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SAMORZĄD  

Słowo od wójta 

Drodzy Mieszkańcy, 

 W ostatnim okresie uczestniczyłem w szeregu zebrań wiej-
skich dotyczących środków funduszu sołeckiego na 2016 rok - 
pieniędzy, o których przeznaczeniu decydujecie Wy sami. 
W czasie tych zebrań, mogłem wyjaśnić wiele nurtujących Was 
spraw i o wielu razem z Wami dyskutować. 
 Cieszy mnie, że wielu z Was aktywnie wzięło w nich 
udział. Mam również nadzieję, że w kolejnych zebraniach ze-
chce uczestniczyć jeszcze więcej osób. Jest to ważne, bo to wła-
śnie do Was należy decyzja o sposobie zagospodarowania przy-
pisanych sołectwom środków. Dlatego głos każdego z Was jest 
tak istotny.  Cieszy mnie fakt, że we wszystkich sołectwach 
udało się dojść do porozumienia w sprawie przeznaczenia środ-
ków.  
 Zgodnie z przepisami fundusze sołeckie mogą być łączone. 

W naszej gminie z tej możliwości skorzystały sołectwa: Aleksandrów, Księżomierz Kolonia, 
Księżomierz Kościelna, Księżomierz Dzierzkowska i Księżomierz Gościeradowska. Sołec-
twa te przeznaczą pieniądze na cele, z których korzystają mieszkańcy tych sołectw, czyli hy-
drofornię i szkołę. Dzięki temu zostanie przeprowadzony remont instalacji elektrycznej w bu-
dynku hydroforni w Aleksandrowie oraz zakupione zostaną ławki do szkoły w Księżomierzy. 
Pozostała część środków, przekazana zostanie na remont budynku, z którego korzysta Stowa-
rzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Księżomierz.  
 Kolejne sołectwa swoje fundusze wydatkować będą na własne inwestycje. W Liśniku 
Dużym kontynuowana będzie budowa garażu OSP. Sołectwo Wólka Gościeradowska swój 
fundusz przeznaczy na budowę placu zabaw przy stawach.  Podobną inwestycję zaplanowali 
też mieszkańcy Gościeradowa Folwarku. Doposażą oni istniejący plac zabaw przy szkole 
w Gościeradowie. Sołectwo Mniszek pieniądze przeznaczy na zakup stołów i krzeseł do Do-
mu Wiejskiego. W Wólce Szczeckiej fundusz zostanie przeznaczony na zakup pokrycia da-
chowego na budynek Domu Ludowego. Mieszkańcy Marynopola swoje środki przeznaczą na 
remont podłogi w Świetlicy Wiejskiej. Sołectwo Suchodoły utwardzi teren i drogę obok hy-
droforni. Natomiast Sołectwo Liśnik Duży Kolonia wykona drogę obok p. Borowskiego. 
Mieszkańcy Gościeradowa Ukazowego uzupełnią istniejący plac zabaw o małą siłownię na-
powietrzną oraz rozpoczną pierwszy etap utwardzenia kostką części targowiska, od placu za-
baw w stronę drogi krajowej. Mieszkańcy Salomina zdecydowali, że w ramach funduszu so-
łeckiego zostanie wykonane ogrodzenie terenu obok budynku Senior-Wigor, od strony drogi 
polnej. Ponadto wykonany zostanie parking z kostki brukowej przed tym budyn-
kiem. Sołectwa Łany, Gościeradów Kolonia i Gościeradów Plebański zdecydowały o zakupie 
kruszywa na drogi polne. 
 Dziękuję sołtysom oraz radnym za przygotowanie zebrań. Dziękuję Mieszkańcom za 

obecność na zebraniach, za aktywność na nich. Przede wszystkim jednak dziękuję za to, 

że mogłem się z Wami spotkać i porozmawiać o ważnych dla Naszej Gminy sprawach. 

Mariusz Szczepanik 
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Zagraniczni dziennikarze z wizytą w Gościeradowie 

SAMORZĄD  

W piątek 9 października br. naszą gminę odwie-
dziła kilkudziesięcioosobowa  grupa dziennikarzy 
z Ukrainy. Były to ekipy telewizyjne, radiowe 
i dziennikarze ogólnoukraińskich mediów z Kijo-
wa, min. Telewizji Kanał 5, Espresso TV i Hro-
madskie TV oraz Radio Svoboda. Dziennikarze 
zapoznali się z działalnością naszego samorządu, 
w tym z funkcjonowaniem sołectw. Ważnym te-
matem wizyty była także gospodarka w naszej 
gminie, w tym możliwości podejmowania inwesty-
cji. 

Pierwszym punktem wizyty była konferencja pra-
sowa z wójtem Mariuszem Szczepanikiem, który 
zapoznał dziennikarzy z funkcjonowaniem samo-
rządu gminnego. Wójt przedstawił także walory 
naszej gminy, poczynając od gospodarczych po 
turystyczne. Duże zainteresowanie dziennikarzy 
budziły kwestie gospodarcze, w tym warunki dla 
rozwoju przedsiębiorczości. Dziennikarze pytali 

też o możliwe wsparcie naszego samorządu dla 
inwestorów.  Szereg pytań dotyczyło budżetu gmi-
ny, opieki medycznej, szkolnictwa.  W Liśniku 
Dużym dziennikarze spotkali się z sołtysem Miro-
sławem Mostrągiem oraz zastępcą Naczelnika 
OSP Pawłem Bujanowskim. Pytania dziennikarzy 
dotyczyły roli sołtysa w społeczności lokalnej oraz 
zasad działania Ochotniczej Straży Pożarnej. 
Dziennikarze odwiedzili także gospodarstwo Pań-
stwa Bujanowskich z Liśnika Dużego, gdzie mogli 
przekonać się jak radzą sobie rolnicy, który korzy-
stają ze środków Unii Europejskiej. Kolejnym eta-
pem wizyty była nowoczesna szkółka kontenerowa 
prowadzona przez nasze Nadleśnictwo. O jej funk-
cjonowaniu opowiadał leśniczy Zbigniew Puzoń. 
Ostatnim elementem wizyty było "Źródlisko" na 
Łanach.  
- Cieszę się, że nasz samorząd mógł gościć 
przedstawicieli ukraińskich mediów i służyć im 
jako dobry przykład w reformach na terenie ich 
kraju. – mówi Mariusz Szczepanik, wójt Goście-
radowa – Mam nadzieję, że efektem tej wizyty 
będzie nawiązanie współpracy w różnych obsza-
rach z partnerami ze wschodu. Liczę także, że 
wizyta ta przyniesie zainteresowanie inwesto-
rów naszą Gminą.  
Dziennikarze w trakcie swojej wizyty w Polsce 

odwiedzili także Warszawę i Lublin. 

      Aneta Stasiak 

 



Wieści Gościeradowskie Numer 3 (80) październik      2015 str. 5 

 

,,Książki naszych marzeń” 

SAMORZĄD  

 Z przyjemnością informuję, że gmina Gościeradów 

dostała wsparcie finansowe na realizację Rządowego progra-

mu wspierania w 2015r. organów prowadzących szkoły 

podstawowe i artystyczne realizujące kształcenie ogólne 

w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania za-

interesowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród 

dzieci i młodzieży - ,,Książki naszych marzeń”. Kwota 

wsparcia wyniosła 5770 zł (pięć tysięcy siedemset siedem-

dziesiąt zł 00/100). W ramach projektu zostaną zakupione 

nowości książkowe do bibliotek szkolnych wszystkich szkół 

prowadzonych przez gminę, przeprowadzone zostaną także 

lekcje biblioteczne oraz inne wydarzenia czytelnicze. Co waż-

ne, każda szkoła sama decyduje, jakie ma potrzeby książko-

we.  Program zakłada:  

 wzbogacenie oferty bibliotek szkolnych o atrakcyjne 

dla uczniów książki o tematyce bliskiej ich współcze-

snym doświadczeniom w poznawaniu i rozumieniu 

otaczającego świata,  

 promowanie czytelnictwa wśród uczniów,  

 urozmaicanie realizacji programów nauczania poprzez 

zapewnienie uczniom atrakcyjnej oferty lekcji biblio-

tecznych, rozwijanie samorządności uczniowskiej po-

przez umożliwienie uczniom wpływania na kształtowa-

nie księgozbioru biblioteki szkolnej, 

 rozwijanie współpracy bibliotek szkolnych z bibliote-

kami publicznymi oraz publicznymi bibliotekami peda-

gogicznymi. 

Kolejny odcinek drogi dzięki naszemu radnemu w sejmiku wojewódzkim 

 Od sierpnia mieszkańcy Gościeradowa Plebańskiego 

mogą pochwalić się nowym trzy kilometrowym odcinkiem 

asfaltu  na drodze powiatowej biegnącej przez ich miejsco-

wość. Stało się to dzięki dobrej współpracy naszego samorzą-

du gminnego z powiatem kraśnickim. Inwestycja ta koszto-

wała 200 tys. zł. Sfinansowały ją wspólnie wymienione sa-

morządy.   

 Kolejną wykonaną inwestycją jest droga w Gościera-

dowie Ukazowym na  tzw. „wygonie”, która w większości 

(50 tys. zł) została sfinansowana z funduszu ochrony gruntów 

rolnych. Pozostałą część ok. (23 tys. zł) dopłacił ze środków 

budżetowych urząd gminy. Dzięki staraniom Marka Kosa - 

radnego sejmiku województwa lubelskiego takie dofinanso-

wanie otrzymaliśmy. Przypomnijmy, iż gmina Gościeradów 

w przeciągu ok. 6 lat, po raz drugi korzysta z tego dofinanso-

wania. - Serdecznie dziękujemy p. Markowi Kosowi za 

wsparcie jakiego udzielił nam przy wnioskowaniu o te 

środki. Mamy nadzieję, że za pośrednictwem radnego 

p. Marka uda nam się pozyskać dalsze fundusze na re-

monty naszych dróg i nie tylko. Już wielokrotnie udowod-

nił nam, że zawsze pamięta o gminie Gościeradów i że na 

jego osobę można liczyć – mówi zastępca wójta Tomasz 

Kremlaś.  

 Kolejnym zrealizowanym przedsięwzięciem jest zbu-

dowany chodnik w Księżomierzy Dzierzkowskiej, od skrzy-

żowania do przedszkola.  Inwestycja ta została zrealizowana 

z prywatnych pieniędzy lokalnej radnej powiatowej Edyty 

Dudzińskiej. „ Jeszcze przed wyborami sobie i mieszkańcom 

obiecałam, że jeśli zostanę wybrana, to pieniądze, jakie otrzy-

mam w formie diet, będę przekazywała na cele społeczne. 

Nie mówiłam wtedy, na co konkretnie by one były. A po-

mysł, żeby wydać je właśnie tu i teraz, wynika z tego, że na 

ulicy Liśnickiej, z której korzystają między innymi osoby 

odprowadzające swoje dzieci do przedszkola, nie mamy 

chodnika. Nie ma tam może zbyt dużego ruchu samochodów, 

ale szczególnie w zimie na chodniku piesi z pewnością będą 

zdecydowanie bezpieczniejsi niż teraz” - mówi radna. Wyko-

nany został również odcinek drogi łączącej Suchodoły 

i Dzierzkowice Podwody. W sumie utwardzona została droga 

na długości 0,5 kilometra.   

      Ilona Mazurek 
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90 – lecie OSP Księżomierz 

Od października ważna zmiana w stypendiach szkolnych  

W terminie od 1 do 15 września 2015 roku można było skła-

dać w Urzędzie Gminy Gościeradów wnioski o przyznanie 

stypendium szkolnego na nowy rok szkolny 2015/2016. 

Pragnę jednak przypomnieć, że po upływie terminu ustawo-

wego także można złożyć wniosek dołączając dodatkowo 

stosowne uzasadnienie, zwłaszcza że od 1 października b.r. 

wzrosło kryterium dochodowe.  

Ogólne zasady ubiegania się o stypendium szkolne nie uległy 

zmianie, a więc: 

 Posiadanie statusu ucznia szkół publicznych lub nie-

publicznych lub słuchacza – do czasu ukończenia 

kształcenia nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 

roku życia; 

 Posiadanie statusu wychowanka publicznych i niepu-

blicznych ośrodków dla dzieci niepełnosprawnych – 

do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki; 

 Zamieszkanie na terenie gminy Gościeradów; 

 od 1 października 2015 r. dochód netto na 1 członka 

rodziny nie może przekroczyć 514 zł (przy czym do-

chód z 1 ha przeliczeniowego wynosi 288 zł). 

Rodzic/opiekun ucznia lub pełnoletni uczeń, jeśli spełnia 

powyższe warunki, powinien złożyć prawidłowo wypełniony 

wniosek o przyznanie stypendium szkolnego wraz z załącz-

nikami w ustawowym terminie. Wnioski składane po termi-

nie także będą przyjmowane, ale muszą posiadać dodatkowo 

stosowne uzasadnienie. Wymaganymi załącznikami do 

wniosku o przyznanie stypendium szkolnego są: 

 Zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły; 

 Oświadczenie o osiąganiu lub nieosiąganiu dochodów 

z pracy dorywczej – netto; 

 Zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach całej 

rodziny za ostatni miesiąc – netto (wyjątkiem jest 

prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie może 

być dołączone zaświadczenie o dochodach z ostatnie-

go roku podatkowego lub oświadczenie). 

 Uzasadnienie  

Natomiast w ciągu całego roku szkolnego 2015/2016 można 

składać wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego. Warunki 

konieczne do ubiegania się o taką pomoc: 

 Posiadanie statusu ucznia, słuchacza lub wychowanka 

jak powyżej; 

 Zamieszkanie na terenie gminy Gościeradów; 

 Wystąpienie zdarzenia losowego i złożenie w termi-

nie 2 miesięcy od jego wystąpienia wniosku do Urzę-

du Gminy Gościeradów. 

W przypadku zasiłku szkolnego nie obowiązuje kryterium 

dochodowe. Wnioskodawca ubiegający się o zasiłek szkolny 

musi wykazać, że zaistniałe zdarzenie losowe wpłynęło bez-

pośrednio na pogorszenie sytuacji materialnej ucznia. Każdy 

wniosek rozpatrywany jest indywidualnie, a wypłata dokony-

wana jednorazowo.  

Wszelkich informacji udziela Magdalena Majcher, pok. nr 3, 

tel. 15-838 11 05 wew.408.  

Magdalena Majcher 

W niedzielę 7 czerwca druhowie Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Księżomierzy świętowali 90- lecie istnienia swo-

jej jednostki. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 11.30 mszą 

św.  w intencji strażaków. Następnie w uroczystym przemar-

szu  poczty sztandarowe i orkiestra dęta udali się na plac 

przy remizie OSP. Po przybyciu na miejsce rozpoczęła się 

część artystyczna. Prezes OSP Księżomierz Janusz Pluskwa 

przywitał wszystkich zaproszonych gości min.  Komendanta  

PSP w Kraśniku  Artura Bisa, radnego sejmiku województwa 

lubelskiego Marka Kosa, wójta gminy Gościeradów Mariu-

sza Szczepanika, zastępcę wójta Tomasza Kremlasia, Preze-

sa Zarządu oddziału Gminnego Jana Filipczaka, sekretarza 

zarządu gminnego Mariana Chmurę, radnych powiatowych 

Wsparcie finansowe zależy od wielkości szkoły i przed-

stawia się następująco: PSP w Liśniku Dużym – 1300 zł, 

PSP w Gościeradowie – 2170 zł, PSP w Księżomierzu – 

1300 zł i PSP w Mniszku – 1000 zł. 

     Magdalena Majcher 
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Edytę Dudzińską i Stefana Stachulę, Przewodniczącego Ra-

dy Gminy Grzegorza Latawca, radnych Janusza Wąsika, 

Roberta Niedziałka, Dawida Adamczyka, Dyrektora GOK 

w Gościeradowie Romana Bissa oraz wszystkich przybyłych 

gości.  

Po oficjalnym przywitaniu zgromadzonych przed-

stawiciele władz  w okolicznościowych przemówieniach 

gratulowali i dziękowali straży za służbę. Wręczenia odzna-

czeń oraz podziękowań dla strażaków dokonali Prezes Zarzą-

du Oddziału Gminnego Jan Filipczak, Komendant Powiato-

wy Państwowej Straży Pożarnej Artur Bis, Wójt Gminy Go-

ścieradów Mariusz Szczepanik i  Komandant Gminny Zarzą-

du OSP Paweł Babiracki.  

Złoty medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzyma-

li: 

1. Andrzej Bury 

2. Marcin Duda 

3. Waldemar Iracki 

4. Zbigniew Kamiński 

5. Jerzy Mucha 

6. Zbigniew Nosek 

7. Krzysztof Partyka 

8. Janusz Pluskwa 

Brązowy Medal „ Za Zasługi Dla Pożarnictwa” otrzymali: 

1. Dawid Adamczyk 

2. Michał Bugajski 

3. Rafał Bugajski 

4. Mariusz Bugajski 

Odznaki „Strażak Wzorowy” otrzymali: 

1. Kamil Bury 

2. Kamil Jarosz 

3. Daniel Krakowiak 

4. Kamil Pluskwa 

5. Paweł Retmańczyk 

6. Konrad Rząd 

7. Adam Zapalski 

8. Jakub Bijak 

9. Kamil Kopeć 

10. Mieczysław Murgała 

11. Przemysław Murgała 

12. Grzegorz Wójcicki 

  Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości rozpo-

częła się jej część artystyczna, którą przygotowały dzieci i 

młodzież z Zespołu Szkól im. Józefa Twaroga w Księżomie-

rzy pod opieką nauczycieli. Podczas uroczystości  można 

było obejrzeć wystawę przygotowaną przez Stowarzyszenie 

Rozwoju Wsi Księżomierz, zdjęć przypominających historię 

OSP w Księżomierzy. Imprezę  uświetnił swoim występem 

Zespół Śpiewaczy z Księżomierzy i Orkiestra Dęta z Goście-

radowa. Dla zaproszonych gości przygotowano poczęstunek 

w remizie OSP , a dla wszystkich  mieszkańców  przybyłych 

na obchody 90-lecia OSP przygotowano bigos i ciasto. 

Aneta Stasiak 
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27 000 zł od wojewody na naukę pływania dla uczniów z naszej gminy 

 Gmina Gościeradów otrzymała dofinanso-
wanie na realizację projektu pt. ,,Bezpieczny 
w wodzie” w ramach Rządowego programu na 
lata 2014 – 2016 ,,Bezpieczna i przyjazna szko-
ła”. Dnia 30 września 2015 roku zostało podpisa-
ne porozumienie w tej sprawie pomiędzy wojewo-
dą lubelskim Wojciechem Wilkiem a gminą Go-
ścieradów reprezentowaną przez wójta Mariusza 
Szczepanika. Co ważne nasza gmina znalazła się 
na 2 miejscu listy rankingowej otrzymując naj-
wyższe dofinansowanie spośród wszystkich jedno-
stek w wysokości 27.000 zł (dwadzieścia siedem 
tysięcy zł) na 116.534 zł dostępnych środków 
w  ramach konkursu.  
 Projekt realizują 3 szkoły prowadzone przez 
gminę Gościeradów: Zespół Placówek Oświato-
wych im. Jana Pawła II w Gościeradowie, Zespół 
Szkół im. Janiny Wierzchowskiej w Liśniku Du-
żym, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Ko-
nopnickiej w Mniszku. Projekt ten jest całkowicie 
bezpłatny dla uczestników, a wkładem własnym 
gminy jest wkład niepieniężny w postaci pracy 
wolontariuszy – nauczycieli i rodziców. W reali-
zowanym zadaniu bierze udział 90 uczniów 
w wieku 7 – 16 lat podzielonych na 6 grup zaję-
ciowych. Dzieci uczą się pływać na krytej pływal-
ni ,,Neptun” w Ożarowie. Mają zapewniony do-

wóz autokarami, opiekę, wejścia na basen oraz 
instruktora do nauki pływania. Dodatkowo w ra-
mach realizowanego zadania ,,Bezpieczny w wo-
dzie” przeprowadzone zostaną warsztaty na temat 
zdrowego stylu życia ze szkoleniem z zakresu 
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej za-
kończone konkursem na najciekawszy rysunek 
o tematyce prozdrowotnej. W realizacji tego pro-
jektu bardzo ważna jest nieodpłatna praca nauczy-
cieli i rodziców, którzy pełnią rolę opiekunów 
dzieci oraz osób odpowiedzialnych za promocję 
projektu.  
 Składamy podziękowania za zaangażowanie 

w napisaniu projektu ,,Bezpieczny w Wodzie” 

i jego prowadzenie: Annie Kawie z PSP w Mnisz-

ku, Beacie Sajeckiej z ZPO w Gościeradowie 

i Elżbiecie Krawczyk z ZS w Liśniku Dużym. 

     Magdalena Majcher 

Bezpieczna+ 

 Gmina Gościeradów dostała dofinansowanie na kolej-

ny projekt edukacyjny w ramach Rządowego programu 

wspomagania w latach 2015 – 2018 organów prowadzą-

cych szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nau-

ki, wychowania i opieki w szkołach - ,,Bezpieczna+” (Dz. 

U. 2015r., poz. 972). Projekt został przygotowany przez Ze-

spół Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Gościera-

dowie dla uczniów, nauczycieli i rodziców tej szkoły, a jego 

koordynatorem jest dyrektor Anna Drwal. Nasza gmina zo-

stała zakwalifikowana do dofinansowania w kwocie 28454 zł 

(dwadzieścia osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery złote 

00/100) uzyskując na liście rankingowej 90 punktów. Obec-

nie nadal czekamy na podpisanie umowy, co uwarunkowane 

jest uzyskaniem zgody z Ministerstwa Finansów. Mam na-

dzieję, że nastąpi to jak najszybciej i wówczas będzie można 

napisać o szczegółach i zadaniach w ramach projektu oraz 

przeprowadzić zaplanowane działania w ZPO w Gościerado-

wie. 

Magdalena Majcher 
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II miejsce naszej gminnej drużyny w turnieju piłki nożnej 

 Gmina Dzierzkowice w sobotę 19 
września była organizatorem Turnieju Pił-
ki Nożnej Samorządowców Powiatu 
Kraśnickiego.  W rywalizacji wzięło 
udział 5 zespołów, gmina Wilkołaz, Go-
ścieradów, Kraśnik, Dzierzkowice oraz 
reprezentacja Starostwa Powiatowego. 
Zawodników na boisku nie wystraszyła 
niezbyt przyjemna pogoda. Walka była 
zacięta i toczona do ostatniego gwizdka.  
 Pierwsze miejsce wywalczyła dru-
żyna Powiatu Kraśnickiego, druga na po-
dium stanęła drużyna z gminy Gościera-
dów, trzecie miejsce zdobyła drużyna 

gminy Kraśnik. Podczas turnieju dodat-
kowymi pucharami zostali nagrodzeni 
dwaj wyróżniający się samorządowcy, 
Marcin Gąsiorowski zdobył tytuł naj-
lepszego zawodnika, natomiast  królem 
strzelców został reprezentant naszej 
drużyny Michał Filipczak. Dziękujemy 
naszym sąsiadom za dobrą organizację 
turnieju i możliwość spotkania się 
z samorządowcami powiatu kraśnickie-
go. 

 

Aneta Stasiak 

Gmina Gościeradów widziana z lotu ptaka - FILM 
  

 Na naszym kanale „you tube” pre-
zentujemy film promujący walory przyrod-
nicze, historyczne, kulturowe i regionalne 
naszej gminy . Oficjalna premiera filmu 
odbyła się  podczas kina plenerowego  
8 sierpnia 2015r.  
 Film został wykonany przy użyciu 
drona zaopatrzonego w kamerę przez firmę 
Eleven Sky Film. Piękne zakątki naszej 
ziemi gościeradowskiej uwiecznione w tym 
materiale robią wrażenie. 
  Zachęcamy do obejrzenia naszego 

filmu klikając na zakładkę „YOU TUBE” 

na naszej stronie www.goscieradow.pl. 

    Ilona Mazurek 
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33 stypendystów Wójta Gminy Gościeradów  

 Dnia 6 października 2015 roku w Zespole Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Gościeradowie odbyła się uro-

czystość rozdania stypendiów Wójta Gminy Gościeradów, którą poprowadził sekretarz gminy Jarosław Czerw. W pięknie 

przystrojonej szkolnej sali gimnastycznej zgromadzili się licznie zaproszeni goście: 

 stypendyści wraz z rodzicami; 

 lubelski kurator oświaty Krzysztof Babisz reprezentujący także Wojewodę Lubelskiego; 

 przewodniczący Rady Gminy Gościeradów Grzegorz Latawiec; 

 wiceprzewodniczący Rady Gminy Gościeradów Krzysztof Galant, 

 nadleśniczy Nadleśnictwa Gościeradów Artur Kłosowski ; 

 członkowie komisji stypendialnej: Jarosław Czerw, Maria Gołda, Maciej Krzyszkowski oraz Jadwiga Stola; 

 dyrektorzy szkół z terenu gminy Gościeradów: Anna Drwal, Anna Kawa, Elżbieta Krawczyk i Krzysztof Wronka; 

 radni: Henryk Filipczak, Robert Niedziałek i Mirosław Mostrąg; 

 sołtysi: Julita Boroń, Iwona Chajnowska oraz Anna Filipczak; 

 wychowawcy, opiekunowie i trenerzy wyróżnionych stypendystów; 

 przedstawiciele i opiekunowie Samorządu Uczniowskiego; 

 przedstawiciele Rady Rodziców; 

 radni Młodzieżowej Rady Gminy. 

 Gospodarzem uroczystości był wójt Mariusz Szczepanik, który dokonał jej otwarcia. Głos zabrał także kurator oświa-

ty Krzysztof Babisz, który odczytał list wojewody Wojciecha Wilka. Oto jego fragment ,,Drodzy Uczniowie i Uczennice, 

otrzymane przez Was stypendium jest szczególnym podkreśleniem Waszej codziennej gorliwej nauki, rzetelnej pracy 

i szczególnego utalentowania. Jest to także wyrażenie uznania dla Waszej pasji zdobywania wiedzy i umiejętności, 

a także podziękowanie za dbałość o rozwój posiadanych zdolności oraz kształtowania postaw obywatelskich i społecz-

nych. Dla Was szkoła okazała się nie tylko miejscem zdobywania wiedzy i nowych przyjaciół, ale także przestrzenią 

inspirującą do tego, by więcej marzyć, więcej się uczyć, więcej działać i stawać się kimś więcej (John Quincy Adams). 

Jestem przekonany, że Wasza postawa będzie motywująca również dla innych uczniów.”  
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Następnie Sekretarz Gminy przedstawił ogólne informacje dotyczące stypendiów. Stypendia Wójta Gminy Gościera-

dów są jednorazowymi stypendiami pieniężnymi przyznawanymi za poprzedni rok szkolny w jednej z trzech kategorii: nau-

kowej, sportowej lub artystycznej. Ich celem jest wyróżnianie i promowanie uczniów uzdolnionych oraz wyróżniających się 

osiągnięciami, a także zachęcanie ich do dalszej pracy.  
W celu rozpatrzenia wniosków powołana została specjalna komisja, która zweryfikowała i pozytywnie zaopiniowała 

wszystkie 33 złożone wnioski. Kwoty pieniężne przyznanego stypendium wahały się od 800 aż do 1000 zł. 

Stypendium naukowe przyznano 29 stypendystom na łączną kwotę 25.950 zł. Mogli się o nie ubiegać ucznio-

wie, którzy w danym roku szkolnym 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. 

Stypendium sportowe przyznano 2 stypendystom na łączną kwotę 1.600 zł. Mogli się o nie ubiegać uczniowie, 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. 

Stypendium artystyczne przyznano 2 stypendystom na łączną kwotę 1.600 zł. Mogli się o nie ubiegać uczniowie, którzy 

w danym roku szkolnym spełnili następujące warunki: 

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

z dziedziny kultury i sztuki na szczeblu co najmniej wojewódzkim; 

b) uzyskali co najmniej dobrą ocenę zachowania. 

Następnym punktem programu była część artystyczna z nutką humoru przygotowana przez uczennice Publicznej 

Szkoły Podstawowej w Gościeradowie pod kierunkiem nauczycielki Magdaleny Miklińskiej. 

Kulminacyjnym  momentem spotkania było wręczanie stypendiów przez wójta i członków komisji stypendialnej. 

Każdy stypendysta otrzymał symboliczny bon wraz z pamiątkowym dyplomem, a jego rodzice list gratulacyjny.  

Lista stypendystów Wójta Gminy Gościeradów:  

Stypendia naukowe: 

1 Weronika Drop  PG w Wólce Gościeradowskiej 800 zł 

2 Izabela Dudek  PSP w Księżomierzy   800 zł 

3 Wiktoria Galant  PSP w Mniszku   800 zł 

4 Luiza Grinberg  PG w Wólce Gościeradowskiej 800 zł 

5 Weronika Mikita  PG w Księżomierzy   800 zł 

6 Monika Najs   PG w Liśniku Dużym  800 zł 

7 Jakub Racławski  PSP w Gościeradowie  800 zł 

8 Roksana Tworek  PSP w Księżomierzu  800 zł 

9 Milena Wojewoda  PSP w Księżomierzu  800 zł 

10 Jakub Goleń   PSP w Gościeradowie  850 zł 

11 Ewelina Płecha  PG w Liśniku Dużym  850 zł 

12 Przemysław Starek  PSP w Gościeradowie  850 zł 

13 Magdalena Blacha  PG w Wólce Gościeradowskiej 900 zł 

14 Maria Dametko  PSP w Szczecynie   900 zł 

15 Alicja Kiliańska  PSP w Szczecynie   900 zł 

16 Klaudia Majerowska PSP w Księżomierzu  900 zł 

17 Magdalena Mostrąg PSP w Liśniku Dużym  900 zł 

18 Natalia Myszka  PSP w Gościeradowie  900 zł 

19 Aleksandra Zawisza PSP w Gościeradowie  900 zł 

20 Oliwia Konopa  PSP w Gościeradowie  950 zł 

21 Kamila Likos  PSP w Gościeradowie  950 zł 

22 Mateusz Jarosz  PSP w Księżomierzu  1.000 zł 

23 Martyna Kuśmierz  PSP w Księżomierzu  1.000 zł 

24 Oliwia Kuśmierz  PG w Wólce Gościeradowskiej 1.000 zł 

25 Milena Przywara  PSP w Liśniku Dużym  1.000 zł 

26 Barbara Pyra  PSP w Liśniku Dużym  1.000 zł 

27 Paula Stola   PG w Liśniku Dużym  1.000 zł 
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28 Kacper Wójcik  PG w Liśniku Dużym  1.000 zł 

29 Patrycja Zgardzińska PG w Wólce Gościeradowskiej 1.000 zł 

b) Stypendia sportowe: 

1 Patryk Bąk   PG w Wólce Gościeradowskiej 800 zł 

2 Adrian Kurkiewicz  PG w Wólce Gościeradowskiej 800 zł 

c) Stypendia artystyczne 

1 Kacper Ryfka  PSP w Gościeradowie      800 zł 

2 Zuzanna Sender  PSP w Gościeradowie  800 zł 

Jak widać każda ze szkół na terenie gminy Gościeradów mogła poszczycić się choć jednym ponadprzeciętnie uzdol-

nionym wychowankiem. Nie można było zapomnieć o osobach, które przygotowywały i wspierały uczniów, a więc ich wy-

chowawcach, opiekunach i trenerach sportowych. Oni także zostali wyróżnieni przez wójta Mariusza Szczepanika, który wrę-

czył im listy gratulacyjne. A oto wyróżnieni nauczyciele: 

z Zespołu Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Gościeradowie: 

1) Ewelina Dominik 

2) Michał Filipczak 

3) Agnieszka Kamieniarz 

4) Magdalena Miklińska 

5) Beata Sajecka 

6) Dorota Żelazna 

z Zespołu Szkół im. Józefa Twaroga w Księżomierzu: 

1) Justyna Adamczyk 

2) Joanna Jackowska 

3) Robert Niedziałek 

4) Ewa Wronka 

z Zespołu Szkół im. Janiny Wierzchowskiej w Liśniku Dużym: 

1) Katarzyna Anzlik 

2) Edyta Dudzińska 

3) Beata Jarzyna 

4) Magdalena Rudziejewska – Rudziewicz 

z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Mniszku: 

1) Marzena Długosz 

z Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Karola Konopki w Szczecynie: 

1) Agnieszka Drwal – Kubik 

2) Agnieszka Wójcicka – Dametko 
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z Zespołu Szkół im. Wł. Stanisława Reymonta w Wólce Gościeradowskiej: 

1) Waldemar Bałoń 

2) Mariusz Karkusiewicz 

3) Mariusz Sielski 

Na tym oficjalna część uroczystości została zakończona.  

 Wójt Mariusz Szczepanik wyróżnił także członków Młodzieżowej Rady Gminy obecnych po raz pierwszy świeżo po 

wyborach. Nastąpiła tzw. chwila dla reportera, a więc pamiątkowe zdjęcia stypendystów z władzami i członkami komisji sty-

pendialnej. Na koniec dyrektor Anna Drwal zaprosiła wszystkich zebranych na poczęstunek, który został przygotowany przez 

pracowników ZPO w Gościeradowie. Tak więc przy kawie, pysznym cieście i owocach stypendyści mogli jeszcze powymie-

niać wrażenia z uroczystości i zaplanować na co wydać ,,zarobione” pieniądze, a nawet  porozmawiać ze swoimi niekiedy 

dawnymi nauczycielami.  

 Patrząc na licznie przybyłych gości i zainteresowanie stypendiami Wójta Gminy Gościeradów bardzo możliwe, że w 

przyszłym roku będzie do rozpatrzenia jeszcze więcej wniosków. Z pewnością perspektywa otrzymania stypendium stanowi 

kolejną motywację do dalszej nauki, rozwijania zdolności sportowych czy pasji artystycznych. Jeszcze raz serdecznie gratulu-

jemy wszystkim stypendystom i tym, którzy przyczynili się do ich sukcesu. 

M. Majcher 

Młodzieżowa Rada Gminy Gościeradów – pierwsza taka rada  
w Powiecie Kraśnickim  

Od 22 października br. czyli pierwszej sesji rozpo-
czyna w naszej gminie działalność Młodzieżowa Rada Gmi-
ny. To pierwsza taka rada w Powiecie Kraśnickim. W całym 
kraju działa ich około 200. w Młodzieżowa Rada Gminy jest 
organem doradczym i reprezentacją młodzieży w strukturach 
lokalnej władzy. W skład Młodzieżowej Rady Gminy Go-
ścieradów wchodzą uczniowie klas VI szkoły podstawowej, 
gimnazjów i absolwenci szkół do 21 roku życia z terenu na-
szej gminy.  

Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy odbyły się 
29 września 2015 r. Nad organizacją oraz przebiegiem wy-
borów czuwały szkolne komisje wyborcze. Uczniowie odda-
wali głosy na swych kandydatów w  profesjonalnie przygoto-
wanych lokalach wyborczych. Łącznie zgłoszono 27 kandy-
datów, spośród których wybrano 14  reprezentantów. W Ze-
spole Placówek Oświatowych w Gościeradowie okręg wy-
borczy nr 1 wybrani zostali Anna Babiracka, Kamila Likos 
i Aleksandra Zawisza – uczennice klasy VI. W Zespole 
Szkół w Księżomierzy okręg wyborczy nr 2 Młodzieżową 
Radę Gminy reprezentować będą Kamil Kołodziej – absol-
went szkoły, Jakub Stefanek uczeń II klasy gimnazjum oraz 
Mikołaj Mikita – uczeń III klasy gimnazjum. W Zespole 
Szkół w Liśniku Dużym okręg wyborczy nr 3 wybrano Ka-
mila Grankowskiego – uczeńa III klasy gimnazjum, Julię 
Gac – uczennice VI klasy szkoły podstawowej  oraz Justynę 

Stefańczak – absolwentkę szkoły. Szkołę w Mniszku okręg 
wyborczy nr 4 reprezentować będzie  Małgorzata Boroń 
uczennica klasy VI. W Zespole Szkół w Wólce Gościera-
dowskiej okręg wyborczy nr 6 wybrani zostali Miś Mateusz 
uczeń klasy III b gimnazjum, Bąk Patryk – absolwent szkoły, 
Pęzioł  Natalia – uczennica klasy III b gimnazjum, Zgardziń-
ska Patrycja – uczennica klasy III a gimnazjum.  

W każdej szkole powołani zostali szkolni opiekuno-
wie Młodzieżowej Rady Gminy Gościeradów są nimi:  
- w Zespole Placówek Oświatowych w Gościeradowie: Pani 
Justyna Kopeć oraz Pan Michał Filipczak, 
- w Zespole Szkół w Księżomierzy: Pani Joanna Jackowska 
oraz Pani Ewa Wronka, 
- w Zespole Szkół w Liśniku Dużym: Pani Magdalena Ru-
dziejewska - Rudziewicz, 
- w Publicznej Szkole Podstawowej w Mniszku: Pani Izabela 
Wróbel, 
- w Zespole Szkół w Wólce Gościeradowskiej: Pan Walde-
mar Bałoń.  
 Młodzieżowa Rada Gminy Gościeradów będzie się 
zajmować sprawami młodzieży, wskazując organom gminy 
potrzeby swoich rówieśników oraz starając się kształtować 
i mieć wpływ na zmiany w naszej gminie. Młodzieżowa Ra-
da Gminy ma zachęcać też do czynnego brania udziału 
w życiu gminy i pracy społecznej na jej rzecz. 
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NIE-Przemocy w gminie Gościeradów  

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościeradowie 

w okresie od 01.08.15 do 30.11.15 po raz drugi realizu-

je projekt „Więcej pomocy mniej przemocy w gminnie 

Gościeradów – 2015” w ramach Programu Osłonowego 

„Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego 

w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie współfinansowany ze środków Ministerstwa 

Pracy i  Polityki Społecznej. Celem głównym projektu 

jest wzmocnienie działań profilaktycznych w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie gmi-

ny. 

 W ramach działań projektowych przeprowadzono 

badania ankietowe wśród 220 mieszkańców gminy. 

Analiza ankiet i materiałów Zespołu Interdyscyplinar-

nego będzie podstawą do utworzenia diagnozy zjawiska 

przemocy w rodzinie w naszej gminie. W 2015r konty-

nuowane jest funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno-

Informacyjnego. W ramach tego punktu mieszkańcy 

naszej gminy mogą bezpłatnie korzystać z poradnictwa 

psychologicznego i prawnego, oraz pomocy  terapeuty 

uzależnień.  

 Ważnym elementem projektu było szkolenie 

15 osób bezpośrednio pracujących z osobami z proble-

mem przemocy domowej. W szkoleniu wzięli udział 

członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego, pracownicy 

socjalni, pedagodzy i psychologowie z naszych szkół, 

przedstawiciele policji i służby zdrowia. Dzięki nabyciu 

nowej wiedzy i umiejętności wzrośnie efektywność 

podejmowanych przez Zespół działań.  

 W miesiącu październiku odbędą się również 

wyjazdowe Warsztaty Rozwoju Osobistego. Uczest-

niczkami wyjazdu będzie 15 kobiet doznających prze-

mocy w rodzinie. W trakcie wyjazdu odbędą się warsz-

taty z psychologiem , które maja na celu naukę dbania 

o bezpieczeństwo własne i dzieci, zmiany postawy wo-

bec siebie, zwiększenia poczucia mocy osobistej, wpły-

wu i kontroli, pozytywna asertywność, pomoc w indy-

widualnych przypadkach.  

 Mamy nadzieję, że zjawisko przemocy w rodzi-

nie poprzez realizację różnych działań przez OPS nie 

jest obce mieszkańcom gminy, którzy są bardziej świa-

domi swoich praw , potrafią skutecznie szukać pomocy 

i korzystać z praw im przysługujących. Zachęcamy do 

korzystania z bezpłatnego  specjalistycznego poradnic-

twa psychologicznego i prawnego zgodnie z harmono-

gramem dostępnym w OPS.  

Anna Łuba 

Już wkrótce  nowa strona internetowa gminy Gościeradów 

 Blisko 130 podmiotów, z terenu całej Polski, 
otrzymało dotacje z Ministerstwa Administracji i Cy-
fryzacji na projekty informatyczne, zakładające budo-
wę lub dostosowanie stron www do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych. Znalazł się wśród nich nasz samo-
rząd.  
 O dofinansowanie mogły ubiegać się jednostki 
samorządu terytorialnego i ich organy oraz samodziel-
ne publiczne zakłady opieki zdrowotnej. Do rozdyspo-
nowania na ten cel, ministerstwo przeznaczyło 10 mln 
zł. Warunkiem było wpisanie się w konkursowe założe-
nia oraz zapewnienie 20% wkładu własnego. Z możli-
wości sięgnięcia po środki skorzystało 126 podmiotów.  
 Warto podkreślić, że nasz projekt znalazł się na 
4 miejscu listy rankingowej w skali całego kraju. Gmi-
na Gościeradów, na budowę swojego serwisu interneto-
wego,  wszystkich szkół i jednostek podległych pod 
urząd przystosowanych do potrzeb osób niepełno-

sprawnych, otrzyma 28 tys. zł (koszt całkowity projek-
tu to 35 tys. zł). Po przebudowie, a w zasadzie budowie  
stron www, pojawi się wiele udogodnień dla osób nie-
pełnosprawnych oraz starszych. Będzie między innymi; 
możliwość powiększenia czcionki tekstu, komunikaty 
głosowe. Strony zostaną wykonana zgodnie z między-
narodowymi standardami WCAG 2.0. 
 Zastępca wójta Tomasz Kremlaś zwraca się do 
mieszkańców z prośbą o sugestie dotyczące wyglądu 
portalu oraz dodatkowych funkcji, które mogłyby zna-
leźć się na stronie. Prosimy o  przesyłanie swoich pro-
pozycji na adres email: poczta@goscieradow.pl lub 
poprzez wiadomości na profilu Naszej gminy na face-
booku.  

 

Ilona Mazurek 

Młodzi ludzie wybrani do Młodzieżowej Rady 
Gminy zostaną przygotowani do skutecznego pełnienia swo-
jej roli, w tym celu będą odbywać spotkania szkoleniowe. 
Pierwsze takie spotkanie odbyło się 15 października br.  

Pierwsza inauguracyjna  sesja Młodzieżowej Rady 
Gminy Gościeradów zaplanowana jest w dniu 22 październi-
ka 2015r. na godz. 1500. Odbędzie się na niej zaprzysiężenie 
Radnych elektów i wybory Prezydium i komisji Rady. 

Sprawy młodzieży naszej gminy są dla mnie bardzo ważne, 
stąd moja inicjatywa powołania Młodzieżowej Rady Gminy. 
– mówi Mariusz Szczepanik, wójt Gościeradowa – Bardzo 
liczę na dobrą współpracę i ciekawe inicjatywy ze strony 
młodzieżowych radnych – dodaje wójt. 
 
     Katarzyna Zapalska 
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Nowa perspektywa programowania 

 Przed nami nowa perspektywa finansowa środ-

ków UE i kolejna szansa na wzmocnienie potencjału 

naszego powiatu oraz mieszkańców za pośrednic-

twem Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej. 

LGD działa od 2008 jako trójsektorowe partnerstwo 

wszystkich gmin powiatu kraśnickiego, sektora 

przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz 

osób fizycznych.   

 W okresie 2010-2014 dysponowała kwotą 

ponad 12 mln złotych w formie  dotacji udzielanym przez nasze stowarzyszenie. Dzięki nim powstały m.in. stadiony sporto-

we, place zabaw, centra miejscowości, zmodernizowane świetlice i remizy OSP, gospodarstwa agroturystyczne a przedsię-

biorcy wydatkowali je na zakup urządzeń czy modernizację budynków. Istotną pulę środków zagospodarowały organizacje 

pozarządowe w tym Koła Gospodyń Wiejskich oraz Ochotnicze Straże Pożarne. Równie ważną działalnością  LGD jest sfera 

integracji środowisk wiejskich poprzez organizację i zainicjowanie m.in. festynów m.in. FESTIWAL KULINARIÓW 

i SZTUKI LUDOWEJ oraz FESTYN SOŁECKI, seminariów, warsztatów, spotkań okolicznościowych m.in. DNI KOBIET, 

rajdów rowerowych, wyjazdów studyjnych z których skorzystało wielu mieszkańców powiatu kraśnickiego. Prowadzimy 

szereg działań promujących tradycje kulinarne oraz kulturowe które inicjujemy razem z producentami oraz mieszkańcami 

(wydarzenia lokalne i wojewódzkie, targi krajowe, konkursy, wydawnictwa). 

 Obecnie trwają otwarte konsultacje społeczne dotyczące budowy Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 

która jest dokumentem strategicznym i planem rozwoju obszaru powiatu kraśnickiego w tym gminy Gościeradów.  

Zebrane informacje pozwolą na zaplanowanie rozwiązań, które w największym stopniu przyczynią się do poprawy 

jakości życia mieszkańców, a także będą miały wpływ na zmieniające się potrzeby na obszarze powiatu kraśnickiego. Opinie 

i uwagi uzyskane podczas spotkań konsultacyjnych posłużą nam do identyfikacji najważniejszych problemów i potrzeb  oraz 

ustalenia budżetu wraz z harmonogramem przyszłych konkursów.  

Wszyscy mieszkańcy zainteresowani przyszłością i rozwojem naszego obszaru w tym lokalni liderzy, przedstawicie-

le jednostek samorządu terytorialnego, ośrodków kultury, stowarzyszeń, fundacji, związków wyznaniowych, Kół Gospodyń 

Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, lokalnych przedsiębiorców, regionalistów tworzą kierunki rozwoju gminy i ob-

szaru powiatu. 

Warto podkreślić że aplikując do LGD konkurujemy wyłącznie z projektami z terenu powiatu kraśnickiego a nowe 

uproszczone procedury wsparcia dla organizacji pozarządowych będą dodatkową zachętą do  realizacji lokalnych inicjatyw. 

Już dzisiaj zachęcam wszystkich zainteresowanych uruchomieniem i rozwojem działalności do kontaktu z naszym stowarzy-

szeniem  ponieważ rozwój przedsiębiorczości i tworzenie miejsc pracy będzie możliwe za pośrednictwem LGD.  

Zapraszam serdecznie do kontaktu z naszym stowarzyszeniem (nr tel. 81 825 27 27, 668 881 103 )  oraz bezpośred-

nio w Kraśniku; ul. Słowackiego (budynek bursy szkolnej). 

Wioletta Wilkos 

 Prezes Zarządu LGD Ziemi Kraśnickiej 

Ekshumacja w Gościeradowie  
 W 2014 r. mieszkaniec Gminy Gościeradów Folwark 

zwrócił się z prośbą do wójta o dokonanie ekshumacji i 

przeniesienia ewentualnych  szczątków żołnierzy z armii 

austro – węgierskiej poległych w sierpniu 1914 r. z mogiły z 

lat I wojny światowej, znajdującej się na jego prywatnej 

posesji. W związku z tym została wszczęta procedura w w/w 

sprawie. Wojewoda Lubelski wydał decyzję dotyczącą ze-

zwolenia na przeprowadzenie prac sondażowo – ekshuma-

cyjnych w miejscowości Gościeradów Folwark. Rada 

Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie, ogłosi-

ła przetarg na wykonanie prac ekshumacyjnych. W drodze 

przetargowej wykonawcą została: Łódzka Fundacja Badań 

Naukowych.  

 Prace ekshumacyjne rozpoczęto 25 sierpnia 2015 r. 

i trwały 3 dni, następnie prace wznowiono 18 września 2015 

r. W wyniku prac ekshumacyjnych wykopano szczątki 23 

żołnierzy armii austro – węgierskiej, które zostały przenie-

sione na cmentarz wojenny z I wojny światowej w Gościera-

dowie Folwarku.  
      Ewa Gawrysiak 
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Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze 

 W niedzielę 13 września 
na Stadionie w Gościeradowie 
odbyły się Gminne Zawody 
Sportowo – Pożarnicze. Organi-
zatorami zawodów był Zarząd 
Oddziału Gminnego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
w Gościeradowie oraz Wójt 
Gminy Gościeradów. 
  
 W rywalizacji wzięło 
udział 5 jednostek OSP z terenu 
gminy Gościeradów:  OSP 
z  Aleksandrowa, Gościeradowa, 
Liśnika Dużego, Suchodół, Wól-
ki Gościeradowskiej. 
  

 Wszyscy Druhowie rywa-
lizowali w dwóch konkuren-
cjach: ćwiczenia bojowe i sztafe-
ta pożarnicza.  Poziom rywaliza-
cji był wysoki, a różnice czaso-
we szczególnie wśród najlep-
szych  niewielkie. Zwyciężyła 
drużyna OSP Liśnik Duży, dru-
gie miejsce OSP Wólka Goście-
radowska i trzecie OSP Goście-
radów. Dwa pierwsze zespoły 
będą reprezentowały  gminę Go-
ścieradów na zawodach powia-
towych, które odbędą się 20 
września w Urzędowie. 
 Organizacja tego typu 
przedsięwzięć przypomina nam 
mieszkańcom o tym, że są wśród 
nas osoby, które w razie potrze-
by są gotowe i przygotowane, by 
ratować nasze  życie i mienie. 
Wszystkim strażakom dziękuje-
my za udział w zawodach i ucz-
ciwą rywalizacje. 

 

Aneta Stasiak 
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Dożynki Gminne 
 Trzydziestego sierpnia w niedzielę rolnicy z naszej 

gminy dziękowali za tegoroczne plony. Uroczystości dożyn-

kowe odbyły się w Mniszku na placu przy świetlicy wiej-

skiej.  Pomimo upalnej pogody zarówno zaproszeni goście 

jak i mieszkańcy gminy chętnie wzięli udział w tym święto-

waniu. 

 Obchody rozpoczęły się przejściem korowodu dożyn-

kowego z tzw. Dropiówki na plac przy Świetlicy Wiejskiej 

gdzie odbyła się  polowa msza święta, której przewodniczył 

ks. Krzysztof Kozieł. Po eucharystii zgodnie ze zwyczajem 

starostowie Joanna Skorupa i Wiesław Jedliński oboje 

z Mniszka przekazali bochen chleba wypieczony  

z tegorocznych zbóż wójtowi Mariuszowi Szczepanikowi, 

który symbolicznie podzielił go wśród zebranych mieszkań-

ców gminy. Oczywiście nie zabrakło okolicznościowych 

wystąpień, w których mogliśmy usłyszeć podziękowania za 

ogrom pracy jaką rolnicy wkładają, aby nie zabrakło chleba 

na polskich stołach, zważywszy na tegoroczną suszę. 

Ważnym punktem święta planów jest konkurs na najładniej-

szy wieniec dożynkowy. Zdaniem komisji najładniejszy wie-

niec tradycyjny przygotowali gospodarze dożynek,  miesz-

kańcy Mniszka, natomiast w kategorii wieńca współczesnego 

pierwsze miejsce zajęło sołectwo Łany.  

Pozostałe zgłoszone wieńce zostały wyróżnione: Aleksan-

drów, Wólka Gościeradowska, Księżomierz Kościelna, Go-

ścieradów Ukazowy, Liśnik Duży, Zespól Ludowy z Księżo-

mierzy, Teatr Wiejski z Marynopola, Klub Seniora z Goście-

radowa. 

 Podczas uroczystości nagrody odebrali również 

uczestnicy konkursów na najładniejszy ogród przydomowy 

oraz  najbardziej zadbane gospodarstwo rolne. W pierwszej 

kategorii pierwsze miejsce zajęła Halina Błachnio z Goście-

radowa, drugą nagrodę otrzymała Maria Masztalerz z Goście-

radowa, a trzecia Monika Konieczna z Księżomierzy, przy-

znano również dwa wyróżnienia dla Magdaleny Mordzińskiej 

z Księżomierzy oraz Mariana Barankiewicza z Mniszka. 

W drugiej kategorii pierwsze miejsce zajęła Dorota Kołodziej 

z Aleksandrowa, natomiast drugie Małgorzta Ludwich z Sa-

lomina. 

 W części artystycznej występowali: Orkiestra Dęta 

z Gościeradowa, Zespół Ludowy z Mniszka, Klub Seniora 

w Gościeradowie, Zespół Force, Kabaret Pirania, Zespół Fol-

Wark, Zespól Ludowy z Księżomierzy, Kapela Ludowa 

z Gościeradowa. Gwiazdą tegorocznych dożynek był disco-

polowy Zespół Łukash. Na zakończenie dnia pełnego wrażeń 

wystąpił zespół działający przy GOK w Gościeradowie YO-

UNG AND FULL OF ENERGY. Po koncercie tradycyjnie 

odbyła się dyskoteka pod gwiazdami. Serdecznie dziękujemy 

organizatorom  oraz wszystkim sponsorom za okazaną po-

moc i wsparcie naszej wspólnej uroczystości.  

      Ilona Mazurek 
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 Tegoroczne święta plonów dla mieszkańców 

gminy Gościeradów, szczególnie dla miejscowości 

Mniszek i Łany były wyjątkowe. Ich wieńce zajęły 

punktowane miejsca w konkursie wieńców dożynko-

wych na Powiatowych Dożynkach w Trzydniku Du-

żym.   

  

 Wieniec Sołectwa Mniszek zajął trzecie miej-

sce w kategorii wieniec tradycyjny, natomiast wie-

niec sołectwa Łany zajął pierwsze miejsce jako wie-

niec współczesny. Podczas tegorocznego święta nasi 

mieszkańcy zostali uhonorowani  następującymi  

odznaczeniami: „Zasłużony dla województwa Lubel-

skiego”  tytuł ten otrzymali Zbigniew Kozłowski – 

właściciel zakładu ERKADO w Gościeradowie oraz 

proboszcz parafii w Księżomierzy  ks. Andrzej 

Woch. Odznaczenie Ministra Rolnictwa – 

„Zasłużony dla Rolnictwa” otrzymał  Mirosław Ma-

giełda z Gościeradowa oraz Tomasz Furgała 

z Księżomierzy, natomiast odznaczenie Starosty 

otrzymała Pani Dorota Kołodziej z Aleksandrowa - 

tegoroczna starościna Dożynek Powiatowych, 

a dyplom starosty otrzymał Mirosław Grot z Liśnika 

Dużego .  Kolejnymi laureatami byli Łukasz Kilia-

nek z Salomina, Andrzej Żaba i Józef Bącal 

z Gościeradowa uhonorowani w tegorocznym kon-

kursie wiedzy bhp dla rolników. 

  

 Na dożynkach mogliśmy spróbować potraw, 

które prezentowały poszczególne  gminy na stoi-

skach promocyjnych  oraz posłuchać dobrej muzyki 

w wykonaniu zespołów ludowych oraz rockowych, 

a gwiazdą wieczoru był zespół BRATHANKI. 

   

 Dożynki Wojewódzkie to kolejna impreza, 

w której mieszkańcy Łanów brali udział z racji wień-

ca, który został zgłoszony przez powiat  do konkursu 

na najpiękniejszy wieniec współczesny. Nasza dele-

gacja uczestniczyła we mszy świętej, której prze-

wodniczył Bp Stanisław Budzik. Po uroczystej mszy 

świętej wszystkie delegacje powiatów w korowodzie 

przeszły na plac gdzie rozpoczęła się część arty-

styczna. Wieniec Sołectwa Łany nie zajął miejsca na 

podium, ale samo uczestniczenie w tych uroczysto-

ściach było miłym i ciekawym przeżyciem dla na-

szych mieszkańców.  

 

Ilona Mazurek 

Dożynki powiatowe i wojewódzkie 
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Minęła VI edycja Konkursu Literackiego „To właśnie tu się wydarzyło” zorganizowanego przez Gminną Bibliotekę Publicz-

ną w Gościeradowie i Stowarzyszenie Przyjaciół Gościeradowa, a już planujemy następną. Zachęcamy do pisania prac na 

tematy związane z miejscowościami leżącymi na terenie gminy Gościeradów. Z zebranych materiałów powstanie „książka 

pisana przez mieszkańców”, którą zamierza wydać nasza biblioteka. Można pisać o miejscach, osobach, zdarzeniach,  przeży-

ciach , także rodzinnych w dowolnej formie. W poprzednim numerze naszego czasopisma przedstawiliśmy komiks autorstwa 

Kamili Likos pod tytułem „ Moja piękna zabytkowa miejscowość’ tworzony pod kierunkiem wicedyrektora ZPO w Gościera-

dowie - Beaty Sajeckiej ( I miejsce w kategorii uczniowie klas V – VI szkół podstawowych). Dzisiaj prezentujemy pracę pod 

tytułem „Rosłem z tą szkołą – wywiad z dyrektorem szkoły” , której autorką jest nauczycielka z ZS w Wólce Gościeradow-

skiej Agnieszka Resztak (I miejsce w kategorii młodzież ze szkół średnich i dorośli).  Życzę przyjemnej lektury. 

Dorota Karkusiewicz 

 

„Rosłem razem z Tą Szkołą”- wywiad z dyrektorem szkoły  

W tym roku przypada jubileusz 44-lecia funkcjonowania Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Wólce Gościeradowskiej. Jest 

on inspiracją do wspomnień i refleksji. Dyrektorem placówki jest obecnie Pan Grzegorz Latawiec i z nim chciałabym poroz-

mawiać na temat tego, co 

„To właśnie tu się wydarzyło”. 

 

- Panie Dyrektorze, proszę powiedzieć kilka słów o sobie. 

- Jestem dojrzałym pięćdziesięciolatkiem, żonaty, mam dwóch dorosłych synów. Zawodowo od 1990 roku pracuję w Zespole 

Szkół w Wólce Gościeradowskiej, na początku jako nauczyciel zawodu, potem jako kierownik szkolenia praktycznego, wice-

dyrektor. Od  trzech lat jestem dyrektorem Zespołu Szkół. A więc tak naprawdę cała moja kariera nauczycielska rozwijała się 

w tej szkole. 

 

- Czy pamięta Pan swoje pierwsze spotkanie ze szkołą, pierwsze lekcje? 

- Oczywiście, że pamiętam, chociaż pamięć trochę się zaciera… Pamiętam osoby, miejsca, pamiętam nawet swój pierwszy 

dzień w tej szkole.  Faktem jest, że jako mały chłopiec byłem na otwarciu Zespołu Szkół. Pamiętam, że siedziałem na krzeseł-

ku  i  merdałem nogami, nie wiedząc, co się wokół mnie dzieje.  Potem  ukończyłem tutejsze Technikum Rolnicze. Od uro-

dzenia mieszkam w Gościeradowie, toteż chodząc do szkoły, widziałem, jak przez minione trzydzieści lat rozbudował się 

i Gościeradów i Wólka Gościeradowska. Można powiedzieć, że  „rosłem razem z Tą Szkołą”.  Urodziłem się przecież w 1964 

roku, a więc wtedy, kiedy GRN podjęła decyzję o powstaniu szkoły. 

 

- Proszę opowiedzieć, co Pan czuł , rozpoczynając tu pracę  jako nauczyciel. 

-Tak jak wspomniałem, w  Zespole Szkół jako nauczyciel pracuję od 1990 roku. Pamiętam, że  w dniu rozpoczęcia roku 

szkolnego znalazłem się trochę w innej roli niż było to dotychczas. Pracujący tu nauczyciele  bardzo serdecznie mnie przyjęli. 

Poczułem się jak w domu. Życzyłbym wszystkim nauczycielom, którzy rozpoczynają pracę zawodową, aby spotkali takich 

życzliwych i otwartych współpracowników, którzy przecież tak nie dawno stali po „drugiej stronie ławki” - będąc moimi nau-

czycielami. Pamiętam też pierwsze klasy, które uczyłem. Do dziś przechowuję wiele czarno-białych zdjęć z tamtego okresu. 

Muszę przyznać, że z nostalgią i wzruszeniem je przeglądam. 

 

- Czy we współczesnej szkole brakuje Panu czegoś, co było w dawnej szkole? 

- Jedyne, czego mi brakuje, to specyficznego klimatu, empatii w rozumieniu klasy i tożsamości szkolnej, utożsamiania środo-

wiska ze szkołą oraz większego zaangażowania rodziców w działalność szkoły. 

 

- Do jakich momentów swojej pracy  najchętniej Pan wtedy wraca? 

- Bywają to bardzo różne chwile, ale najlepiej i najczęściej wspominam swoje pierwsze klasy, w których uczyłem. Jako nau-

czyciel zawodu nigdy nie zapomnę, jak w latach 90-tych w celu podniesienia poziomu dydaktyki szkolenia praktycznego roz-

budowano w szkole bazę dydaktyczną, powstała stacja kontroli pojazdów, dział napraw pojazdów, pracownia gospodarstwa 

domowego, pracownia higieny i szycia, pracownie informatyczne. Zakupiono nowe samochody do nauki jazdy oraz sprzęt 

rolniczy. Baza szkolenia praktycznego umożliwiała uczniom nabycie i doskonalenie umiejętności praktycznych. Uczniowie 

„To właśnie tu się wydarzyło” 



Wieści Gościeradowskie Numer 3 (80) październik 2015     str. 20 

 

KULTURA 

z zacięciem i ciekawością właściwą młodym ludziom oglądali nowe sprzęty, pracowali na nich, wyjeżdżali na praktyki krajo-

we i zagraniczne. Zaplecze rolnicze stwarzało im duże możliwości. Dziś wracamy do dobrych sprawdzonych praktyk z zakre-

sie nauki zawodu. 

 

- Zanim przejdziemy do aktualnych, dzisiejszych szkolnych spraw, chciałabym zapytać o to, co Pan czuł, zostając dyrekto-

rem Szkoły? Jakie były te najbardziej bliskie myśli, może nawet obawy?  

- Od 1994 roku pracowałem jako kierownik szkolenia praktycznego, a od 2007 jako wicedyrektor, więc miałem możliwość 

zapoznania się z pracą na stanowisku kierowniczym. dyrektorem Zespołu jestem od 2012 roku. Jest to bardzo odpowiedzialna 

funkcja. Chcę wykorzystać istniejącą bazą lokalową, zaplecze rolnicze, które jest mi doskonale znane. Nie jest to dla mnie 

przecież nowe miejsce. Jestem absolwentem i nauczycielem tej szkoły. Mojej pracy przyświeca myśl Williama Jamesa "Dziś 

uczymy tego, co uczniowie jutro zrozumieją, że będzie im to potrzebne pojutrze". 

 

- A jakie miał pan oczekiwania względem młodzieży, uczniów, zostając dyrektorem? 

- Przede wszystkim muszę powiedzieć, że jestem dumny z zaangażowania społecznego naszych uczniów, z ich osiągnięć. 

Wśród absolwentów naszej szkoły są liczni stypendyści Prezesa Rady Ministrów, Starosty Powiatu  Kraśnickiego. Nasz 

uczeń przez kolejne dwa lata był  laureatem Centralnej Olimpiady Wiedzy i  Umiejętności Rolniczych, mamy też laureatów 

konkursów przedmiotowych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w Lublinie - z języka polskiego,  języka 

angielskiego i chemii, Powiatowej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu, Powiatowego Konkursu  Krajoznawczego „Czy znasz swój 

region?”, mamy wybitne osiągnięcia sportowe. Cieszy mnie też zaangażowanie  społeczne naszej młodzieży, która chętnie 

bierze udział w różnych akcjach społecznych. Organizuje wolontariat na rzecz Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

i schroniska w Rachowie, nasza uczennica została przecież Wolontariuszem Roku. Przeprowadza akcje krwiodawstwa pod 

patronatem Zespołu Powiatowego Stacji  Krwiodawstwa. Organizuje corocznie  happeningi „Rzuć palenie razem z nami”. 

Wspólnie z instytucjami samorządowymi i Stowarzyszeniem Przyjaciół Gościeradowa zorganizowaliśmy też konferencje 

historyczne: „Drogi do niepodległości”, „Powstanie styczniowe na Lubelszczyźnie i na Podlasiu”. Chcę też powiedzieć 

o ostatnim sukcesie naszej młodzieży - Karolina Pierzchała (I miejsce)  i Michał Pierzchała (IV miejsce) zostali laureatami 

Powiatowego Konkursu z Języka Angielskiego, pokonując w ten sposób uczniów z innych renomowanych szkół. Świadczy to 

o tym, że zdolni, ambitni uczniowie mogą również i w ZS w Wólce Gościeradowskiej rozwijać i poszerzać swoje zaintereso-

wania. A przede wszystkim cieszy to, że nasi absolwenci odnajdują się w trudnej rynkowej rzeczywistości. Z sukcesem koń-

czą studia wyższe, są pożądanymi, wykwalifikowanymi pracownikami. Wśród nich są nauczyciele, lekarze, żołnierze, poli-

cjanci. Z satysfakcją  i nieskrywaną  radością witamy ich też jako pracowników naszej szkoły.  

 

- Czy chętnie Pańscy uczniowie uczestniczą w realizacji projektów unijnych? 

- Obecność Polski w Unii Europejskich otworzyła przed nami duże możliwości, nasza młodzież też z nich korzysta. Realizu-

jemy różnorodne projekty unijne, dzięki którym uczniowie poszerzają swoją wiedzę i rozwijają zainteresowania np.: „Kariera 

zawodowa przed nami”, „Wiedza- gwarancją sukcesu”, „Wzmocnienie tożsamości kulturowej i aktywności obywatelskiej 

mieszkańców Lubelszczyzny”, „Model szkolnego przedsiębiorstwa społecznego na obszarach wiejskich i miejsko- wiej-

skich”, „Aktywna młodzież na rzecz samorządu lokalnego”(uczniowie LO w ramach tego projektu przygotowali przewodnik 

turystyczny po gminie Gościeradów). 

 

- Jakie są pańskie plany związane ze Szkołą podczas pełnienia funkcji dyrektora ? 

- Widzę duże możliwości związane z wdrażaniem nowych kierunków kształcenia w szkole. Ze względu na właściwe wyposa-

żenie szkoły może ona śmiało konkurować z innymi szkołami, zwłaszcza w pionie rolniczym i żywieniowym. Dziś zauważa-

my marginalizację zawodu rolnika, toteż należy szukać nowych, alternatywnych form działalności rolniczej. Może to być 

hodowla koni lub agroturystyka. Już od kilku lat umożliwiamy naszej młodzieży zdobywania dodatkowych umiejętności 

i kwalifikacji, organizując kursy: agroturystyczny, chemizacyjny, barystyczny, florystyczny, kelnerski, kurs dający  uprawnie-

nia do obsługi i eksploatacji kombajnów zbożowych czy kurs prawa jazdy. Chcę wykorzystać położenie  szkoły w mikrore-

gionie, obok znajdują się dwa rezerwaty przyrody- Rezerwat „Marynopole” i Rezerwat „Szczeckie Doły”. Myślę, że również 

zaplecze  lokalowe, a mam tu na myśli budynek po byłym internacie,  może stanowić doskonałą bazę wypadową dla kształce-

nia w kierunku turystyki wiejskiej. Myślimy też o prowadzeniu szkółki jeździeckiej, hipoterapii dla osób  niepełnosprawnych  

oraz o prowadzeniu hotelu dla koni.  

 

- No właśnie konie. A proszę powiedzieć, dlaczego  hucuły. 

- Hucuły to ustalona rasa konia górskiego. Powstała jako zlepek różnych typów koni. Mimo surowych warunków bytowania 

hucuły odznaczają się bardzo dobrym zdrowiem i świetną kondycja. Zarówno ogiery jak i klacze odznaczają się żywym tem-
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Mimo kapryśnej pogody wiele osób uczestniczyło w obcho-

dach gminnych Europejskich Dni Dziedzictwa  przy Źródli-

skach w miejscowości Łany. Nic dziwnego, ponieważ pro-

gram obchodów był bardzo ciekawy. Organizatorzy zadbali 

o to, by zadowolić zmysły uczestników. Kolorowe stroje 

występujących zespołów przyciągały wzrok, trudno było 

ustać w miejscu słuchając pięknych ballad i coraz rzadziej 

już wykonywanych radosnych utworów ludowych. Krótkie 

scenki teatralne w wykonaniu artystów z Klubu Seniora 

w Gościeradowie, Teatru Wiejskiego z Marynopola, czy 

Zespołu Ludowego z Księżomierzy przypomniały wszyst-

kim, jak wyglądały kiedyś dni powszednie ludzi mieszkają-

cych na wsi i piękno naszej gwary ludowej. Zwieńczeniem 

części artystycznej była wspólna inscenizacja wymienionych 

grup artystycznych, ukazująca pranie i maglowanie ręczne 

z użyciem starych narzędzi.  

Jak niełatwa była praca w polu można było przekonać się 

oglądając zmagania uczestników konkursu na wykonanie 

powróseł i snopków. W szranki konkursowe stanęli : wójt – 

Mariusz Szczepanik, radny – Mirosław Mostrąg oraz przed-

stawiciel Teatru Wiejskiego z Marynopola – Tadeusz Treter 

i Zespołu Ludowego z Księżomierzy - Stanisław Krakowiak. 

Ponieważ poziom przygotowania uczestników był bardzo 

wysoki, organizatorzy  postanowili przyznać wszystkim wy-

mienionym jednakowe nagrody. 

Podczas obchodów mieszkańcy naszej gminy gasili zaaran-

żowany pożar, do dyspozycji mając jedynie dwa wiaderka. 

W takich okolicznościach, jak się okazało, niezwykle ważna 

była praca grupowa. Głośne krzyki: „Pali się , pali” i bicie 

w gong spowodowały zainteresowanie strażaków, którzy 

wozem zaprzężonym w dwa konie,  przyjechali do pożaru. 

Wygląd strażaków w mundurach sprzed lat, narzędzia do 

gaszenia i stara pompa ręczna, wzbudziły duże zainteresowa-

nie. Straż ogniowa szybko poradziła sobie z ogniem, pompu-

jąc wodę bezpośrednio z Tuczyna. Czy była to łatwa akcja, 

peramentem, łagodnym usposobieniem i przyjaznym człowiekowi charakterem. Hucuły są rasą o bardzo dobrych predyspozy-

cjach do hipoterapii. Ich wzrost, budowa, cechy psychiczne odpowiadają warunkom hipoterapii. Myślę, że prowadzenie  ho-

dowli koni może dziś być alternatywą dla rolników, stąd zamiar wprowadzenia nowego kierunku kształcenia- technik hodowli 

koni. W nowym roku szkolnym będziemy organizować zajęcia z zakresu hipoterapii. Jest to, co prawda młoda, ale uznana 

forma rehabilitacji, stosowana zarówno wobec dzieci, jak i dorosłych. Stosuje się ją w wielu zaburzeniach fizycznych i psy-

chicznych. Koń daje wrażenie chodu ludzkiego, dlatego może stanowić pierwszy etap nauki chodzenia, koń zmniejsza też 

wzmożone napięcie mięśni, stopniowo eliminuje nieprawidłowe, mimowolne odruchy towarzyszące dziecięcemu porażeniu 

mózgowemu, przywraca zaburzona symetrię mięśnia tułowie, koryguje postawę ciała. Można więc powiedzieć, że koń jest 

uniwersalną pomocą terapeutyczną  i edukacyjną w rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Ponadto wszystko wskazuje na to, 

że te sztuki huculskie, które mamy, wydają się być zadowolone i szczęśliwe. Cieszy nas to i potwierdza, że tereny przyszkolne 

to dobre miejsce dla hucułów i wybór ten był trafiony.  

 

- Szkoła jest mocno związana ze środowiskiem lokalnym. Co mógłby Pan  zaproponować osobom dorosłym w ramach sze-

roko pojętej dziś edukacji? 

- Jest takie powiedzenie, że człowiek uczy się przez całe życie. Nasze szkoła również ma ofertę dla dorosłych, proponujemy 

zdobywanie nowych kwalifikacji w zawodach: opiekun osoby starszej, opiekun w domu opieki, opiekunka dziecięca, opie-

kunka środowiskowa, technik informatyk, technik turystyki wiejskiej, technik administracji. Dzięki dodatkowym kwalifika-

cjom pracownik jest dziś atrakcyjny i pożądany na rynku pracy. Muszę w tym miejscu powiedzieć jeszcze o tym, że bardzo 

dobrze układa się współpraca z lokalnymi przedsiębiorstwami, firmami, zakładami pracy czy Ośrodkiem Doradztwa Rolni-

czego w Kraśniku. 

 

- Dziękuję Panu Dyrektorowi za poświęcony czas i rozmowę. Na koniec życzę dużo wytrwałości w realizacji planów i pomy-

słów związanych z rozwojem szkoły. Wiem, że do tego są potrzebni kreatywni zapaleńcy, więc współpracy z takimi ludźmi 

Panu życzę.  

O obchodach Europejskich Dni Dziedzictwa w gminie Gościeradów 
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młodzież mogła przekonać się wypróbowując swoich sił w 

konkursie pompowania wody na czas zorganizowanym 

wspólnie ze strażakami z jednostek w Gościeradowie,  Wól-

ce Gościeradowskiej i Księżomierzy.  

 W obu konkursach nagrody w postaci słoików miodu 

z „Pasieki Pszczółka” ufundowane zostały przez Stowarzy-

szenie Promocji i Rozwoju Gminy Gościeradów.  

 Po pokazie przedstawiciel Wojewódzkiej Izby Tradycji Po-

żarniczych pan Ryszard Łagoda opowiedział zebranym 

o dawnych sposobach ochrony przed pożarem i przesądach 

funkcjonujących jeszcze do niedawna wśród mieszkańców 

wsi. Historię i dzień dzisiejszy straży pożarnej z naszej gmi-

ny przypomniał Paweł Babiracki  - komendant gminny 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Gościeradowie.  

W czasie części artystycznej komisja w składzie: Jarosław 

Czerw – przewodniczący i członkowie: Stefan Stachula, Pa-

weł Bieleń i Mirosław Mostrąg oceniała smak, wygląd oraz 

regionalny charakter potraw przygotowanych przez sołectwa 

i organizacje z terenu gminy. W konkursie  „Nasze kulinarne 

dziedzictwo – smaki naszego regionu I miejsce zdobyło so-

łectwo Aleksandrów za pazibrodę, II miejsce   - Księżomierz 

Kolonia za kasiarza, a III miejsce  - Stowarzyszenie Przyja-

ciół Gościeradowa za gołąbki w sosie pomidorowym. 

Oprócz wymienionych powyżej w konkursie wzięły udział 

sołectwa: Łany, Mniszek, Gościeradów Kolonia, Księżo-

mierz Kościelna, Księżomierz Gościeradowska, Gościera-

dów Ukazowy i Gościeradów Folwark. Zwycięskie drużyny 

otrzymały piękne nagrody wykonane przez Warsztat Terapii 

Zajęciowej w Gościeradowie, a pozostali - słoiki miodu. Na-

grody w tym konkursie ufundowało Stowarzyszenie Przyja-

ciół Gościeradowa.  

Po ogłoszeniu wyników zapłonęły ogniska, przy których 

można się było nie tylko ogrzać, ale też samodzielnie upiec 

sobie kiełbaskę lub ziemniaka oraz spróbować tradycyjnych 

potraw przygotowanych przez współorganizatorów: Klub 

Seniora w Gościeradowie, Zespół Ludowy z Księżomierzy, 

Teatr Ludowy z Marynopola i Warsztat Terapii Zajęciowej 

w Gościeradowie. Produkty do pieczenia i składniki potraw 

zostały zakupione przez Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju 

Gminy Gościeradów. Dużą popularnością cieszyły się: pod-

piwek, osłodki gościeradowskie, bułeczki z wiśniami, andru-

ty, placek z marchwi i twarogu, kulebiak z grzybami, pod-

płomyki, buracarze, placek ze śliwkami i ciastka śmietanko-

we.  

Tego wszystkiego i wielu innych potraw kosztowali uczest-

nicy obchodów oglądając wyroby rękodzielnicze rodzimych 

twórców takich jak: Maria Skwira, Joanna Szot, Małgorzata 

Kamińska – Żuber, Lidia Goleń, Maria Mastalerz, Teresa 
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Kamieniarz, Janina Król i Irena Bącal. Rangę imprezy pod-

niosły: wystawa malarstwa  Piotra Kamieniarza, który swoje 

stoisko dzielił z żoną Elżbietą wypiekającą pyszne ciasta 

oraz obecność ze swoimi wyrobami Cezarego Gajewskiego  

- garnacarza z Bęczyna i Ewy Krawczyk - artystki z pobli-

skich Popkowic. 

Organizatorami przedsięwzięcia pod patronatem Wójta Gmi-

ny Gościeradów byli: Gminna Biblioteka Publiczna w Go-

ścieradowie, Gminny Ośrodek Kultury  w Gościeradowie, 

Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Gościeradów, 

Klub Seniora w Gościeradowie, Zespół Ludowy z Księżo-

mierzy, Teatr Wiejski z Marynopola, Stowarzyszenie Przyja-

ciół Gościeradowa, Nadleśnictwo Gościeradów,  Warsztat 

Terapii Zajęciowej w Gościeradowie,  jednostki ochotniczej 

straży pożarnej z terenu gminy, Wojewódzka Izba Tradycji 

Pożarniczych przy Komendzie Powiatowej Państwowej Stra-

ży Pożarnej w Kraśniku we współpracy z Urzędem Gminy 

Gościeradów i Starostwem Powiatowym w Kraśniku. 

Organizatorzy dziękują za zaangażowanie w organizację 

imprezy radnej powiatowej Edycie Dudzińskiej, radnym 

gminnym i sołtysom. Osobne podziękowania należą się dy-

rektorowi i pracownikom  Domu Pomocy Społecznej w Go-

ścieradowie za zorganizowanie punktu medycznego dla 

uczestników imprezy oraz sponsorom: ERKADO – Zbi-

gniew Kozłowski, Nadleśnictwo Gościeradów, Stefan Kli-

mek – Stacja Paliw Oktan, Bank Spółdzielczy Ziemi Kra-

śnickiej Oddział w Gościeradowie, NZOZ „Refugium” Hen-

ryk Rzeszutek.  

Wszystkie nagrody zostały zakupione od producentów i pod-

miotów gospodarczych działających na terenie gminy Go-

ścieradów.   

Dorota Karkusiewicz 

POLONEZ Z MINISTREM 

Polonezem – polskim tańcem narodowym rozpoczęła 

się impreza taneczna pod nazwą „Korowodem  przez 

jesień”, w której udział wzięli m.in.: Marceli Niezgoda 

- wiceminister infrastruktury i rozwoju, Marek Kos – 

radny Sejmiku Samorządowego Województwa Lubel-

skiego, Mariusz Socha – wicestarosta kraśnicki, Stefan 

Stachula – członek Zarządu Powiatu Kraśnickiego,  

Tomasz Kremlaś – zastępca wójta gminy Gościeradów, 

Grzegorz Latawiec – przewodniczący Rady Gminy 

Gościeradów i dyrektor ZS w Wólce Gościeradowskiej, 

Krzysztof Galant –  wiceprzewodniczący RG, Dorota 

Karkusiewicz – dyrektor gminnej biblioteki, Roman 

Biss – dyrektor GOK-u, delegacje z zarządów jedno-

stek OSP z terenu gminy Gościeradów z komendantem 
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gminnym – Pawłem Babirackim, Krzysztof Wronka –  

dyrektor ZS w Księżomierzy, Danuta Stachula – wice-

dyrektor ZS w Wólce Gościeradowskiej,  Zofia Karku-

siewicz – przewodnicząca Klubu Seniora w Gościera-

dowie i członkowie, Zespół Ludowy z Księżomierzy 

z Ireną Rajzyngier na czele, Janina Leszczyńska z Tea-

trem Wiejskim z Marynopola, Kapela Ludowa z Go-

ścieradowa, pracownicy urzędu gminy, biblioteki, 

ośrodka kultury, gościeradowskiego OPS oraz  ZS 

w Wólce Gościeradowskiej. 

Imprezę, która odbyła się w budynku internatu gościn-

nego Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Wólce 

Gościeradowskiej otworzyli Dorota Karkusiewicz 

i Grzegorz Latawiec. Jesienna dekoracja wykonana 

przez pracowników biblioteki i właściwie dobrana mu-

zyka ludowa przez Gminny Ośrodka Kultury w Goście-

radowie oraz  pyszne jedzenie wykonane przez grupy 

artystyczne współorganizatorów tworzyły odpowiedni 

nastrój, ale najważniejszym czynnikiem była wspólna 

zabawa uczestników animowana przez nauczyciela wy-

chowania fizycznego – Mariusza Karkusiewicza.  

Jak podkreślił Tomasz Kremlaś – zastępca wójta gmi-

ny, koszty imprezy były zaskakująco niskie dzięki 

współpracy: Gminnej Biblioteki Publicznej w Goście-

radowie, Starostwa Powiatowego w Kraśniku, Urzędu 

Gminy w Gościeradowie, Zespołu Szkół im. Wł. St. 

Reymonta w Wólce Gościeradowskiej, Gminnego 

Ośrodka Kultury w Gościeradowie, Klubu Seniora 

w Gościeradowie, Zespołu Ludowego z Księżomierzy 

i Teatru Wiejskiego z Marynopola.   

Celem imprezy była promocja powiatu kraśnickiego. 

Został on osiągnięty, a spotkanie okazało się świetną 

formą integracji. Uśmiech nie schodził z twarzy uczest-

ników.  

Nasi szanowni goście podkreślali dobrą organizację 

i  zaangażowanie wielu osób. 

Dorota Karkusiewicz 



Wieści Gościeradowskie Numer 3 (80) październik      2015 str. 25 

 

OŚWIATA  

Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej 

W tym roku po raz pierwszy odbyły się w naszej gmi-

nie uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej. Z tej oka-

zji Wójt Gminy Gościeradów Mariusz Szczepanik zaprosił 

nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi 

ze szkół: Zespołu Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II 

w Gościeradowie, Zespołu Szkół im. Józefa Twaroga 

w  Księżomierzu, Zespołu Szkół im. Janiny Wierzchowskiej 

w Liśniku Dużym, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ma-

rii Konopnickiej w Mniszku oraz Publicznej Szkoły Podsta-

wowej im.ks. Karola Konopki w Szczecynie na uroczyste 

spotkanie. Wśród zaproszonych gości znaleźli się także 

przedstawiciele gminnych władz samorządowych, radni 

z naszej gminy na czele z przewodniczącym Grzegorzem 

Latawcem, a także starosta kraśnicki Andrzej Maj. Uroczy-

stość odbyła  się w kawiarni ,,Bajka" w Gościeradowie. Po-

prowadził ją sekretarz gminy Jarosław Czerw.  

Gminne Obchody Dnia Edukacji Narodowej rozpo-

czął Wójt Mariusz Szczepanik dziękując pracownikom 

gminnej oświaty za pełną zaangażowania pracę, a także za 

liczne przybycie i za chęć integracji. Z okazji Dnia Edukacji 

Narodowej Wójt złożył wszystkim pracownikom oświaty 

życzenia zdrowia, samych dobrych zdarzeń w pracy zawodo-

wej i w życiu osobistym. Starosta kraśnicki Andrzej Maj 

dziękował za trud podejmowanej pięknej pracy Nauczyciela 

oraz życzył, aby aktywna i twórcza postawa znajdowała 

uznanie w oczach uczniów i ich rodziców i była źródłem 

osobistej satysfakcji. Starosta wręczył od ministra Janusza 

Piechocińskiego odznaczenie PSL – medal Witosa dla PSP 

im. Marii Konopnickiej w Mniszku i indywidualnie odznakę 

złotej koniczynki dla dyrektor Anny Kawy. Specjalne po-

dziękowania dla dyrektor Elżbiety Krawczyk i nauczycieli z 

ZS w Liśniku Dużym złożył także radny Mirosław Mostrąg. 

W kolejnej części uroczystości z koncertem dla wszystkich 

przybyłych wystąpił zespół „Young and full of energy" dzia-

łający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Gościeradowie.  

Kulminacyjnym momentem uroczystości było wrę-

czenie nagród Wójta Gminy Gościeradów z okazji Dnia 

Edukacji Narodowej. W bieżącym roku nagrody otrzymali: 

z Zespołu Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II 

w Gościeradowie: 

1) dyrektor Anna Drwal 

2) nauczyciel Beata Sajecka 

3) nauczyciel Dorota Żelazna 

z Zespołu Szkół im. Józefa Twaroga w Księżomierzu: 

1) nauczyciel Barbara Stęgierska 

2) dyrektor Krzysztof Wronka 

z Zespołu Szkół im. Janiny Wierzchowskiej w Liśniku 

Dużym: 

1) nauczyciel Beata Jarzyna 

2) nauczyciel  Magdalena Rudziejewska-Rudziewicz 

z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej 

w Mniszku: 

1) nauczyciel Izabela Wróbel 

Po części oficjalnej swój występ kontynuował ze-

spół ,,Young and full of energy", a następnie zespół Marka 

Mochola z Gościeradowa.  

Wójt Mariusz Szczepanik kończąc uroczystość zapo-

wiedział, że jest to pierwsze spotkanie z okazji Dnia Eduka-

cji Narodowej, ale z pewnością nie ostatnie. A więc do zoba-

czenia za rok… 

Magdalena Majcher 
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Przedszkolaki z Księżomierzy wesoło spędzają czas z Rodziną 

 W czerwcu, jak co roku, w naszym 

przedszkolu odbył się Piknik Rodzinny z 

udziałem Rodziców. Po raz  pierwszy zor-

ganizowaliśmy go poza terenem przedszko-

la. Pierwszym przystankiem naszego pikni-

ku był obszar rekreacyjno-sportowy w Wól-

ce Gościeradowskiej, gdzie maluchy bawiły 

się wśród pagórków oraz karmiły pływające 

po stawie kaczki.  Po krótkiej zabawie  było 

nam bardzo miło gościć na terenie Zespołu 

Szkół w Wólce Gościeradowskiej. Kiedy 

dotarliśmy na miejsce pan dyrektor Grze-

gorz Latawiec już na nas czekał, przywitał 

wszystkich, opowiedział krótką historię 

szkoły i wskazał miejsce pikniku, gdzie 

mogliśmy miło spędzić miło czas. Dla nie-

których Rodziców było to sympatyczne 

wspomnienie szkolnych lat. Wielką atrak-

cją dla dzieci okazał się widok koni, któ-

rych hodowla znajduje się na terenie szko-

ły. Maluchy najpierw trochę nieśmiało 

próbowały zbliżyć się do zwierząt i ich 

pogłaskać, a te bardziej odważne skorzy-

stały z możliwości przejażdżki  konnej. 

Pogoda i humory wszystkim dopisywały, 

dzieci bawiły się,  grały w piłkę, a w prze-

rwie posilały pyszną kiełbaską z grilla  

 i ciasteczkami przygotowanymi przez  

p. Agnieszkę. Wszyscy zgodnie stwierdzi-

li, że koniecznie należy wyjazd powtórz 

 w kolejnym roku szkolnym. 

G. Gołda 
P. Michalczyk 

Nasze sukcesy 

W roku szkolnym 2014/2015 dzieci z Publicznego Przedszkola w Księżomierzu brały udział w licznych konkursach. Dla niektó-
rych maluchów kończyły się one dużym sukcesem: 
 
1. „Zdrowa i piękna mama”- powiatowy konkurs plastyczny: 
- I miejsce:      Roksana Dobrzańska 
- II miejsce:     Blanka Zakrzewska 
- wyróżnienie: Kaja Zapalska; 
 
2. „Rymy, rytmy i rysunki”-   gminny konkurs (kategoria plastyczna): 
- wyróżnienie z nominacją do konkursu powiatowego: Blanka Zakrzewska; 
 
3. „Zwierzęta leśne przyjaciółmi dzieci”- ogólnopolski konkurs plastyczny: 
- wyróżnienie: Mikołaj Drozd. 

G. Gołda 
P. Michalczyk 
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