
Sprawozdanie z IV spotkania Komitetu Organizacyjnego Obchodów Kościuszkowskich 

 Spotkanie odbyło się w dniu 21 kwietnia 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 14 na zaproszenie 
dyrektora Pana Lucjana Miciuka. Zebranie otworzył Przewodniczący, który powitał zebranych (lista w 
załączeniu) i oddał głos gospodarzowi. Pan dyrektor krótko opowiedział o historii swojej szkoły i o 
nowej siedzibie w której odbywa się zebranie. Przeprosił, że nie będzie obecny cały czas na spotkaniu, 
ale w szkole aktualnie odbywają się egzaminy z języków, które musi przypilnować. Życzył zebranym 
owocnych obrad. 

Przewodniczący Komitetu poinformował o postępie prac w zaproszeniach gości honorowych (wnioski 
przygotowane do wysyłki), Wniosek do MON poprawiony i uzupełniony przez Radców Prawnych 
Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, trafiły właśnie do sekretarza Ewy Sadowskiej. 

Pani Jadwiga Mach poinformowała, że jest po rozmowach z p. Krystyną Czuchrytą , która 
poinformowała ją o ogłoszonym konkursie- II edycji o zgłaszanie środków na wydarzenia w bieżącym 
roku. Termin ten niestety upływa w dniu 24 kwietnia ,a więc za dwa dni przerwy sobotnio-
niedzielnej. Zebrani zastanawiali się długo jak wypełnić te wnioski. Podjęli próbę pobrania ich ze 
strony internetowej Szkoły. Przewodniczący, p. J. Mach, pan Prezes LOK i p. Jolanta Janoszczyk- 
członek komisji przy prezydencie, próbowali od razu wypełnić wniosek, ale jest to nowy druk z 
hasłami, gdzie potrzeba podać wiele danych, w chwili zebrania nieosiągalnych. Ustalono, że wniosku 
nie uda się w terminie przedłożyć, wobec powyższego Przewodniczący zaproponował, że muszą 
członkowie umówić się na  spotkanie z Prezydentem w następnym tygodniu i ustalić formę i sposób 
uzyskania dotacji .  

Przewodniczący poprosił o przedłożenie aktualnych potrzeb finansowych, które mogłaby pokryć 
dotacja Prezydenta. Na pewno byłby to koszt orła. Nie posiada go w swoich zbiorach artysta Pudełko, 
ma on nam podać nazwisko artysty, który tworzy takie rzeźby. Może należałoby porozmawiać z p. 
Witoldem Marcewiczem z Bełżyc, który na terenie miasta wykonał kilka rzeźb. P. Jadwiga Mach 
zapewniła, że zapewne pokryją środki druku plakatów, zaproszeń, honoraria na wykłady na sesji 
naukowej. Transport orkiestry ZSTK. 

 Nie mogą wejść na tą listę środki na transport dzieci i z Jastkowa, to powinna pokryć gmina, należy 
porozmawiać na ten temat z panią wójt Kot- opłata  autokaru szkolnego w dniu 21 maja i 15 
października. Również nie może być opłacony konkurs piosenki patriotycznej gdzie nagrody 
wyniosłyby 700 zł plus nagłośnienie Sali. W środkach tych jest ponadto wyżywienie w dniu 15 
października. Zakup produktów musi być w kosztach własnych. Szkoły proponowały dostarczenie 
ziemniaków, jarzyn i grochu. Należy zakupić mięsa. Można rozliczyć tylko usługę kateringową 
zapewniając 10% wkładu własnego. W koszty te można by włączyć koszty projektu na datownik 
okolicznościowy i koszt wykonania datownika i kopert I dnia obiegu. 

Konkurs Piosenki Patriotycznej LOK planuje urządzić w Bursie nr 1 w Lublinie, członkowie Komitetu 
zaproponowali bardziej reprezentacyjne miejsce na finał np. Centrum Kultury ul. Peowiaków. 
Zaproponowano 3 nagrody indywidualne nie dla zespołów. 

Nagrody w konkursach szkolnych różnych form ma ufundować Kuratorium Lubelskie. Ponadto można 
uzyskać nagrody związane z obchodami 700- lecia miasta z Biura Promocji Miasta, trzeba zrobić 



zestawienie ile ich potrzeba i już w lipcu wystąpić o przyznanie materiałów promocyjnych miasta dla 
uczestników sesji naukowej, konkursów szkolnych i innych. 

Przewodniczący przypomniał, że wszelkie rozliczenia dotacji należy rozliczyć do 15 grudnia br. 

Prezes LOK poinformował zebranych o odbytych zawodach strzeleckich. Wzięło w nich udział 70 
osób. Zawody relacjonowała gazeta „Nowy tydzień”. Bardzo się udały, odbyły się one w Bursie na ul. 
Popiełuszki w Lublinie. 

Przewodniczący zaproponował , aby wraz z prezesem LOK udali się na rozmowy u Prezydenta w 
najbliższą środę, czwartek lub piątek. 

 P. Dorota Leposińska poinformowała, o rozpoczęciu prac nad plakatem, informującym o spotkaniach 
w Ogrodzie Botanicznym, m.in. 21 maja. Przyłączyło się do tego wydarzenia wiele szkół, chętnych 
zaproponowania swoich programy : m. in. SP 12, SP Jastków i SP Czemierniki, Sławianiacy. Ustalono, 
że orkiestra ZSTK wystąpi w dniu 25 czerwca wraz z p. mgr inż. Mieczysławem Kseniakiem i mgr Ewą 
Sadowską, którzy wygłoszą referaty o Kościuszce. 

Do prac nad plakatami zgłosiła się p. Jolanta Janoszczyk radna dzielnicy Sławinek. 

Należałoby o wydarzeniach w Ogrodzie Botanicznym i innych porozmawiać w Radiu UMCS p. Anetą 
Adamską. Rozwieszenie plakatów ich drukiem zajmą się sami zainteresowani. 

Kolejne wystąpienia w Ogrodzie należy uzgodnić z p. Grażyną Szymczak 

Kontakt do zespołu Sławianiacy 602 502 805. Tel. do P. Doroty Leposińskiej 508467717 

Kolejne spotkanie ustalono, że odbędzie się w dworku Kościuszków w Ogrodzie Botanicznym ul. 
Sławinkowska 3 w dniu 19 maja 2017 r. o godz. 11.00. 

 


