyna Łyszczarz, 

Iwona Młynarczyk 
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OŚWIATA  

Oko mamy wprawne i bystre... 

Mamy się znów czym pochwalić. Nasi uczniowie po 

raz kolejny najlepsi w II Powiatowym Konkursie Krajo-

znawczym. 

W tym roku temat konkursu brzmiał "Jesień i Zima Powiatu 

Kraśnickiego" i "Miejsca Pamięci Narodowej Ziemi Kra-

śnickiej". 

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników odbyło się 

9 kwietnia w Zespole Szkół Nr 3 w Kraśniku. I znów pierw-

sze miejsce należało do Nas - zajęła je tym razem uczennica 

kl. III Gimnazjum - Oliwia Kuśmierz (w ubiegłym roku III 

miejsce). Miejsce III należało do Wiktorii Błachnio, również 

uczennicy kl. III Gimnazjum (w ubiegłym roku I miejsce). 

Uczniowie mają bystre reporterskie oko... Widzą i potrafią 

uchwycić to, co piękne. A pięknych i ciekawych miejsc nie 

brakuje w naszym powiecie. Życzymy im dalszych sukce-

sów. W konkursie brali udział również Sabina Krowisz, 

Magdalena Blacha, Szymon Śliwa.  

Iwona  Wojciechowska 

Autor: Oliwia Kuśmierz 

Autor: Wiktoria Błachnio 

 Oto nagrodzone zdjęcia:  

Nagrodzone uczennice (od lewej): Wiktoria Błachnio, Oliwia Kuśmierz  

Praca Kamili Likos z Publicznej Szkoły Podstawowej  
w  Gościeradowie nagrodzona  I m. w konkursie „To właśnie tu” 



 

 



 

 


