
 Rok szkolny 2019/2020 

 

 

 

     

 

                                    Dziękujemy p. Janowi Kurkowi, mieszkańcowi Gorajca – Zastawie, który był 

świadkiem wybuchu II wojny światowej, za udział w akcji "Przerwany Marsz …" w dniu inauguracji 

kolejnego roku szkolnego tj. 2019/2020. 

02 września 2019 r. 

  

 

                                    

Dziękujemy p. Marianowi Szuperowi – Wójtowi Gminy Radecznica oraz 

przedstawicielom Rady Gminy, za zrozumienie konieczności 

przeprowadzenia generalnego  remontu trzech sal lekcyjnych, przeznaczenie na ten cel stosownych 

funduszy. 

04 września 2019 r. 

 

   

 

                                      Dziękujemy pracownikom RPN za przeprowadzenie zajęć przyrodniczych  

z uczniami naszej szkoły w Ośrodku Edukacyjno- Muzealnym RPN w Zwierzyńcu, w ramach projektu 

dofinansowanego z funduszy Unii Europejskiej  „Ochrona gatunków i siedlisk Natura 2000 na 

obszarze RPN”. 

11 września 2019 r. 



                                       Dziękujemy mieszkańcom Gorajca za wsparcie, 

zaangażowanie w akcję "Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia". 

5 października 2019 r. 

 

 Dziękujemy p. Magdalenie Osińskiej – Rybaczuk  za przedstawienie zagadnień 

zawodu artystycznego i przedsiębiorczości na zajęciach zawodoznawczych z uczniami klasy siódmej  

i ósmej. 

17 października 2019 r. 

 

 

  

                                     Podziękowanie kierujemy do państwa Justyny i Bogdana Mamełów oraz Alpaki 

Roztocze w Zaburzu  za miłe przyjęcie dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniów klas I-III  

oraz opiekunów – nauczycieli, w ramach wycieczki szkolnej. 

18 października 2019 r. 

 

 

 

 

                                       Jesteśmy wdzięczni rodzicom naszych uczniów: p. Marcinowi Chmiel,  

p. Mariuszowi Osman, p. Damianowi Szczepanek i pracownikowi UG Radecznica – p. Krzysztofowi 

Mielcarek, którzy wspólnie z pracownikiem szkoły – p.  Mariuszem Kazirodem przenieśli pianino ze 

stołówki szkolnej na piętro do sali artystycznej. Było to przedsięwzięcie, które wymagało bardzo dużo 

wysiłku, za co serdecznie dziękujemy. 

22.10.2019 

 
 

  

 

                                                  Dziękujemy p. Julianowi Grudniowi, prezesowi zamojskiego okręgu 

Polskiego Związku byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych  

i p. Janowi Kurkowi – prezesowi  Koła Terenowego w Gorajcu,  za przekazanie Sztandaru Publicznej 

Szkole Podstawowej w Gorajcu, w opiekę, konserwację oraz uczestnictwo  

w uroczystościach państwowych, regionalnych, lokalnych i szkolnych. 

22 października 2019 r. 



 

Dziękujemy p. Ryszardowi Chorzępie, za pomoc w przewiezieniu do szkoły 

Sztandaru - Polskiego Związku byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów 

Koncentracyjnych – Koło Terenowe w Gorajcu.  

 

22 października 2019 r. 

 

 

 

                                                 

 

 

Dziękujemy p. Konradowi Gontarz – sier. szt. Komisariatu Policji  

w Szczebrzeszynie,  za przedstawienie problematyki związanej z zawodem 

policjanta na zajęciach zawodoznawczych z uczniami klasy siódmej i ósmej. 

25 października 2019 r. 

 

 

 

Dziękujemy p. Jakubowi Harkot, p. Kacprowi Harkot, p. Stanisławowi 

Harkot, p. Mariuszowi  Osman i p. Sławomirowi Szczepanek – strażakom   

Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorajca – Stara Wieś.  za pomoc  

w zorganizowaniu próbnej ewakuacji - pouczającej i ważnej lekcji zachowania się w trudnych 

sytuacjach. Od naszej wiedzy i umiejętności może zależeć ludzkie życie. 

25 października 2019 r. 

 

 

  

Dziękujemy p. Tadeuszowi Chwiejczakowi, prezesowi MUKS Szczebrzeszyn, 

za pełnienie funkcji głównego sędziego w czasie rozgrywanych w naszej 

szkole  Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Indywidualnym Tenisie Stołowym. 

31 października 2019 r. 

 

 

 

 

 



  

 

Dziękujemy firmie "TOMBUD" – Tomasz Smarkala za pomoc  

w przeprowadzeniu akcji sprzedaży zniczy w ramach wolontariatu -  na 

wiejskim placu targowym, przy kościele i cmentarzu parafialnym w dniach: 26.10 – 02.11. 2019 r. - 

udostępnienie środka transportu.  

04 listopada 2019 r. 

 

       

Dziękujemy p. Jerzemu Bąk – inż. nadzoru Nadleśnictwa Zwierzyniec,  za 

wygłoszenie prelekcji na temat funkcji lasu, zarówno w życiu człowieka  

jak i całej przyrody,  dla uczniów klasy siódmej i ósmej. 

05 listopada 2019 r.

   Dziękujemy p. Kazimierze Ciupik zd. Małysz, absolwentce SP w Gorajcu,  

za przekazane na potrzeby szkoły własnoręcznie wykonane obrusy, serwety.  

Będą wykorzystywane jako dekoracja oraz w czasie okolicznościowych akademii. 

 12 listopada 2019 r. 

 

 Dziękujemy p. Krzysztofowi Mielcarkowi  - pracownikowi Gminy Radecznica, 

za pomoc  w przypadku potrzeby - przy remontach, usuwaniu różnych usterek. 

12 listopada 2019 r. 

 

 

 

Dziękujemy p. Marianowi Szuperowi - Wójtowi Gminy Radecznica  

za uczestnictwo w uroczystościach: rocznicy Odzyskania Niepodległości  

i Ślubowania uczniów klasy I. Pierwszoklasiści zostali obdarowani przez gościa dyplomami, gadżetami 

edukacyjnymi i koszem słodyczy. Szkoła otrzymała flagę pochodzącą z Kancelarii Prezydenta RP oraz 

zestaw map historycznych ziem polskich XIX – XXI wieku z Centralnej Administracji Drogowej.  

Za wszystkie upominki dziękujemy. 

14 listopada 2019 r. 

 

 

 



 

 

 

Dziękujemy p. Dariuszowi  Formeli - Prezesowi Zarządu Black Red White S.A. 

za wsparcie rzeczowe w postaci mebli do sal lekcyjnych naszej szkoły. 

Niewiele jest tak hojnych i skorych do pomocy firm! 

15 listopada 2019 r. 

 

Dziękujemy p. Jerzemu Kaziród za pomoc w realizacji darowizny, w postaci 

mebli do sal lekcyjnych naszej szkoły, zaproponowanie środka transportu. 

15 listopada 2019 r. 

 

Dziękujemy p. Tomaszowi Mogielnickiemu, za okazaną pomoc, rozładunek 

mebli za pomocą ładowacza. 

15 listopada 2019 r. 

 

Dziękujemy p. Bohdanowi Deptule, za pomoc w przeniesieniu mebli  

do budynku szkoły. 

15 listopada 2019 r. 

 

 Składamy podziękowanie dla p. Marcina Chmiela - taty Alicji i Szymona, dzieci  

z oddziału przedszkolnego za bezinteresowną pomoc, tj. poprawę oświetlenia  sali lekcyjnej klasy 1 – 

zamontowanie dodatkowej lampy. 

08 grudnia 2019 r. 

 



      Serdecznie dziękujemy p. Krzysztofowi Smarkala za ufundowanie pięknej 

choinki – dekoracji na szkolną uroczystość „Jasełka Bożonarodzeniowe 2019”. 

21 grudnia 2019 r. 

 

            Dziękujemy  p. Łukaszowi Chorzępie i p. Janowi Nalepie – strażakom 

OSP Gorajec – Zastawie, za pomoc w organizacji przedsięwzięcia  „Pomóż dzieciom przetrwać zimę” – 

udostępnienie samochodu strażackiego. 

21 grudnia 2019 r. 

 

           Dziękujemy Rodzicom: p. Zbigniewowi Krzyszczak, p. Emili Mróz,  

p. Łukaszowi Mróz, p. Beacie Pyda, p. Grzegorzowi Pyda i p. Bożenie  Wasil,  za sprawowanie opieki 

nad uczniami w czasie kolędy pod hasłem „Kolędnicy-Pastuszkowie”, w miejscowościach: Podborcze  

i Gorajec – Zagroble w okresie Świąt Bożego Narodzenia. 

05 stycznia 2020 r. 

 

 Dziękujemy mieszkańcom Gorajca, Podborcza i okolicznych miejscowości za 

ofiarność, wsparcie Wolontariatu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Gorajcu w organizacji akcji 

charytatywnych, tj.  sprzedaż  zniczy w szkole, pod kościołem i przy cmentarzu oraz kolędowanie  

w okresie Świąt Bożego Narodzenia. 

07 stycznia 2020 r. 

 

 

,, 

 


