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I Bóg w żywej osobie 

Wstał z chorągwią rozwianą, 

Wstał w jasności społecznej, 

Od wszystkiego bezpieczny, 

I przebite wzniósł dłonie 

I podarte wzniósł skronie 

I bok dzidą przeszyty  

I szedł w górę, w błękity… 

 (Cyprian Kamil Norwid)  
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 WYWIAD Z MARIUSZEM SZCZEPANIKIEM   
- WÓJTEM GMINY GOŚCIERADÓW 

Wójt gminy to funkcja zaszczytna ale i zobowiązująca, czy nie 
miał Pan  obaw kandydując? 

-Sądzę, że tylko zarozumialec nie miał by obaw. Osoba, 
która jest odpowiedzialna na pewno zawsze ma obawy przed 
każdą decyzją, każdym działaniem – nie można inaczej, nie da 
się inaczej. Tylko człowiek bardzo zadufany w sobie może 
powiedzieć, że się nie boi i wie, jak to wszystko trzeba zrobić. 
Także obawy były i nadal są.  
 
Jaka była Pana pierwsza reakcja na wygraną? 

-Wow!!!!! Chyba coś takiego! (śmiech)  
 
A spodziewał się Pan,  że to wszystko się zakończy w pierwszej 
turze, że to będzie, aż taka różnica głosów? 

-Jeśli chodzi o wyniki to są one nieprzewidywalne. Można 
mieć swoje plany, czy też liczyć na coś po opiniach, które pod-
czas kampanii się słyszało, natomiast czy liczyłem na to aż tak? 
Nie będę się teraz mądrzył i mówił tak lub nie. Po prostu przy-
jąłem ten wynik z dużym spokojem, natomiast ważne było to, 
co było w kampanii, że była po prostu spokojna, nie nerwowa, 
grzeczna i raczej delikatna. 
 
Czy po pierwszych informacjach dotyczących składu rady 
gminy nie miał Pan obaw, czy współpraca będzie się układać 
prawidłowo i czy będzie w ogóle możliwa, ponieważ wiadomo, 
że radni z PSL maja większość? 

-Zgadza się. Były cztery listy no i tak jak w parlamencie 
podział na partie polityczne  przeniósł się na te niższe szczeble 

naszej władzy, również na ten gminny. Natomiast ja nigdy nie 
traktowałem władzy w gminie jako władzy politycznej, tylko 
władzę, tę którą się sprawuje dla ludzi i dzięki ludziom się ją 
zdobywa w wyborach bezpośrednich. Dla mnie nie miało zna-
czenia to do jakiej partii kto należy. Ważne jest to jak działa 
i dla kogo działa. Owszem można powiedzieć, że w pierwszej 
chwili były rozterki, jak to będzie. Sądzę, że taki układ w ra-
dzie jaki jest, może nawet jest lepszy niż gdyby był inny, po-
nieważ w tej chwili my nie mamy opozycji politycznej, mamy 
opozycję merytoryczną, taką jak powinna być. Z radnymi roz-
mawiamy na komisjach co jest bardzo istotne, ale spieramy się 
właśnie w sposób merytoryczny, a nie polityczny i w tej chwili 
wójt, zastępca i rada działają razem. Owszem mamy czasem 
odmienne zdania, bo musimy mieć, ale to nie jest na zasadzie 
właśnie przepychanek politycznych tylko tych merytorycznych. 
To jest istotne. 

 
10 marca minęło 100 dni od objęcia przez Pana stanowiska 
wójta w naszej gminie. Co Pan zauważył pozytywnego a co 
negatywnego w pracy i ogólnej organizacji urzędu? 

-No tak 100 – dniówka. Tutaj odpowiedź na to pytanie 
musiałaby być dość rozwinięta, dlatego też ono znajdzie od-
zwierciedlenie w informacji, która jest przygotowywana dla 
każdego naszego mieszkańca w tzw. raporcie otwarcia. Będzie 
on niebawem dostępny dla każdego. Nie można dostrzegać 
tylko i wyłącznie negatywnych stron działalności, ale trzeba 
umieć dostrzec wszystko. To co jest do poprawy również.  
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Jeżeli chodzi o samo funkcjonowanie urzędu jest wiele dobrych 
aspektów. Chociażby to, że jesteśmy jedną z lepiej wyposażo-
nych gmin w powiecie kraśnickim jeśli chodzi o sprzęt kompu-
terowy. Oczywiście są też mankamenty, bo i zawsze będą. To 
jest nie uniknione w  każdej pracy. Dlatego też, powolutku 
wprowadzamy zmiany, które muszą nastąpić. Są to zmiany 
organizacyjne, ale nie tylko, bo chodzi też o tzw. styl pracy, 
a styl pracy narzuca szef instytucji i to on powoli tę instytucję 
zmienia.  
 
Pierwszym zadaniem stojącym przed Panem było uchwalenie 
budżetu.  Jak wszyscy wiemy udało się, ale czy było trudno? 

-To było takie pierwsze największe wyzwanie stojące 
przed radą i wójtem. Udało się. Owszem było to poprzedzone 
długimi rozmowami podczas komisji stałych. Tak ma funkcjo-
nować rada, żeby nie było takich samochwałek  podczas sesji 
lub „wystąpień medialnych”.  Można powiedzieć, dyskutujmy, 
rozmawiajmy a nawet spierajmy się, kłóćmy ale w czasie ko-
misji, bo przecież po to one są. Po to przychodzą radni, po to 
biorą diety, żeby coś na tych komisjach ustalić, żeby na sesję 
wyjść już z czymś konkretnym na przykład z przygotowanym 
wnioskiem dla pozostałych członków rady czy dla mieszkań-
ców. Nie chodzi tu o popisy krasomówcze, jak to czasami by-
wało czy też spory polityczne, które są jeszcze gorsze. Sądzę, 
że ta właśnie ostatnia sesja była sprawdzająca. Mam nadzieję, 
że stanie się dobrym wyznacznikiem tego co będzie dalej po-
między władzą wykonawczą, a uchwałodawczą. 

 
Budżet na ten rok trzeba przyznać, że jest trochę zachowaw-
czy. Czy nie obawia się Pan, że ludzie nie widząc szybkich 
inwestycji i zmian źle Pana ocenią już na samym początku?  

-Tak, budżet jest zachowawczy. To wynika z możliwości, 
jakie mamy na dzień dzisiejszy. Gmina jest znacznie zadłużo-
na. Do oddania mieliśmy na koniec 2014r. 5mln 750 tys. zło-
tych. Zaplanowana jest w budżecie tegorocznym spłata długu 
w wysokości 1mln. zł. To jest dużo, jak dla naszego budżetu, 
ale aby móc korzystać ze środków unijnych, musimy to zadłu-
żenie obniżyć. Ten raport, o którym powiedziałem wcześniej, 
będzie opisywał również możliwości inwestycyjne naszego 
budżetu,  oczywiście możliwości w odniesieniu do wydatków, 
które ponosimy rok rocznie na inne zadania również 
z uwzględnieniem naszego zadłużenia.  Dlatego też wiadomo, 
że głównymi inwestycjami  będą głównie te z funduszu sołec-
kiego. Uda nam się również zrealizować jedno zadanie wspól-
ne  z powiatem i tutaj, jak się okazuje, jest możliwa współpraca 
z samorządem powiatowym, tylko trzeba po prostu dobrych 
chęci. Ta inwestycja to kontynuacja modernizacji nawierzchni 
drogi powiatowej Gościeradów Plebański – Mniszek. Łącznie 
wydatkowane  na to będzie 200 tys. złotych.  

 
W ciągu ostatnich dwóch miesięcy uczestniczył Pan w szeregu 
zebrań sołeckich. Jakie Pan wyciągnął wnioski ze spotkań 
z mieszkańcami? 

-Dokładnie było ich 21. Dziewiętnaście sołectw i dwa 
osiedla. Wnioski jakie wyciągnąłem, czyli to, co najbardziej 
ludzi boli:  infrastruktura drogowa - przede wszystkim. Jeśli 
chodzi o powiatową infrastrukturę pozostawia ona wiele do 
życzenia, ale również to, co mamy – nasze lokalne drogi  oraz 
kwestia takiej inwestycji, jak  budowa w Gościeradowie Uka-
zowym kanalizacji, o której od lat się mówi. Dalej - moderniza-
cja wodociągów, również projekty i budowa nowych linii w 
miejscowościach, które ich nie posiadają. W prawie każdym 

sołectwie pytano, czy gmina będzie się ubiegała o dofinanso-
wanie na tzw. solary. Oczywiście będziemy czynić starania, 
może nie w tym roku, ale w tej kadencji będziemy chcieli, żeby 
na to pytanie odpowiedzieć pozytywnie. Sądzę, że do  takich 
najważniejszych,  może nawet nie pytań, ale spostrzeżeń 
i uwag była prośba czy też żądanie mieszkańców o częstsze 
spotkania z władzą. I będzie to zrealizowane. Sądzę, że  jeżeli 
fundusze sołeckie będą nadal podtrzymane przez radę, to w 
czasie spotkań w odniesieniu do przeznaczenia funduszu sołec-
kiego w poszczególnych sołectwach, będziemy, w miarę możli-
wości, uczestniczyli w tych zebraniach Sądzę że jeżeli będzie 
taka też potrzeba i możliwość czasowa, to na przednówku bę-
dziemy organizować spotkania z mieszkańcami.  

 
Uczestniczył Pan również w walnych zebraniach OSP, co we-
dług Pana trzeba w tych organizacjach zmienić, żeby były 
bardziej aktywne?  Oczywiście nie mówię tutaj o wszystkich, 
ale o tych, które działają bardziej powściągliwie. 

-W każdej gminie wiejskiej działa OSP. Było ich wiele, 
ponieważ były takie potrzeby. Nie było nowoczesnego sprzętu, 
systemu łączności, nie było tak bezpiecznie, jak teraz. Kiedyś 
były strzechy, które łatwo płonęły. W tej chwili jest inaczej. 
Dlatego też główne wyjazdy, jakie ma straż ta najbardziej ak-
tywna - gościeradowska, to są wyjazdy do zdarzeń drogowych, 
które mają miejsce na drodze krajowej  74, która przebiega 
przez naszą gminę. W strukturze mamy 9 jednostek OSP. 
Zgodnie z przepisami prawa każda jednostka jest stowarzysze-
niem, czyli może funkcjonować jak stowarzyszenie i na takich 
samych zasadach, jak każde inne. Może działać w kierunkach 
różnych. Statut OSP nie ogranicza się wyłącznie do działań 
prewencyjnych. Sądzę, że tutaj trzeba będzie położyć trochę 
nacisku i wysiłku, żeby OSP zaczęły funkcjonować jako stowa-
rzyszenia ze wszystkimi możliwymi ku temu pracami. Chodzi 
o to, żeby można było coś dla tych jednostek, oprócz tej kwe-
stii bojowej, również zrobić. Przecież mogą pozyskiwać środki 
chociażby z LGD na cele inne, na zadania inne. Mamy również 
takie jednostki, które od lat funkcjonują w poszczególnych 
miejscowościach i powinny funkcjonować nadal, ale musimy 
sobie wspólnie odpowiedzieć na pytanie  o formule tego  funk-
cjonowania. Jeśli będziemy trwali w stanie rzeczy jaki jest na 
dzień dzisiejszy, to jest takie oszukiwanie troszkę samego sie-
bie, że mamy te jednostki i będą one działały w sposób taki, jak 
działały trzydzieści lat temu. Nie jest to prawdą, ponieważ na-
wet przepisy prawa, które obowiązują  w tej chwili, można 
powiedzieć, że nie zabraniają, ale ograniczają funkcjonowanie 
w innych jednostkach a niżeli te, które są w Krajowym Syste-
mie Ratowniczo Gaśniczym. Cały system sterowania ochroną 
przeciwpożarową jeżeli chodzi o zdarzenia drogowe, znajduje 
się w powiecie czyli w Państwowej Straży Pożarnej. Jednostki 
OSP muszą istnieć, bo one są wpisane w krajobraz wsi i muszą 
funkcjonować. Dziwne by było, gdyby straż, która istnieje kil-
kadziesiąt lat, nagle by przestała istnieć chyba, że będzie taka 
wola samych strażaków, w co wątpię.  Będziemy pomagali ze 
wszech miar, żeby mogli funkcjonować. Ponieważ są potrzebni 
i to bardzo, my im pomożemy pozyskiwać środki z innych źró-
deł.  

 
O planie inwestycyjnym wspomnieliśmy trochę przy budżecie, 
czy będą realizowane jeszcze jakieś inwestycje? 
Czy będą inne trudno w tej chwili powiedzieć, ponieważ nie 
wiadomo, jakie będzie jeszcze wykonanie budżetu, czyli jakie 
będą nasze możliwości. Są dwie takie potrzeby bardzo pilne. 
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Pierwsze to jest miejsce gdzie mieszczą się dwie instytucje 
kulturalne: czyli Gminna Biblioteka Publiczna i Gminny Ośro-
dek Kultury. Budynek ten jest w stanie bardzo złym i wymaga 
bardzo pilnej interwencji w zakresie poprawy stanu techniczne-
go. Drugim budynkiem  jest nasza tzw. Baza, czyli tam, gdzie 
mamy pracowników gospodarczych i wszelakiego typu sprzęt. 
Ten budynek również kwalifikuje się do natychmiastowego 
remontu. To są dwie bardzo pilne inwestycje, które powinny 
być zrealizowane. Oprócz tego również jest dużo  drobnych 
inwestycji, które wynikły z wniosków mieszkańców podczas 
zebrań sołeckich, jest tego troszkę np. montaż dodatkowych 
lamp oświetleniowych (w sumie tych lamp uzbiera się kilkana-
ście czy kilkadziesiąt). Gmina musi również utworzyć doku-
menty planistyczne  dotyczące gospodarki niskoemisyjnej oraz 
strategię rozwoju gminy. Jest to jeden z warunków, które musi-
my spełnić aby móc ubiegać się o dofinansowanie na solary lub 
ogniwa fotowoltaiczne. Ale co będzie to zobaczymy po półro-
czu.  
 
Jakie ma Pan plany na całą swoją kadencję. Co chciałby Pan 
Wójt  zrobić, zmienić? 

-Przede wszystkim, co jest istotne dla mnie, oprócz oczy-

wiście kwestii infrastruktury to, żeby jak najwięcej mieszkań-
ców było zadowolonych z tego gdzie mieszka. Żeby gmina 
Gościeradów była postrzegana, przede wszystkim przez nas 
samych w pozytywnym kontekście, jak i również, żeby poza 
granicami mówili o nas dobrze. To zleży głównie od nas 
wszystkich. Oczywiście od władzy zależy najwięcej. Jaki bę-
dzie styl sprawowania funkcji wójta poczynając od funkcjono-
wania urzędu kończąc na tym, jak działają sołtysi, ponieważ to 
też jest ważne. To czy mieszkańcy dobrze postrzegają władze, 
czy też nie. Na to składa się bardzo wiele tych drobnych ele-
mentów, czyli współpraca wójta z radą, sołtysami, OSP. Ważne 
jest to, o czym mówiłem na początku w swoim exspoze, że 
gmina to my wszyscy dlatego też musimy współpracować bar-
dzo, bardzo szeroko. Będę chciał aktywizować mieszkańców, 
bo tylko przy wspólnej pracy, współpracy uda nam się coś do-
brego osiągnąć, natomiast jeżeli jeden na drugiego będzie się 
oglądał i uważał, że to nie jego rola a kogoś innego, to nigdy 
niczego dobrego nie osiągniemy. Jest to nie realne. A co wyj-
dzie zobaczymy. Jestem optymistą. Musi się udać.  

 
Wywiad przeprowadziła Ilona Mazurek  

III sesja Rady Gminy Gościeradów 
 III sesja Rady Gminy Gościeradów odbyła się  

29 stycznia 2015 r., a jej najważniejszym punktem było uchwa-

lenie budżetu gminy na 2015 r. Zakłada on, iż planowana kwo-

ta dochodów w tym roku wyniesie 19.141.901,18 zł, natomiast 

planowane wydatki to kwota 18.141.901,18 zł. Nadwyżka bu-

dżetowa w kwocie 1 mln. zł, przeznaczona zostanie na spłatę 

kredytu. Wydatki inwestycyjne przewidziane w budżecie na ten 

rok to: 

- budowa garażu OSP Liśnik Duży – 67 tys. zł., 

- modernizacja hydroforni w Aleksandrowie – 20 tys. zł, 

- budowa chodnika w Księżomierzy Kościelnej -  9 015,86 zł., 

- budowa chodnika w Księżomierzy Kolonii -  7 280,89 zł., 

- budowa oświetlenia ulicznego w Wólce Gościeradowskiej – 

8 974,74 zł. 

 Z budżetu gminy został też wyodrębniony fundusz 

sołecki w łącznej kwocie 267.748,78 zł. 

 

Poza przyjęciem budżetu na sesji podjęto także uchwały 

w sprawie: 

a) wieloletniej prognozy finansowej 

b)ustalenia wysokości diet radnych  Rady Gminy Gościera-

dów. 

c) przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania 

dzieci i młodzieży na 2015 rok. 

d)określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomo-

cy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy. 

e) uchwalenia Statutu Sołectwa Gościeradów Folwark. 

f) uchwalenia Statutu osiedla POM. 

g)uchwalenia Statutu osiedla Zachód. 

h)desygnowania przedstawiciela do Rady Społecznej Samo-

dzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kra-

śniku. 

i) przyjęcia „Programu współpracy gminy Gościeradów 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 

rok”. 

j) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. 

k)zmiany Uchwały Nr XXII/119/ 12 Rady Gminy Gościera-

dów z dnia 20 grudnia 2012 roku dotyczącej wzoru dekla-

racji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 

l) zmiany Uchwały Nr XVI/86/08 Rady Gminy Gościeradów 

z dnia 24.04.2008 r. w sprawie przystąpienia gminy  

Gościeradów do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania 

Ziemi Kraśnickiej”. 

 
Ewa Maziarczyk  
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Wójt Gminy Gościeradów w roku obecnym ogłasza 2 konkursy 

dla organizacji pożytku publicznego. Pierwszy określony w 

Zarządzeniu Nr 22/2015 z dnia 23 marca 2015r. dotyczy ogło-

szenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań pu-

blicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, 

dziedzictwa narodowego, oświaty i wychowania. Drugi okre-

ślony w Zarządzeniu Nr 23/2015 z dnia 23 marca 2015r. doty-

czy ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację za-

dań publicznych w zakresie kultury fizycznej. Zarządzenia 

wraz z załącznikami są wywieszone: 

1. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gościeradów;  

2. w Biuletynie Informacji Publicznej: http://

www.bip.lublin.pl/goscieradow w zakładce Prawo miejsco-

we – Zarządzenia Wójta; 

3. w Biuletynie Informacji Publicznej: http://

www.bip.lublin.pl/goscieradow w zakładce Ogłoszenia - 

Aktualności; 

4. na stronie internetowej urzędu gminy: 

www.goscieradow.pl 

Przypominam, że w obu konkursach oferty można składać do 

dnia 15 kwietnia 2015 roku do godz. 1500 w sekretariacie Urzę-

du Gminy Gościeradów lub za pośrednictwem poczty 

(decyduje data wpływu do urzędu) w zamkniętych kopertach 

z odpowiednim dopiskiem na kopercie. Natomiast otwarcie 

ofert odbędzie się w naszym urzędzie dnia następnego tj. 16 

kwietnia 2015 roku o godz. 1000 .  

Magdalena Majcher 

Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację zadań 

publicznych w 2015 roku 

 Od 1 marca 2015 obowiązują nowe wzory dowodów 
osobistych. Nowy dowód nie zawiera już informacji o adresie 
zameldowania, kolorze oczu i wzroście. Nie ma też zeskanowa-
nego podpisu posiadacza dowodu osobistego. 
 Format i wymiary dowodu osobistego pozostaną takie 
same jak dotychczas. Natomiast fotografia, która jest wykorzy-
stywana w dowodzie osobistym jest taka sama jak ta, która 
obowiązuje w paszportach. 

 Nowy dowód osobisty jest ważny przez 10 lat od daty 
wydania, z wyjątkiem dowodu osobistego wydawanego dzie-
ciom poniżej 5 roku życia, który jest ważny przez okres 5 lat. 
Dokumenty wydane przed marcem 2015 roku zachowują swoją 
ważność do daty wskazanej na dokumencie. 
 

    Grzegorz Tomczyk 

Nowe dowody osobiste 
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„Tatuś zauważył, że wieś się pali, bo kłęby dymu 

wzbijały się do nieba. A jakiś człowiek leciał przez wieś i 

krzyczał, że Niemcy napadli na wieś, oblewają benzyną i 

palą całe gospodarstwa, zabijają ludzi, mężczyzn, kobie-

ty i nawet dzieci. Wołał, żeby się chować po kryjówkach, 

bo ucieczka jest nie możliwa – Niemcy już okrążyli całą 

wieś ze wszystkich stron.”- fragment wspomnień Alfre-

dy Kłosowskiej z książki „Pacyfikacja wsi Szczecyn - 

ku pamięci i przestrodze". To jedynie cytat, podobne 

historie można usłyszeć z ust osób starszych, jeszcze ży-

jących we wsi Szczecyn. 

 2 lutego 1944 roku nad ranem hitlerowskie oddziały 
SS i Wermachtu oraz ukraińskie oddziały SS Galizien 
wkroczyły do Szczecyna, Wólki Szczeckiej, Borowa, 
Łążka Zaklikowskiego. Gospodarstwa palili, a do miesz-
kańców strzelali. Tych, którym udało się ujść z życiem, 
skierowano do Gościeradowa, skąd transportowano ich 
na Majdanek lub do innych obozów, także położonych na 
terenie Niemiec. 

 Szacuje się, że we wszystkich wyżej wymienionych 
miejscowościach zamordowano ok. 1250 osób w tym ok. 
300 dzieci. Dane te mają charakter przybliżony, ofiar 
mogło być więcej. Po tym tragicznym wydarzeniu w 

Szczecynie pozostała wspólna mogiła, na której widnieje 
221 nazwisk ofiar tej tragicznej zbrodni. 

 2 lutego władze gminy Gościeradów oraz okoliczni 
mieszkańcy zebrali się, aby jak co roku uczcić pamięć 
pomordowanych. Uroczystości odbyły się w kościele 
p.w. Maksymiliana Kolbe w Szczecynie. Rozpoczął je 
montaż słowno-muzyczny przygotowany przez uczniów 
miejscowej szkoły podstawowej. Po uroczystej mszy, 

zgromadzeni przeszli pod Pomnik Pomordowanych, 
gdzie odczytano apel poległych. 

 Wójt gminy -  Mariusz Szczepanik w przemówieniu 
podziękował mieszkańcom, za pamięć i uczestnictwo 
w obchodach. Wyraził także podziw, że po tak tragicz-
nych wydarzeniach mieli siłę odbudować swoją miejsco-
wość.  

  

 Uroczystość zakończyła się złożeniem wieńców 
pod mogiłą upamiętniającą te wydarzenia przez: radnego 
Sejmiku Samorządowego Wojewódzkiego Lubelskiego 
Marka Kosa, przedstawicieli gminy Gościeradów w oso-
bach wójta Mariusza Szczepanika, zastępcy wójta Toma-
sza Kremlasia, sekretarza Jarosława Czerwa oraz radnego 
Krzysztofa Galanta, delegacji z Zespołu Szkół w Wólce 
Gościeradowskiej oraz mieszkańców wsi Szczecyn.  

Ilona Mazurek  

Pamiętamy!   71 rocznica pacyfikacji wsi Szczecyn  

SAMORZĄD 

Fot. Uczniowie  Publicznej Szkoły Podstawowej w Szczecynie 

Fot. Delegacje z wieńcami 

Fot. Pomnik  upamiętniający  wydarzenia z 1944r.  
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 31 stycznia z inicjatywy przewodniczącego Rady 
Gminy Gościeradów Grzegorza Latawca, zostało zorgani-
zowane szkolenie pt. "Prawa i obowiązki radnego”. Szkole-

nie poprowadziła Dorota Bąbiak – Kowalska – redaktor  
naczelna  miesięcznika "Pracownik Samorządowy" oraz 
zastępca redaktora naczelnego dwutygodnika „Wspólnota”. 
 Szkolenie to przybliżyło zasady funkcjonowania 
i współdziałania w radzie gminy. Zagadnienia, które były 
poruszane w trakcie wykładu dotyczyły: praw 
i obowiązków radnego, prawa samorządowego, przygoto-

wania i uczestnictwa w sesjach rady. Wyjaśniane były zasa-
dy działania i zakres kontroli w poszczególnych komisjach 
rady gminy. 

 W szkoleniu uczestniczyła większość radnych oraz 
kilku pracowników urzędu gminy. Szkolenie było nieod-
płatne i zorganizowane w dzień wolny od pracy. Wysoka 
frekwencja wskazuje, że członkowie rady gminy rzetelnie 
podchodzą do swoich obowiązków, dążą by jak najlepiej 
reprezentować swoich wyborców w samorządzie gminnym. 

Ilona Mazurek 

SAMORZĄD 

Szkolenie „Prawa i obowiązki radnego” 

,,MISJA PRZYRODA” w gminie Gościeradów  
Mam przyjemność poinformować, że gmina Gościeradów 

została zakwalifikowana do programu edukacyjnego „Misja 
Przyroda – Zielone Szkoły w Parkach Narodowych” reali-
zowanego przez Fundację ,,Europejski Fundusz Rozwoju 
Wsi Polskiej-Counterpart Fund”. Program jest skierowany 
do uczniów klas 4-6 szkół podstawowych i klas 1-2  gimna-
zjów z obszarów wiejskich. Jego uczestnicy, po krótkim wpro-
wadzeniu w tematykę projektu, wyjadą na pięciodniowe zaję-
cia terenowe do wybranego parku narodowego. W ramach 
tzw. zielonych szkół, młodzież wcieli się w rolę badaczy-
odkrywców i pozna walory przyrodnicze swojego regionu. 
Dzięki atrakcyjnej formule programu, łączącej naukę, gry 
i  zajęcia terenowe, dzieci szybciej i chętniej przyswajają wie-
dzę przyrodniczą. Na zakończenie projektu uczniowie wezmą 
udział w konkursie międzyszkolnym. 

Projekt ,,Misja Przyroda” ma na celu: 
a. upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży edukacji 

ekologicznej, zasad ochrony bioróżnorodności środowi-
ska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zaso-
bów przyrody; 

b. budowanie wśród uczniów świadomości i poczucia od-
powiedzialności za środowisko przyrodnicze własnego 
regionu i Polski oraz akceptacji dla terenów chronio-
nych: Parki Narodowe i obszary Natura 2000; 

c. podniesienie sprawności fizycznej i poprawa stanu zdro-
wia dzieci i młodzieży poprzez upowszechnianie form 
aktywnego wypoczynku; 

d. wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania 
oraz przeciwdziałania patologii społecznej; 

e. umożliwienie poznawania zasad bezpiecznego zacho-
wania się w różnych sytuacjach; zdobycia nowych do-
świadczeń, rozwinięcie zainteresowań i integracja gru-
py. 

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 projekcie 
jest całkowicie bezpłatny dla uczestników, gdyż jest on dofi-
nansowany ze środków funduszy EOG pochodzących z Islan-
dii, 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 Narodo-
wych” jest dofinansowany ze środków funduszy EOG pocho-

dzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii. 
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Opracowanie publikacji książkowej  
promującej walory gminy Gościeradów 

 

Mam przyjemność poinformować Państwa o zrealizo-

waniu operacji pt.: ,,Opracowanie publikacji książkowej 

promującej walory gminy Gościeradów”, która jest współ-

finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działa-

nia 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie 

małych projektów objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007-2013. W jej ramach została opracowa-

na, złożona i wydrukowana książka w nakładzie 1000 egz. Co 

ważne publikacja o naszej gminie jest całkowicie bezpłatna! 

Powstała ona dzięki nieodpłatnej pracy wielu osób: autorów 

zdjęć, artykułów, koordynatora i redakcji. W tym miejscu 

pragnę podziękować wszystkim, którzy poświecili swój pry-

watny czas, udowodniając tym samym, że praca wolontariac-

ka na naszym terenie jest wciąż żywa. A są to: 

 Autorzy artykułów: Beata Sajecka, Mariusz Szczepa-

nik, Janusz Lubelczyk, Anna Drwal, Dariusz Wypych, 

Elżbieta Spyra, Magdalena Majcher, Anna Potocka, 

Krzysztof Wronka, Elżbieta Krawczyk, Anna Kawa, 

Anna Gołąb – Florek, Agnieszka Wójcicka – Dametko, 

Agnieszka Maziarska, Jolanta Daniel, Iwona Wojcie-

chowska, Roman Biss, Dorota Karkusiewicz, Ewa 

Wronka, Anna Sydo – Filipczak, Mariusz Karkusie-

wicz, Rafał Klimek, Edyta Domańska, Marzena Dłu-

gosz, Mateusz Mikita i Michał Filipczak. 
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 Autorzy, właściciele lub administratorzy zdjęć: 

Andrzej Kwiatkowski, Dorota Karkusiewicz, Mag-

dalena Majcher, Mariusz Szczepanik, Rafał Rogoź-

nicki, Elżbieta Spyra, Małgorzata Kamińska – Żuber, 

GOK w Gościeradowie, GBP w Gościeradowie, 

Nadleśnictwo Gościeradów, Urząd Gminy Gościera-

dów, Zespół Szkół w Księżomierzu, Zespół Szkół w 

Liśniku Dużym. 

W publikacji opisane zostały walory przyrodnicze, 

historyczne, zabytkowe, wypoczynkowe, oświatowo – kul-

turalne i inne, które przyczyniają się do wzrostu atrakcyjno-

ści naszego regionu. Książka została podzielona tematycz-

nie na 11 rozdziałów: Wstęp; Gościeradów; Księżomierz; 

Liśnik Duży; Mniszek, Łany; Szczecyn; Marynopole; Wól-

ka Gościeradowska; Kultura, Oświata i Sport; Mapa Gminy 

Gościeradów/Ważne telefony; Literatura. Promocja książki 

miała miejsce w Urzędzie Gminy Gościeradów w USC 

dnia 3 marca 2015 roku o godz. 1200. Docelowo publikacja 

będzie wydawana na bieżąco wszystkim zainteresowanym: 

mieszkańcom, turystom i innym osobom, a także podczas 

różnych uroczystości, imprez, festynów, konferencji czy na 

stoiskach promocyjnych gminy. Publikację książkową 

promującą walory gminy Gościeradów można otrzymać 

w Urzędzie Gminy Gościeradów w pok. nr 2 i nr. 17. Nato-

miast w wersji pdf. jest dostępna na naszej stronie interne-

towej www.goscieradow.pl lub na www.facebook.com/

pages/Gmina-Gościeradów. Zachęcam do zapoznania się z 

publikacją o naszej gminie i życzę przyjemnej lektury.

  

Magdalena Majcher  

Wybory w gminie Gościeradów 
 Zakończyły się już wybory na sołtysów w gminie 

Gościeradów. Mamy 12 przedstawicieli,  którzy tą 

funkcję będą pełnić po raz pierwszy i 9 których miesz-

kańcy obdarzyli swoim zaufaniem po raz kolejny.  

  

 Sołtysi zajmują  najniższy, ale równie ważny szcze-

bel w hierarchii samorządu lokalnego.  Postrzegani są jako 

osoby obdarzone wielką pasją działania, które natychmiast 

reagują na potrzeby swoich mieszkańców.  W gminie Go-

ścieradów tą funkcję  po raz pierwszy będą pełnić: 

1. Julita Boroń w Mniszku 

2. Tomasz Cebula w Salominie 

3. Bożena Adamczyk w Wólce Gościeradowskiej 

4. Piotr Kuśmierz w Gościeradowie Plebańskim 

5. Ewelina Adamczyk w Księżomierzy Kościelnej 

6. Kamil Falfus w Szczecynie  

7. Edward Mazurek w Wólce Szczeckiej 

8. Adam Zapalski w Księżomierzy Dzierzkowskiej 

9. Iwona Chajnowska w Gościeradowie Ukazowym 

10. Anna Filipczak w Gościeradowie Folwarku 

11. Jerzy Spyra w Gościeradowie osiedle Zachód 

12. Wincent Flisiński w Gościeradowie osiedle POM  

  

 Na kolejną kadencję mieszkańcy wybrali: 

1. Małgorzatę Lipiec w Łanach 

2. Annę Dęgę w Kolonii Gościeradów 

3. Barbarę Iskara w Księżomierzy Kolonia  

4. Mirosława Mostrąga w Liśniku Dużym 

5. Zenona Malinowskiego w Księżomierzy Gościera-

dowskiej 

6. Jana Adamczyka w Aleksandrowie 

7. Romana Madejczyka w Marynopolu 

8. Mirosława Wrzołka w Kolonii Liśnik Duży  

9. Andrzeja Skórskiego w Suchodołach  

  

 Ogólna frekwencja wyborcza wyniosła 15,1 %, co 

świadczy o umiarkowanym zainteresowaniu mieszkańców 

sprawami swoich miejscowości.  

Serdecznie gratulujemy sołtysom. 

Ilona Mazurek 
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DZIEŃ SOŁTYSA W GMINIE GOŚCIERADÓW  
 Ogólnopolski Dzień Sołtysa, który jest obchodzo-

ny 11 marca, staje się on okazją do wyrażenia szacun-

ku i wdzięczności włodarzom polskich wsi, za ich pra-

cę oraz nieocenione zaangażowanie w sprawy sołectwa. 

Jest to funkcja bardzo potrzebna i ważna, ponieważ to 

sołtysi  jako pierwsi reagują na potrzeby mieszkańców 

swoich sołectw. 

 

 

 

 

 Po raz pierwszy 11 marca w naszej gminie zostało 

zorganizowane uroczyste spotkanie wszystkich sołtysów z 

okazji ich święta. Spotkaniu temu przewodniczył wójt 

Mariusz Szczepanik wspomagany przez zastępcę Toma-

sza Kremlasia, sekretarza Jarosława Czerwa oraz prze-

wodniczącego rady gminy Grzegorza Latawca. Najważ-

niejszymi gośćmi byli oczywiście sołtysi. Po życzeniach i 

okolicznościowych przemówieniach samorządowcy 

otrzymali przybory potrzebne do sprawowania urzędu. 

Wszyscy uczestnicy wysłuchali koncertu zespołu działają-

cego przy GOK w Gościeradowie YOUNG AND FULL 

OF ENERGY. Po części artystycznej, przy słodkim po-

częstunku samorządowcy poruszali tematy dotyczące pro-

blemów oraz możliwości rozwoju swoich wsi.  

 Wójt wyraził nadzieję, że spotkania będą organizo-

wane cyklicznie, a współpraca między sołtysami i gminą 

przyniesie dla mieszkańców zauważalne efekty.  

 

Ilona Mazurek 

 

 

Fot. Z okazji Dnia Kobiet panie sołtys dostały kwiaty 

Fot. Powitanie gości  

Fot. Wręczanie przyborów biurowych 

Foto. Wspólne słuchanie zespołu muzycznego  
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O G Ł O SZ E N I E 
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na bezpłatne , specjalistyczne konsultacje dotyczące uzależnień (alkohol, narkotyki, 
przemoc, hazard, Internet). 
 
Miejsce – Punkt Konsultacyjno – Informacyjny ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (budynek Ośrodka Pomocy  
Społecznej w Gościeradowie). 
Termin konsultacji  – zgodnie z zamieszczonym poniżej harmonogramem: 

KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE PROWADZI 
mgr Jerzy Marek Rak 

CERTYFIKOWANY SPECJALISTA PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ 
 

O G Ł O SZ E N I E 
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na bezpłatne , specjalistyczne konsultacje psychologiczne. 
 
Miejsce – Punkt Konsultacyjno – Informacyjny ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (budynek Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Gościeradowie). 
Termin konsultacji  – zgodnie z zamieszczonym poniżej harmonogramem: 
 

               
KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE PROWADZI: 

mgr Patrycja Żuraw  
PSYCHOLOG 

 Data Godzina 

 07,21 styczeń 2015 r. 
 04, 18 luty 2015 r. 
 04, 18 marzec 2015 r. 
 08, 22 kwiecień 2015 r. 
 06, 20 maj 2015 r. 
 03, 17 czerwiec 2015 r. 
 08, 22 lipiec 2015 r. 
 05, 19 sierpień 2015 r. 
 09, 23 wrzesień 2015 r. 
 07, 21 październik 2015 r. 
 04, 18 listopad 2015 r. 
 02, 16 grudzień 2015 r.  

 
 
 
 
 

15:30  - 17:30  

 Data Godzina 

 09, 16 luty 2015 r. 
 02, 09 marzec 2015 r. 
 20, 27 kwiecień 2015 r. 
 18, 25 maj 2015 r. 
 15, 22 czerwiec 2015 r. 
 06, 13 lipiec 2015 r. 
 10, 17 sierpień 2015 r. 
 07, 14 wrzesień 2015 r. 
 05, 12 październik 2015 r. 
 09, 16 listopad 2015 r. 
 07, 14 grudzień 2015 r. 

 
 
 
 
 

15:30  - 18:30  

 

         U R Z Ą D   G M I N Y   G O Ś C I E R A D Ó WU R Z Ą D   G M I N Y   G O Ś C I E R A D Ó WU R Z Ą D   G M I N Y   G O Ś C I E R A D Ó W   
  23 23 ––  275  Gościeradów275  Gościeradów  

    e-mail: poczta@goscieradow.pl    tel. (15) 838 11 05;    fax. (15) 838 11 40                                   
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W niedzielę 1 lutego 2015 roku mieliśmy zaszczyt 

obchodzić w naszej gminie setne urodziny Leokadii Pla-

chy z domu Bąk. Do końca stycznia tegoż roku gmina Go-

ścieradów mogła pochwalić się dwójką 101 – latków: Ma-

rianną Ziółkowską i Janem Majerowskim. Dnia 1 lutego do 

szacownego grona stulatków dołączyła pani Placha, która 

urodziła się 1 lutego 1915 roku w Szczecynie , obecnie 

zamieszkała w Gościeradowie Ukazowym. Była msza św. 

w intencji jubilatki, tort, przyjęcie i oczywiście goście. 

W dniu 1 lutego 2015 roku panią Leokadię, odwiedzili 

przedstawiciele władz naszej gminy. Szacownej jubilatce 

życzenia kolejnych 100 lat złożył wójt Mariusz Szczepanik 

oraz zastępca kierownika USC Grzegorz Tomczyk, który 

przekazał list gratulacyjny od Prezesa Rady Ministrów – 

Ewy Kopacz. Nie zabrakło także prezentów: kosza czer-

wonych róż i wygodnej wersalki. Na tą miłą rodzinną uro-

czystość przybyły także z życzeniami i kwiatami panie z 

Klubu Seniora w Gościeradowie. 

Mimo, że życie nie oszczędzało Leokadii Plachy, 

to udało jej się dożyć tak sędziwego wieku. Jako młoda 

osoba podczas pacyfikacji wsi Szczecyn w 1944 roku stra-

ciła w tragicznych okolicznościach najbliższą rodzinę – 

męża, dwóch braci i ojca. Przez całe swoje życie pracowa-

ła w gospodarstwie rolnym i zajmowała się domem oraz 

wychowaniem dzieci. Szacowna 100 – latka dochowała się 

4 dzieci, w tym 2 synów i 2 córek, a także 12 wnucząt, 

18 prawnucząt i 2 praprawnucząt. 

Dostojnej jubilatce życzymy dużo zdrowia, po-

gody ducha i ponownej okrągłej rocznicy urodzin.  

Magdalena Majcher 

DLA TYCH, CO CHCĄ BYĆ INFORMOWANI W SZYBKI SPOSÓB  
„Z DOSTAWĄ DO DOMU”  

Gratulacje z okazji setnych urodzin!  

Zachęcamy  do 

zapisania się do 

newslettera gminy 

Gościeradów.  

Aby to zrobić 

wystarczy wejść na naszą stronę internetową 

www.goscieradow.pl i po lewej stronie w zakładce 

Newsletter, proszę podać swojego e-maila i nacisnąć ikon-

kę ZAPISZ. Poprzez tą prostą czynność będą mogli Pań-

stwo korzystać z najbardziej aktualnych i istotnych infor-

macji dotyczących gminy, które od tej pory będą  automa-

tycznie wysłane na adres poczty elektronicznej adresata. 

Znajdą się tam tylko istotne informacje, aktualności oraz 

ogłoszenia odnoszące się do spraw bieżących, terminów 

urzędowych, aktualnych szkoleń itp. Oczywiście istnieje 

również możliwość zrezygnowania w każdej chwili 

z elektronicznych powiadomień w równie nieskompliko-

wany sposób. 

Magdalena Majcher 
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„O nietuzinkowej kobiecie, która żyła wśród nas” 
 W dniu 4 lutego 2015r. pożegnaliśmy Kazimierę 

Florek z domu Marzec.  Osobę tyle zasłużoną, ile bardzo 
skromną. Ś.P. Kazimiera urodziła się 20.09.1932 r. w Stró-
ży koło Kraśnika. W Gościeradowie mieszkała wraz z ro-
dziną od wiosny 1935 roku. Tu też podjęła w wieku 17 lat 
pierwszą pracę w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Go-
ścieradowie na stanowisku nauczyciela zawodu, którą kon-
tynuowała do 1951 roku. Następnie przez kolejne 2 lata 
pracowała w Szkole Podstawowej w Księżomierzy oraz 3 
lata w Szkole Podstawowej w Gościeradowie na stanowi-
sku nauczyciela . Od 1959 roku przez okres 12 lat zatrud-
niona była jako wychowawca w Państwowym Prewento-
rium w Gościeradowie. Od 1971 roku pracowała w Spe-
cjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Olbięcinie 
na stanowisku wychowawcy dzieci specjalnej troski, skąd 
w 1984 roku przeszła na emeryturę. W zawodzie nauczy-
ciela – wychowawcy przepracowała 37 lat.  W tym czasie 
dała się poznać przede wszystkim jako dobry człowiek 
oraz kochający dzieci i młodzież pedagog.  

 
Niezależnie od pracy zawodowej prowadziła dzia-

łalność społeczno – polityczną, m.in. była przewodniczącą 
Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w 
Olbięcinie oraz członkiem Zarządu Okręgu w Tarnobrze-
gu.  Ważna w życiu Kazimiery Florek była działalność w 
ruchu ludowym -  ZSL i PSL, w którym aktywnie uczest-
niczyła przez 52 lata. Od początku istnienia Stowarzysze-
nia Przyjaciół Gościeradowa była jego członkiem, pełniła 
też funkcję zastępcy przewodniczącej w ponad dziesięcio-
letniej historii naszego Klubu Seniora w Gościeradowie. 

 
Za swoją pracę i zaangażowanie społeczne była 

odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką Związku 
Nauczycielstwa Polskiego otrzymała też liczne nagrody i 

wyróżnienia, wśród których były m.in. nagrody Kuratora 
Oświaty i Wychowania. 

 
Kazimiera, a dla koleżanek z Klubu Seniora w Go-

ścieradowie, po prostu Kazia, była osobą bardzo mądrą, bo 
liczne osiągnięcia nie sprawiły, że czuła się lepsza niż inni. 
Mimo swojej wieloletniej choroby, nie zrezygnowała z 
pracy społecznej. Podczas spotkań klubu opowiadała histo-

rie ze swojego dzieciństwa i młodości, z wielkim zapałem 
dzieliła się treścią przeczytanych książek, ale też wcieliła 
się w rolę paniusi w widowisku ukazującym wpływ trady-
cji i kultury na codzienność wiejskich kobiet, zagrała też 
nauczycielkę w spektaklu dotyczącym nauczania w dawnej 
szkole przygotowanej przez Klub Seniora z okazji obcho-
dów gminnych Europejskich Dni Dziedzictwa (wrzesień 
2012 i 2013 roku). Brała udział w konkurach gminnych. 
Pisała artykuły do „Wieści Gościeradowskich”. Dzięki 
temu udało się utrwalić cząstkę odchodzącego w zapo-
mnienie dziedzictwa naszej gminy. Swoją aktywnością, 
dobrocią i inteligencją zyskała szacunek mieszkańców. 
Była bardzo lubiana, a jej zachowanie względem innych 
można było uznać za wzór postępowania.  

 
Kazimiera Florek została pochowana na cmentarzu 

parafialnym w Gościeradowie w niedalekim sąsiedztwie 
kaplicy grobowej Suchodolskich. Jej miejsce pochówku 
jest charakterystyczne, bowiem nagrobek przedstawiający 
Chrystusa wyrzeźbiony jest w drewnie. To praca jej syna - 
rzeźbiarza, rysownika, malarza, ale też kwidzyńskiego 
harcerza i pedagoga, który odziedziczył po swojej mamie 
potrzebę działalności społecznej. 

        
   Zofia Karkusiewicz  

Przewodnicząca  
Kubu Seniora w Gościeradowie  

 Fot. Ostatnie zdjęcie pani Kazi.ze Stefanem Stachulą 

 Fot. Rola nauczycielki we wspomnieniach o szkole. 
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Odnawialne źródła energii – słów kilka o ukrytym potencjale  
drzemiącym w siłach natury ...    i nie tylko  

Wiatr, promieniowanie słoneczne, wody geotermal-
ne, opady, pływy i fale morskie, spadek wód - to nieliczne 
przykłady źródeł energii odnawialnej – czyli takiej, której 
zasoby w krótkim czasie można odtworzyć i której pozyski-
wanie wiąże się z brakiem lub bardzo niskim oddziaływa-
niem na środowisko. 

Zasoby energii odnawialnej są olbrzymie – zaledwie 
w ciągu godziny do Ziemi dociera więcej energii słonecznej 
niż wynosi roczne zużycie energii na całym świecie. I choć 
wydaje się to absurdalne, dane wskazują, że dzisiaj energia 
słoneczna zaspokaja tylko ok. 3 % światowego zapotrzebo-
wania. Do tej pory głównym źródłem energii dla ludzkości, 
stanowiącym ok 80 % są zasoby paliw kopalnianych tj. ropa 
naftowa, gaz ziemny czy węgiel. Są to jednak nieodnawialne 
źródła energii, których zasoby z upływem czasu kurczą się, 
co w dobie potencjalnego kryzysu energetycznego skłania 
częściej do inwestowania w opracowanie skutecznych me-
tod i urządzeń, służących pozyskiwaniu energii odnawialnej. 
Dodatkowym problemem jakie niesie wykorzystanie paliw 
kopalnianych jako głównego źródła energii jest ogromne 
zanieczyszczenie powietrza, z czym wiążą się globalne ocie-
plenie, zmiany klimatyczne czy częstość występowania róż-
nych schorzeń. Z roku na rok powstaje coraz więcej innowa-
cyjnych rozwiązań na rzecz odnawialnych źródeł energii. 
W Polsce do 2020 roku udział energii ze źródeł odnawial-
nych ma wzrosnąć z 4,2 do 15 % . Obecnie głównymi źró-
dłami są: biomasa, wiatr, energia słoneczna i hydroenergety-
ka. Niestety koszty wytwarzania energii przyjaznej środowi-
sku wciąż są ogromne, co wpływa na niską opłacalność 
i małą efektywność. Dlatego też, wielu inwestorów skłania 
się ku łączeniu kilku źródeł odnawialnej energii w jedną 
hybrydową elektrownie. Takie rozwiązanie pozwoliłoby na 
stałą produkcje paliw, energii cieplnej i energetycznej (np. 
połączenie zastosowania energii wiatrowej i biogazu). 

Potencjał naturalny województwa lubelskiego 
stwarza dogodne warunki do rozwoju m.in. energetyki 
słonecznej, wodnej, elektroenergetyki geotermalnej oraz 
lokalizacji farm wiatrowych. Ponadto rolniczy charakter 
regionu daje realne szanse rozwoju upraw roślin energetycz-

nych (wierzba, rzepak) oraz produkcji energii z odpadów 
pochodzenia roślinnego i zwierzęcego (np. biogazu). W sa-
mym tylko powiecie kraśnickim podstawą do otrzymania 
energii wodnej stać się może mała elektrownia wodna pra-
cująca na rzece Tuczyn w miejscowości Mniszek oraz dwie 
planowane budowle piętrzące na rzekach: Sanna (gmina 
Annopol) oraz Wyżnica (gmina Dzierzkowice). Dodatkowo 
dogodnymi obszarami do lokalizacji siłowni wiatrowych, 
bogatymi w zasoby energii z wiatru, są okolice Bełżyc w 
powiecie lubelskim oraz niektóre tereny powiatów parczew-
skiego, radzyńskiego i biłgorajskiego. Również na terenie 
powiatu kraśnickiego, częściowo na terenie naszej gminy do 
2016 roku ma powstać licząca 21 turbin farma wiatrowa 
w ramach inwestycji firmy Green Power Development. 
Park wiatrowy ma być zlokalizowany na gruntach rolnych 
leżących w obrębach geodezyjnych gminy Annopol: Gra-
bówka, Grabówka Kolonia, Sucha Wólka oraz gminy Go-
ścieradów: Księżomierz Gościeradowska, Księżomierz Ko-
ścielna i Księżomierz Dzierzkowska. Urządzenia wytworzą 
prąd o łącznej mocy ok 63 MW. 

Potrafimy ujarzmić siłę wiatru czy wody by móc 
czerpać z tego energetyczne korzyści. Nauczyliśmy się wy-
korzystywać mikroorganizmy do wytwarzania energii a te-
raz próbujemy wykorzystać spalarnie śmieci jako potencjal-
ne jej źródło. Silniki napędzane biogazem, czy na baterie 
słoneczne to już nie fikcja a technologie wdrażane w co-
dzienność. Chcemy, czy nie energetyczna przyszłość ludz-
kości wiąże się zastępowaniem tradycyjnych źródeł energii 
na rzecz tych odnawialnych. Więcej informacji na temat 
odnawialnych źródeł energii w naszym regionie znajdziecie 
pod adresem: http://green-power.com.pl/ 

 
Fundacja Kreatywnych Inspiracji składa  serdeczne 

podziękowania Spółce Farma Wiatrowa w Annopolu sp. z 
o.o.  z siedzibą w Krakowie, ul. Halicka 9, 31-036 
Kraków –Green Power Development Wind sp. z o.o. sp. 
k. za współpracę, popieranie naszych działań oraz sfinanso-
wanie cyklu zajęć kulinarnych pt. „Znani i lubiani gotują 
razem z nami” oraz plastycznych „W świecie barw i 
kształtów” organizowanych w grudniu 2014 roku.  

 
Eliza Drwal  

wiceprezes zarządu 
Źródło: http://www.ekoenergia.pl/

www.controlengineering.pl/ 

Nowoczesne technologie wykorzystują specjalne systemy 
monitorujące pracę turbiny przez całą dobę. „Inteligentne” 
systemy elektrowni dbają o jej bezpieczeństwo i optymalne 
warunki pracy - śledzą każdy parametr m.in. prędkość obro-
tową rotoru, pozycję skrzyni biegów, czy kąt natarcia łopat 
względem wiatru, tak by dostosować się do warunków pogo-
dowych. Maszyna jest w stanie samodzielnie zablokować 
mechanizmy napędu, ustawić się w odpowiednim kierunku 
do wiatru, ustawić odpowiedni kąt łopat. Dzięki łączności 
satelitarnej parametry pracy turbiny są śledzone w czasie 
rzeczywistym, co gwarantuję bezawaryjną pracę i stałą pro-
dukcję energii. 
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Dobro zakwitło zimową porą 
 

 

"Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, 

lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, 

lecz przez to, czym dzieli się z innymi."    

 

Te słowa świętego Jana Pawła II przyświecały nam zwłasz-

cza ostatnio, kiedy jednoczyliśmy się, bezinteresownie 

udzielając pomocy potrzebującym. Dzielić można się na 

różne sposoby, mało ważne, nieistotne dla jednych, ale czę-

sto bardzo ważne dla innych. W okresie ostatnich świąt 

Narodzenia Pańskiego mieszkańcy gminy Gościeradów, jak 

i całego powiatu, pokazali, że mają wielkie, gorące serca, 

ponieważ zapragnęli podzielić się tym, co mają z potrzebu-

jącymi. Zaistniała potrzeba pomocy dla chorego 17-

letniego chłopca Mateusza i jego chorej mamy. Powstała 

konieczność finansowego wsparcia owej rodziny ze wzglę-

du na brak niezbędnych środków na leczenie. 

  

 Zainicjowana została akcja pomocy rodzinie.  

Po mszach świętych pod miejscowym Sanktuarium Matki 

Bożej Księżomierskiej oraz pod kościołami we wsiach 

Szczecyn i Grabówka oraz kaplicą w Mniszku zorganizo-

wane zostały kwesty do puszek.  Zbiórka przeprowadzona 

została również w sklepach na terenie gminy Gościeradów 

i miasta Annopol. Zebrane pieniądze zostały bezpośrednio 

przekazane rodzinie Mateusza. Do tej dużej akcji pomocy 

z wielkim zaangażowaniem przystąpili wszyscy mieszkań-

cy gminy Gościeradów  również przez organizowanie indy-

widualnych zbiórek. Młodzież i dzieci ze szkół w Księżo-

mierzy, Liśniku Dużym, Mniszku, Wólce Gościeradowskiej 

(której uczniem jest Mateusz) organizowała kiermasze ze 

świątecznymi stroikami. Sprzedaż tych ozdób świątecznych 

odbywała się m.in. w gościeradowskim kościele i urzędzie 

gminy. Mieszkańcy powiatu przekazywali pieniądze na 

konto fundacji, aby chłopiec mógł być dalej leczony. Na-

pływała pomoc ze strony różnych lokalnych organizacji 

i przedsiębiorstw oraz całkiem obcych ludzi z odległych 

miejscowości.  

  

 W te zimowe przedświąteczne dni wszyscy, w miarę 

swoich możliwości, starali się wesprzeć jakże bardzo do-

świadczoną przez los rodzinę. Każdy pomagał jak potrafił, 

a co najpiękniejsze - wspierał dobrym słowem, modlitewną 

pamięcią. To było bardzo budujące dla rodziny Mateusza. 

Każde dobro, każdy grosz to jakby gwiazdka nad betlejem-

ską stajenką rozświetlająca mroki otaczającej nas rzeczywi-

stości. Każde dobre słowo to okrycie dzieciątka Jezus odro-

biną ciepła w te zimowe dni. Piękne to były święta dla Ma-

teusza i dla jego chorej mamy, gdy oprócz choinki, Wigilii, 

odwiedzin rodziny, wokół siebie czuli tyle ludzkiej życzli-

wości. Wszyscy, którzy pomagali tej rodzinie, byli jak pa-

sterze śpieszący do Betlejem. Oprócz kolęd słychać było 

bicie gorących ludzkich serc. Dzięki tej pomocy Mateusz 

mógł święta spędzić w rodzinnym gronie. Okazało się, że 

nie będzie konieczny pobyt w szpitalu, gdyż zakupiono 

niezbędne leki na leczenie chłopca w domu. Nie wszyscy 

osobiście znają Mateusza, ale w ten sposób większość z nas 

pokazała uśmiechniętą do niego twarz. Taką zwykłą ludzką 

miłość, w której nie liczy się odległość, wielkie słowa, ale 

gest dobroci, wnoszący nadzieję i wiarę w lepsze jutro. 

 Na przełomie lutego i marca po kolejnych szczegółowych 

badaniach ma zapaść decyzja, kiedy będzie można wszcze-

pić Mateuszowi nową endoprotezę. Niestety 22 lutego w 

niedzielę Małgorzata Płecha  - mama Mateusza odeszła do 

domu Ojca.  

 

 Wszystkim, którzy okazali serce i pomoc rodzinie 

Płechów składamy serdeczne podziękowania. Dziękujemy 

za ogromną wrażliwość i otwarcie na potrzeby drugiego 

człowieka. Ofiarowana pomoc jest dowodem serdeczności, 

współczucia oraz solidarności ludzkiej. Niech dobro okaza-

ne tej rodzinie powróci do każdego z podwójną siłą. 

 

Osoby, które pragną wspomóc rodzinę, mogą przekazać 

1% podatku na konto: 

Fundacja Spełnionych Marzeń 

ul. Oleandrów 6 

00 – 629 Warszawa 

ING Bank Śląski o/Warszawa 

29 1050 1025 1000 0022 7611 6304 

Z dopiskiem „Dla Mateusza Płechy” 

KRS: 0000128832  

  

Andrzej Grabowski 
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Naprawdę warto! 
Wspomóż organizacje pożytku publicznego z terenu gminy Gościeradów 

przekazując 1% podatku.  
Obecnie trwa czas składania rocznych rozliczeń po-

datkowych za rok 2014. Zgodnie z przepisami prawa można 

przekazać 1% swojego podatku na rzecz dowolnie wybranej 

organizacji pożytku publicznego. Ta wiadomość oznacza, że 

nie cały nasz podatek zabierze państwo. 

 

Na terenie gminy Gościeradów działają liczne stowa-

rzyszenia i kluby sportowe, dwa stowarzyszenia oraz 

wszystkie OSP posiadają status organizacji pożytku publicz-

nego. Organizacje pożytku publicznego są to organizacje 

pozarządowe (stowarzyszenia i fundacje, a także spółki ak-

cyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością niedziałają-

ce w celu osiągania zysku), które na podstawie Ustawy o 

działalności pożytku publicznego i wolontariacie (z 24 

kwietnia 2003 r.) uzyskały status pożytku publicznego.   

Status taki mogą uzyskać także osoby prawne i jednostki 

organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku 

państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Pol-

skiej, o stosunku państwa do innych kościołów i związków 

wyznaniowych oraz Ustawy o gwarancjach wolności sumie-

nia i wyznania. To właśnie takim organizacjom możemy 

przekazać 1% podatku. Na terenie gminy Gościeradów są 

to: 

 

Uczniowski Klub Sportowy Gościeradów 

KRS: 0000270261 

Cel szczegółowy: UKS GOŚCIERADÓW 2181 

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Gościeradowa 

KRS: 0000021556 

Gościeradów Ukazowy 63 

23-275 Gościeradów 

www.spg.goscieradow.pl 

 

 Ochotnicze Straże Pożarne: 

 KRS: 0000 116 212, 

 CEL SZCZEGÓŁOWY: 

OSP Gościeradów, 23-275 Gościeradów 

OSP Aleksandrów, 23-275 Gościeradów 

OSP Księżomierz, 23-275 Gościeradów 

OSP Liśnik Duży, 23-275 Gościeradów 

OSP Marynopole, 23-275 Gościeradów 

OSP Salomin, 23-275 Gościeradów 

OSP Suchodoły , 23- 275 Gościeradów 

OSP Szczecyn, 23-275 Gościeradów 

OSP Wólka Gościeradowska, 23-275 Gościeradów 

 

Przekazanie 1% jest bardzo proste. Wystarczy w rocz-

nym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-

28, PIT-38) wypełnić odpowiednią rubrykę, wpisując nr 

KRS. Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla 

OPP, nie może ona jednak przekraczać 1 % podatku należ-

nego. Na jednym formularzu PIT podatnik może przekazać 

odpis 1% tylko dla jednej organizacji. Jeśli jednak podatnik 

rozlicza się na więcej niż jednym formularzu - w każdym z 

nich może wskazać inną organizację pożytku publicznego. 

Dodatkowo można wypełnić rubrykę INFORMACJE UZU-

PEŁNIAJĄCE, wpisując cel szczegółowy.  

 

Pamiętaj, przekazując 1 % podatku realnie poma-

gasz!  

   

Magdalena Majcher 



Wieści Gościeradowskie Numer 1 (78) marzec 2015 str. 18 

 
KULTURA 

Wychwalać Zmartwychwstałego 
 
O poranku, o świtaniu 
Dobiegł głos o Zmartwychwstaniu. 
Grób Jezusa pusty został 
A Pan Jezus – Zmartwychpowstał. 
 
Alleluja! Jezus Żyje. 
Już „Go” ciemny grób nie kryje. 
Śpieszmy do Kościoła swego 
Wychwalać – Zmartwychwstałego. 
 
Śpieszmy wszyscy o poranku, 
By wśród śpiewu, dzwonków dźwięku, 
W blasku słońca wschodzącego 
Wychwalać – Zmartwychwstałego. 
 
Baldachim to jak „Dom Boży”, 
Co go czterech wiernych tworzy, 
Ksiądz co chroni „Ciało Jego”. 
Wychwalać – Zmartwychwstałego. 
 
I my zanim podążajmy 
Kościół Święty okrążajmy. 
Po to przyszliśmy do „Niego” 
Wychwalać – Zmartwychwstałego. 
 
Wielkanoc, a więc świętujmy. 
Ciało Jezusa przyjmujmy. 
Dał nam przyzwolenia swego 
Wychwalać – Zmartwychwstałego. 

Krystyna Ziółkowska 
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Święta Wielkiej Nocy 
Święta Wielkiej Nocy, to szczególny czas budzenia 

się życia. Zmartwychwstanie Jezusa wypada bowiem w tym 

czasie, kiedy cała przyroda budzi się z zimowego letargu. 

To całe „przebudzenie” dokonuje się w atmosferze cudu – 

bo czym innym, jeśli nie cudem jest powstanie zielonego 

źdźbła trawy z ziemi, którą chwilę wcześniej ścinał lód. 

Czym innym jest jeśli nie cudem jest triumfalne wyjście 

Jezusa z zimnego grobu po tragicznych wydarzeniach 

Wielkiego Czwartku i Wielkiego Piątku? 

Cała atmosfera Wielkanocy „pachnie nowością”. Ca-

ły ten czas spowity jest rzeczami i wydarzeniami wyjątko-

wymi. Bo tylko w jeden dzień roku przed kościołem pali się 

ognisko – znak Światłości Chrystusa. Tylko ten jeden dzień 

w roku kropla święconej wody spada na jajko, chleb i kieł-

basę, które tak pachną po wielkopiątkowym poście. Tylko 

jeden dzień w roku dzwony biją o świcie oznajmiając, że: 

„Radosny dzisiaj dzień nam nastał, którego z nas każdy żą-

dał”. Tylko w ten jeden poranek barszcz smakuje tak wyjąt-

kowo, a babka wielkanocna osładza smak wielkopostnych 

wyrzeczeń.  

Nie byłoby jednak tego wszystkiego, gdyby nie męka, 

śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, który wy-

służył nam zbawienie. Nie mogłoby być w nas tego 

szczęścia gdyby nie otwarcie nieba w wielkanocny pora-

nek. Nie byłoby takiej radości, gdyby wcześniej nie było 

takiego cierpienia. Nie byłoby świtu poranka dnia zmar-

twychwstania gdyby nie zalany krwią krzyż. Jezus to 

zrobił dla nas. Z miłości. 

Doświadczenie tego uczucia szczególnie obecne jest 

w miejscu tego największego cudu – w Bazylice Grobu 

Pańskiego w Jerozolimie. Pochyla się głowę nisko, aby 

wejść do środka Grobu. Natłok wiernych pozwala być 

tylko chwilę, ale jest to najdłuższa chwila w życiu i czas 

tak mocno wyryty w myśli jak jakiś tatuaż na skórze – 

niezmywalny i zapamiętany na zawsze. Jedyny na świe-

cie pusty grób! 

Barszcz i babkę zjemy, zgryziemy nawet czekolado-

wego królika i cukrowego baranka, ale nigdy nie możemy 

zatracić puenty Orędzia Wielkanocnego, która brzmi: 

„Weselcie się już zastępy aniołów w niebie, weselcie się 

słudzy Boga, gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo!”. 

 

 

Weselcie się bracia i siostry Zmartwychwstaniem 

Jezusa! Weselcie się, bo i my kiedyś dostąpimy tego cudu . 

 

ks. Kamil Woś 

wikariusz Parafii pod wezwaniem Św. Stanisława Biskupa  

i Męczennika i Św. Jana Chrzciciela w Gościeradowie  

Fot. Ogród Oliwny 

Fot. Kalwaria 

Fot. Pusty Grób Chrystusa 
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O feriach z biblioteką  
Czas wolny od nauki dla dzieci i młodzieży w zimie, 

popularnie zwany feriami, w tym roku  w województwie 
lubelskim trwał od 2 do 15 lutego. 

W gminie Gościeradów młodzi ludzie spędzali go 
m.in. w instytucjach kultury. Biblioteka przygotowała atrak-
cje dla dzieci i młodzieży we współpracy z Urzędem Gminy 
Gościeradów i Klubem Seniora w Gościeradowie. 

W programie ferii z biblioteką przeprowadzono zajęcia 
„Zabawy językiem angielskim” (2 lutego), w czasie których 
wykorzystywane były książeczki anglojęzyczne dostępne w 
bibliotece oraz programy internetowe.  

Dużym zainteresowaniem, jak zwykle, cieszyły się 
zajęcia z robotyki (3 i 10 lutego). Uczestnicy, którzy nie brali 
udziału w spotkaniach Klubu Kodera, zapoznali się z progra-

mem LEGO MINDSTORMS i budowali roboty według 
przygotowanych instrukcji. Bardziej doświadczeni progra-
mowali je do wykonywania określonych poleceń.  

Wiele radości przyniosły dzieciom zajęcia z Klubem 
Seniora (9 lutego). Zresztą nie tylko dzieciom, bo  przygoto-

wanie spotkania sprawiało ogromną frajdę także seniorom. 
Tematyka – „Wierszyki mojego dzieciństwa”  - warsztaty 
dramowe, wymagała przypomnienia sobie między innymi 
takich utworów poetyckich, jak: „Stefek Burczymucha”, 
„Pan Kotek był chory”, „Motyl i pszczółka”. Należało też 
wykonać kostiumy i charakteryzację dla postaci występują-
cych w tych wierszach. Tu bardzo istotne okazały się umie-
jętności kroju i szycia naszych pań wspomagane instrukcjami 
z książeczek – poradników i czasopism dziecięcych. Wszyst-
kie te czynności miały pomóc młodym uczestnikom zajęć we 
wcieleniu się w rolę bohaterów literackich. Na najmłodsze 

dzieci i ich trochę starszych asystentów czekały ciasteczka 
od klubowiczek i nagrody rzeczowe z biblioteki.  

Wielu uczestników zgromadziły także zajęcia z papie-
roplastyki (11 lutego). W tym roku dzieci tworzyły z surow-
ców wtórnych zimowe pejzaże i przyborniki w kształcie po-
tworków. Z biało – niebieskich krajobrazów pełnych ośnie-
żonych budynków, drzew, bałwanków i reniferów, wykona-
na została wystawa, którą obejrzeć można w bibliotece. 
Resztę prac uczestnicy mogli zabrać ze sobą na pamiątkę. Tu 
też czekały na dzieci niespodzianki rozdawane przez pracow-
ników biblioteki.  

 Niezwykłą opowieść o kurczaku i jego nietypowych 
rodzicach: wilku i lisicy przedstawili aktorzy z Teatru Lalek 
„Igraszka” z Warszawy (12 lutego). Spektakl sfinansowała 
Gminna Komisja Problemów Alkoholowych przy Urzędzie 
Gminy Gościeradów. 

 W formach kulturalno – oświatowych  w bibliotece 
wzięło udział 133 osoby. W tym czasie zarejestrowano 42 
czytelników do lat 15. Wypożyczalnię odwiedziło 407 osób, 
z Internetu skorzystało 247osób , w większości były to dzieci 
i młodzież.  

 
Dorota Karkusiewicz 

dyrektor GBP w Gościeradowie 

Fot. Budowanie robotów według instrukcji 

Fot. Wszyscy członkowie zespołu teatralnego 

Fot. Efekty wspólnej pracy 
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PPodod takim hasłem 5 lutego 2015 roku spotkały się 

zespoły ludowe działające oraz współpracujące z Gminnym 

Ośrodkiem Kultury w Gościeradowie. Swoją obecnością 

zaszczycili nas członkowie Zespołu Ludowego z Księżo-

mierzy, Kapeli Ludowej z Gościeradowa, Klubu Seniora 

z Gościeradowa, Teatru Wiejskiego 

z Marynopola oraz zaprzyjaźnieni 

członkowie Zespołu „Kowalanki” 

z Kowalina. Z osób zaproszonych na 

to spotkanie przybyli również: wójt 

gminy Mariusz Szczepanik, zastępca 

Tomasz Kremlaś z małżonką, radna 

powiatowa Edyta Dudzińska, dyrek-

tor Gminnej Biblioteki Publicznej w 

Gościeradowie Dorota Karkusiewicz 

oraz prezes OSP w Księżomierzy 

Janusz Pluskwa z małżonką. 

  

Przez kilka godzin mieliśmy okazję przenieść się 

w świat niezwykłych przeżyć kulturowych, gdyż celem te-

goż spotkania była integracja grup folklorystycznych senio-

rów – emerytów, rencistów oraz osób wspomagających 

działalność tych grup, utrwalenie i podtrzymanie polskiej 

tradycji ludowej, budowanie więzi w środowisku artystycz-

nym ludzi „złotego wieku”. Takie doroczne spotkania to 

również stwarzanie warunków do przedstawienia współcze-

śnie tworzonego folkloru przez mieszkańców oraz możli-

wość wymiany doświadczeń pomiędzy zespołami.  

Zjazd zespołów ludowych to także okazja do zapre-

zentowania zdolności kulinarnych 

tym razem przez członkinie Zespo-

łu Ludowego w Księżomierzy. To 

właśnie one przygotowując każdą z 

potraw włożyli ogrom serca i zaan-

gażowania aby zaspokoić każdy 

apatyt.  

Zgromadzeni bawili się wyśmieni-

cie. Były tańce i wspólne śpiewa-

nie.  

 Dyrek to r  Gminnego 

Ośrodka Kultury w Gościeradowie 

składa serdeczne podziękowania 

wszystkim, którzy pomogli w organizacji imprezy, a w 

szczególności członkom Zespołu Ludowego w Księżomie-

rzy oraz prezesowi OSP w Księżomierzy za udostępnienie 

zaplecza kuchennego oraz wszystkim wolontariuszom. 

     Roman Biss 

dyrektor GOK Gościeradów 

 

W GOK-u „Na ludową nutę”   
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Z OSTATNIEJ CHWILI…W NASZEJ BIBLIOTECE  
Dnia 4 marca 2015 r. Gminna Biblioteka Publiczna w 

Gościeradowie otrzymała z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa 

Informacyjnego 3 tablety Apple iPad Air 16GB Wi-Fi z akce-

soriami. Łączna wartość przekazanego sprzętu wynosi 

6.312,36 złotych. Warunkiem kandydowania do projektu 

„Tablety w Twojej Bibliotece” był udział  biblioteki  w co 

najmniej jednym z 7 projektów organizowanych przez funda-

cję i złożenie w Wirtualnym Segregatorze wniosku, w którym 

biblioteka m.in. zobowiązuje się do spełnienia szeregu wyma-

gań. 

Dzięki nowym urządzeniom nasza instytucja kultury 

będzie mogła wzbogacić swoją ofertę, bowiem wbudowane w 

iPady aparat i kamera pozwalają tworzyć zdjęcia, filmy, ani-

macje i kolaże. W urządzeniach są też aplikacje opierające się 

na technologii rozszerzonej rzeczywistości. Wbudowane gło-

śniki i mikrofon pozwalają nagrywać notatki głosowe, dźwię-

ki i muzykę oraz miksować nagrane utwory. Dzięki aplika-

cjom umożliwiającym rozpoznawanie głosu i mowy, tablet 

stanowi świetne narzędzie do pracy z dziećmi, dorosłymi, w 

tym z osobami ze specjalnym potrzebami edukacyjnymi ( np. 

z osobami autystycznymi, niedowidzącymi, niedosłyszący-

mi). Ekran dotykowy sprawia, że aplikacje przypisane urzą-

dzeniom często są prostsze w obsłudze niż programy w kom-

puterach stacjonarnych. Dzięki temu rysowanie, malowanie 

jest bardzo intuicyjne, a nauka pisania  - łatwa i przyjemna. 

Żyroskop i akcelerometr umożliwiają mierzenie i stymulowa-

nie ruchu i grawitacji, wspomagają naukę chemii i fizyki. 

Tablety sprawdzają się też jako czytniki – po pobraniu odpo-

wiedniej aplikacji (np. iBooks), możemy swobodnie czytać e 

– booki. Brak bariery w postaci urządzeń peryferyjnych 

(myszka, klawiatura) sprawiają, że tablety stanowią bardzo 

wygodne narzędzia dla dzieci i seniorów. 

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego 

realizuje Program Rozwoju Bibliotek w Polsce, który jest 

wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Billa i Melindy Gates 

oraz Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności.  

 

Informujemy, że Wojewódzka Biblioteka Publiczna 

im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie udostępniła naszej 

bibliotece wystawę pod tytułem: „Żywot i sprawy Józefa 

Ignacego Kraszewskiego”.  

Ekspozycję oglądać można od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 1100 do 1800 do końca marca w Sali Widowi-

skowej GOK w Gościeradowie. Serdecznie zapraszamy do 

zwiedzania.  

Dorota Karkusiewicz  

dyrektor GBP w Gościeradowie 

Fot. Odbiór instalacji tabletów w bibliotece 

Fot. Wystawa Żywot i sprawy Józefa Ignacego Kraszewskiego 
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Spotkanie Jasełkowe  

Wigilia w ZS w Wólce Gościeradowskiej 

Okres świąt Bożego Narodzenia to czas pełen radości, spełnia-

nia marzeń i okazywania sobie wzajemnie miłości. Ze świętami 

związane są tradycje, a jedną z nich jest wspólne kolędowanie.  

W czwartek 18 grudnia 2014r. w Publicznym Przedszkolu 

w  Księżomierzu odbyło się SPOTKANIE JASEŁKOWE, wystawiane 

przez grupy 3, 4 i 5 - latków, na które zaproszono najbliższych człon-

ków rodzin przedszkolaków. Zarówno maluchy, jak i starszaki z 

wielkim przejęciem i dumą prezentowały swoje role przed rodzicami 

oraz panem dyrektorem. Występy w wykonaniu najmłodszych wpra-

wiły zaproszonych gości w prawdziwie świąteczny nastrój i uświado-

miły, dlaczego co roku, z niecierpliwością czekamy właśnie na ten 

właśnie okres. Dzieci śpiewały kolędy, recytowały wierszyki a na 

zakończenie wręczyły rodzicom własnoręcznie wykonane kartki 

świąteczne. 

Po części artystycznej uczestnicy spotkania połamali się opłat-

kiem i złożyli sobie życzenia świąteczne, po czym wszyscy zaprosze-

ni goście wraz z dziećmi zasiedli do wigilijnego stołu na wspólny 

poczęstunek. 
Jasełka pozwoliły poczuć rodzinną atmosferę zbliżających się 

Świąt Bożego Narodzenia. 
                

G. Gołda,  
  P. Michalczyk  

Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas. Wszel-
kie żale i winy powinny odejść w zapomnienie, bo to czas 

wybaczania. Obdarzamy się miłością i zrozumieniem. Świą-
teczna atmosfera ceniona jest za ciepło i wzajemną życzli-
wość. To okazja do spotkań nie tylko w gronie rodzinnym. 
Spotkanie opłatkowe stało się okazją do wspólnego przeży-
wania Świąt Bożego Narodzenia w Zespole Szkół im. Wł. St. 
Reymonta w Wólce Gościeradowskiej. Uroczystość odbyła 
się w czwartek 18 grudnia. W wyjątkowy nastrój wprowadził 
gości krótki program artystyczny, przygotowany przez 

uczniów klas I a, II a i II b gimnazjum, przedstawiający sym-
boliczną wymowę tych świąt. W uroczystości brali udział 
pracownicy placówki, przedstawiciele władz: kościelnych, 
powiatowych i gminnych oraz inni zaproszeni goście. Naj-
ważniejszą częścią spotkania było łamanie się opłatkiem 

i składanie sobie nawzajem życzeń. Pięknie nakryty stół 
wprowadził wszystkich w atmosferę zbliżających się Świąt 
Bożego Narodzenia, a aromaty potraw unoszące się w powie-
trzu przywołały wspomnienia świąt spędzanych w rodzinnym 
gronie. 

Magdalena Kołazińska - Bieleń  
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,,Pomysłowy przedszkolak tworzy cuda z papieru tektury i opakowań’’ 

,,W karnawale przedszkolne bale” 

Pod takim właśnie tytułem od 15.01.2015r. w Pu-
blicznym Przedszkolu w Księżomierzu realizowany jest pro-
jekt edukacyjny skierowany do dzieci 3, 4 i 5 letnich pozo-
stających w przedszkolu w godzinach popołudniowych.

 Projekt ma charakter warsztatów plastycznych, które 
odbywają się raz w tygodniu i mają na celu w sposób zaba-
wowy i pożyteczny umilić dzieciom pobyt w placówce. 

Prace nad projektem mają na celu nie tylko rozwija-
nie umiejętności plastycznych dzieci i ich sprawności manu-
alnych, ale też kształtowanie i promowanie postaw sprzyjają-
cych trosce o środowisko poprzez wykorzystywanie materia-
łów wtórnych. 

Na zajęciach z projektu dzieci są zapoznawane z róż-

nego typu materiałami (papier, tektura, opakowania kartono-
we i plastikowe), z których następnie wykonują różnego ro-
dzaju prace przestrzenne i pół przestrzenne.  Dzięki uczest-
nictwie w projekcie dzieci nie tylko uczą się poprzez zabawę, 
ale też czerpią wiele radości z własnej twórczości. Do tej 
pory przedszkolakom udało się zrobić bukiet pięknych tuli-
panów, karnawałowe maski, w których część dzieci bawiła 
się na zabawie choinkowej oraz bajkowe pingwiny wykona-
ne techniką orgiami. Projekt trwa do końca lutego, toteż 
przed przedszkolakami z Księżomierzy jeszcze kilka cieka-
wych i zabawnych spotkań, podczas których na pewno nie 
będą się nudzić.  

Joanna Trancygier  

Bal karnawałowy ina-
czej zwany choinką, stał się już 
wieloletnią tradycją Przedszko-
la w Księżomierzu. W tym roku 
odbył się on w sobotnie popo-
łudnie 24 stycznia. Goście do-
pisali, humor nie opuszczał 
przedszkolaków. Były tańce, 
liczne zabawy i konkursy, na 
których dzieci wykazać się mogły swoimi zdolnościami recyta-
torskimi i wokalnymi. Nie zabrakło również, jak przystało na 
karnawał, przepięknych bajecznych przebrań, w jakich zapre-
zentowali się najmłodsi goście. 

W trakcie hucznej zabawy do przedszkolnych drzwi 

zapukał Święty Mikołaj, który został bardzo ciepło przyjęty 
przez najmłodszych. Każde grzeczne dziecko mogło liczyć na 
prezent od świętego, a w dowód wdzięczności za otrzymane 
podarunki, przedszkolaki zaprosiły Mikołaja do wspólnej zaba-
wy. Po pożegnaniu Mikołaja wszystkie dzieci zadowolone, 
pełne wrażeń, ale i zmęczone udały się z rodzicami na poczę-
stunek, aby zregenerować swe siły przed dalszą zabawą. 
Kolejna zabawa karnawałowa już za rok! Czekamy z niecier-

pliwością! 
Joanna Trancygier  
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STUDNIÓWKA I BAL GIMNAZJALNY 
Dnia 17 stycznia 2015 r. przyszli maturzyści Zespołu 

Szkół w Wólce Gościeradowskiej  bawili się na balu stud-
niówkowym. Impreza odbyła się w Domu Weselnym 
„U bacy” w Kosinie.  

Obecnością na studniówce zaszczycili nas ksiądz pro-
boszcz Andrzej Kontek, wójt gminy Gościeradów Mariusz 
Szczepanik, przedstawicielka Starostwa Powiatowego w 
Kraśniku Edyta Dudzińska oraz przewodnicząca Rady Ro-

dziców Elżbieta Myszka. 
Na początku uczniowie uroczyście przywitali wszyst-

kich zaproszonych gości, nauczycieli oraz swoich kolegów. 
Część oficjalną poprowadzili Klaudia Pikula z klasy IV TŻ, 
Karol Ziółkowski i Dominik Gąbka z klasy III LO. Dyrektor 
Grzegorz Latawiec powitał wszystkich uczestników zabawy i 

oficjalnie rozpoczął bal tradycyjnym polonezem.  
Po oficjalnej uroczystości wszyscy ruszyli na parkiet. 

Młodzież i nauczyciele razem świetnie się bawili. Zabawa 
trwała do białego rana.  

Bal pozostanie w pamięci na pewno na bardzo, bardzo 
długo. 

Teraz przyszedł czas na ciężką pracę i przygotowanie 
do egzaminu maturalnego. Oby wspomnienia z maja były tak 

pozytywne jak ze stycznia. 
 
Kilka dni później - 24 stycznia 2015r.  uczniowie klas 

III naszego gimnazjum bawili się na balu gimnazjalnym. 

Prowadzący część oficjalną Wiktoria Błachnio i Jacek Mon-
tusiewicz serdecznie powitali wszystkich gości, wśród któ-
rych byli: przedstawiciel starostwa Mateusz Kaproń, wójt 
gminy Gościeradów Mariusz Szczepanik, wikariusz Parafii 
Gościeradów ksiądz Robert Zynwala, przewodnicząca RR 
Elżbieta Myszka, dyrekcja, nauczyciele oraz rodzice. 

Małgorzata Gajur  

Fot. Poloneza czas zacząć 

Fot. Część oficjalna Studniówki 

Fot. Polonez gimnazjalistów 

Fot. Pamiątkowe zdjęcie 
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Dzień Babci i Dziadka  

Dnia 21 stycznia 2015r. dzieci z Publicznego 

Przedszkola w Księżomierzu, gościły swoje bab-

cie oraz dziadków na uroczystości z okazji Dnia 

Babci i Dnia Dziadka, aby w szczególny sposób 

okazać swoim bliskim szacunek oraz podzięko-

wać za miłość, cierpliwość i zrozumienie. Dzieci 

przygotowały dla nich specjalny program arty-

styczny. Występ wywołał u dziadków ogromną 

radość oraz wzruszenie.  Niejednej babci i dziad-

kowi, łezka kręciła się w oku. Po zakończonym 

występie dzieci mianowały swoje babcie oraz 

dziadków  królowymi  i królami tej uroczystości, 

założyły na ich głowy korony i zaprosiły 

do wspólnego tańca. Po części artystycz-

nej niecodzienni goście zostali zaproszeni 

na herbatę i słodki poczęstunek.  

Szczęśliwe i rozpromienione twarze babć 

i dziadków po raz kolejny ukazały, jak 

ważne są takie spotkania i wspólnie spę-

dzone chwile z wnukami. 

          
G. Gołda  

 P. Michalczyk 

PRZEDSZKOLAKI W TROSCE O ZDROWY UŚMIECH  
„ Żeby zdrowe zęby mieć, trzeba tylko chcieć” pod 

takim właśnie hasłem dzieci z Przedszkola w Gościeradowie, 

w listopadzie 2014r. pracowały nad projektem dotyczącym 

profilaktyki jamy ustnej i zębów. Dzieci codziennie uczestni-

czyły w zajęciach o następującej tematyce: W Pastusiowej 

Krainie. Skąd się biorą zęby? Co należy jeść, aby zdrowe 

zęby mieć? Zabawa ze Szczotkusiem. Przeganiamy Robacz-

ka Próchniaczka.  

Dzięki podjętym działaniom przedszkolaki zapoznały 

się z bohaterami „Akademii Aquafresh”. Omówione zostały 

cechy charakterystyczne dla danej postaci. Każdego dnia 

realizacji projektu dzieci oglądały filmy związane z tematem. 

Poznały budowę jamy ustnej, liczyły zęby, wykonywały kar-

ty pracy. Uczestniczyły w spotkaniu z panią pielęgniarką, 

która zapoznała je z prawidłowymi zasadami żywieniowymi 

i zaprezentowała, jak należy prawidłowo szczotkować zęby. 

Dzieci na każdych zajęciach zdobywały określone sprawno-

ści, które mogły w formie odznak naklejać na tablicy spraw-

ności. Przedszkolaki codziennie myły zęby po śniadaniu i 

obiedzie, nabywając w ten sposób umiejętność posługiwania 

się szczoteczką do zębów i wyrabiając nawyk mycia zębów 

po każdym posiłku. 

Na zakończenie projektu dzieci z grupy 3 i 4 latków 

zaprezentowały w formie Pastusiowego Przedstawienia dla 

dzieci z klas zerowych naszego przedszkola, krótką insceni-

zację na temat najważniejszych zasad dbania o higienę jamy 

ustnej. 

   J. Trancygier,  A. Niciewicz 
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MALUCHY  ZDOLNE  ZUCHY 

ŻOŁNIERZE WYKLĘCI - BOHATEROWIE WOLNEJ POLSKI 
W dniu 1 marca 2015 roku obchodziliśmy po raz czwar-

ty rocznicę polskiego święta państwowego: Narodowy Dzień 
Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” Święto to zostało ustano-
wione sejmową ustawą z lutego 2011 roku. Dopiero po kil-
kudziesięciu latach od tragicznych wydarzeń okresu powo-
jennego, często bezimienni i świadomie wykreślani z naj-
nowszej historii Polski, żołnierze - bohaterowie, obrońcy 
niepodległej Polski, doczekali się, na razie tylko symbolicz-
nego, należnego im miejsca w naszych dziejach. 

Mianem "Żołnierzy Wyklętych" określa się dziś żołnie-
rzy polskiego podziemia niepodległościowego, którzy przez 
pięć lat, w okresie II wojny światowej (1939-1945), walczyli 
z niemieckimi okupantami, a następnie po tzw. 
"wyzwoleniu" Polski przez armię sowiecką, stanęli do walki 
z nowym okupantem ze wschodu - Związkiem Sowieckim 
i komunistycznymi władzami Polski. 

Wkraczające w pogoni, za wycofującymi się Niemcami, 
na ziemie polskie armie sowieckie, rzeczywiście uwolniły 
Polaków od hitlerowskich okupantów, ale przyniosły także 
naszemu narodowi, nową trwającą 45 lat niewolę. W wyniku 
postanowień konferencji jałtańskiej w lutym 1945 roku, nasi 
dotychczasowi sojusznicy, Anglicy i Amerykanie, oddali 
ziemie polskie, wraz z całą Europą Środkową w strefę wpły-
wów sowieckich. 

Rok 1944, wraz z pojawieniem się na ziemiach polskich, 
rosyjskich żołnierzy, rozpoczyna okres stalinowskiego terro-
ru. "Demokracja", "kościół", "patriotyzm", "wolna Ojczy-
zna": to pojęcia, które rosyjscy okupanci wraz z polskimi 
komunistycznymi pomocnikami, postanowili, raz na zawsze, 
wykreślić z życia Polaków. Przytłaczająca większość narodu 
była niechętnie, lub wrogo nastawiona, i do idei komunizmu, 
i do Rosjan panoszących się w naszym kraju. Ten opór Pola-
ków łamały w sposób bezwzględny zbrodnicze: NKWD 
(policja polityczna sowietów - odpowiedzialna wcześniej 
miedzy innym za mord polskich oficerów w Katyniu i innych 
miejscach kaźni Polaków), jej polski odpowiednik UB 
(Urząd Bezpieczeństwa - policja polityczna polskich komuni-
stów) i  MO (Milicja Obywatelska - której głównym zada-
niem w latach 1944-1948 była walka z polskim podziemiem 
niepodległościowym). 

Większość Polaków w obawie życie swoje i swoich ro-

dzin, niechętnie i milcząco przyjęła nowy los. Byli jednak 
tacy, którzy z bronią w ręku stanęli do walki z komunistycz-
nym okupantem. To właśnie "Żołnierze Wyklęci", przez dłu-
gie lata udowadniali Rosjanom i polskim komunistom, 
że  Polska "Jeszcze nie zginęła ...". Żołnierze polskich orga-
nizacji niepodległościowych: WiN (Wolność i Niezawisłość), 
NSZ (Narodowe Siły Zbrojne), ROAK (Ruch Oporu Armii 
Krajowej), AKO (Armia Krajowa Obywatelska), oraz wielu 
innych zbrojnych ugrupowań w latach 40-tych i 50-tych XX 
wieku, prowadziło nierówną walkę z polskimi i sowieckimi 
komunistami. 

Liczebność polskiego podziemia niepodległościowego 
w tym okresie, ocenia się na: 120 - 180 tysięcy żołnierzy. 
Zdaniem historyków IPN ponad 20 tysięcy "Żołnierzy Wy-
klętych" zginęło bądź zostało skrytobójczo zamordowanych 
w więzieniach NKWD i UB. Duża ich część została również 
wywieziona na Wschód, do Związku Sowieckiego. W latach 
terroru stalinowskiego, około 250 tysięcy ludzi więziono 
i przetrzymywano w obozach pracy. Mimo bezmiaru okru-
cieństwa ze strony komunistycznych, sowieckich władz, bo-
haterowie tamtych dni, nigdy nie wyrzekli się swoich idei 
i wolnej ojczyzny. Nazwiska takich żołnierzy jak: Hieronim 
Dekutowski ps. „Zapora”, Zygmunt Szendzie-
larz, ps. „Łupaszka”, Emil Fildorf ps. "Nil", Łukasz Ciepliń-
ski ps. „Pług”, Marian Bernaciak, ps. Orlik, Kazimierz Ka-
mieński ps. „Gryf”, Stanisław Kasznica, ps. Wąsacz, Włady-
sław Łukasiuk ps. „Młot” i dziesiątki tysięcy innych, to na-
zwiska bohaterów i niezłomnych Polaków. 

 Powinniśmy o nich zawsze pamiętać, czcić i szano-
wać ich pamięć, gdyż tylko wiedza o naszej historii i lu-
dziach, którzy ją tworzyli, gwarantuje naszą narodową tożsa-
mość.  

„Naród bez dziejów, bez historii, bez przeszłości, staje 
się wkrótce narodem bez ziemi, narodem bezdomnym, bez 
przyszłości. Naród, który nie wierzy w wielkość, i nie chce 
ludzi wielkich, kończy się"  

kardynał Stefan Wyszyński 
 

 Krzysztof Wronka 
dyrektor Zespołu Szkół 

im. Józefa Twaroga w Księżomierzu  

Na pochwałę zasługują najmłodsze, bo tylko trzyletnie 
maluchy z Przedszkola w Gościeradowie, które idąc śladem 
swych starszych kolegów z dużym wysiłkiem i odwagą brały 
udział w różnych konkursach. Mimo, że ich możliwości pla-
styczne były z pewnością mniejsze niż starszych kolegów, to 
jednak udało im się zaistnieć. 

W powiatowym konkursie pt.,, Zdrowy, wolny od dy-
mu tytoniowego styl życia”, organizowanym przez Sanepid w 
Kraśniku, laureatką wśród trzylatków została Kornelia Wil-
czyńska. Kolejnym sukcesem było zdobycie przez Emilię 
Kamieniarz, wyróżnienia w ogólnopolskim konkursie pt.,, 

Matka Ziemia” organizowanym w Pysznicy. Poza tym, malu-
chy brały również udział w konkursach wewnętrznych orga-
nizowanych przez przedszkole między innymi w konkursie 
pt. ,,Ekoludek” i ,,Najładniejszy kubek do mycia zębów”, w 
których zdobyły dyplomy i drobne upominki. Wszystkim 
przedszkolaczkom uczestniczącym w konkursach serdecznie 
dziękujemy i gratulujemy odniesionych sukcesów. 

 
      

  J. Trancygier,  
A. Niciewicz  




