Wesołych
świąt!

Nie umiem być srebrnym aniołem
Ni gorejącym krzakiem
Tyle Zmartwychwstań już przeszło
A serce mam byle jakie.
Tyle procesji z dzwonami
Tyle już Alleluja
A moja świętość dziurawa
Na ćwiartce włoska się buja.
ks. Jan Twardowski

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy
składamy serdeczne życzenia, radując się z Wami
ze zwycięstwa Chrystusa Pana.
Niech Światło Chrystusa Zmartwychwstałego
rozświetli mroki Waszego życia jasnością Wiary,
zabarwi szare dni kolorami Nadziei,
rozgrzeje zmarzniętą duszę płomieniem Miłości!
Niech Was prowadzi, obdarza pokojem
i radością, dodaje mocy i siły do pokonywania
życiowych słabości.
Błogosławionych Świąt Paschalnych
i radosnego Alleluja!!!
Artur Markowski – Wójt Gminy Wojciechów
Tomasz Zielonka – Zastępca Wójta Gminy Wojciechów
Michał Sumiński – Przewodniczący Rady Gminy Wojciechów

W numerze: O pracach rady gminy, Działania w gminie, Wykaz inwestycji w Gminie, Dzień Sołtysa, Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich,
Aktywnie z „Zakręconymi Kulturalnie”, WOŚP, „ Czym skorupka za młodu nasiąknie…”, Wieści ze świetlicy szkolnej w Wojciechowie,
Eksploratorzy wiedzy, Ferie w Wieży Ariańskiej, Kocham Babcię i Dziadziusia!, 21 marca – Dzień Wiosny – Dzień Talentów, Jak
obchodziliśmy Światowy Dzień Wody, Jestem Polakiem – Jestem Europejczykiem, Z życia szkoły w Łubkach, Konkurs „Młodzież
zapobiega pożarom” – Pierwsza pomoc, Poszukiwanie wiosny w Poleskim Parku Narodowym, Warsztaty kulinarne, Teatr, „Z kopyta,
kulig rwie…”, Dbajmy wszyscy razem, Vivaldi na Wsi, Spotkanie z podróżnikiem i podsumowanie konkursu plastycznego, XX Gminny
Przegląd Twórczości Teatralnej Szkół.

VIII KADENCJA RADY GMINY WOJCIECHÓW (2018 - 2023)
Od ostatniej, I sesji, która odbyła się 22 listopada 2018 r. Rada
Gminy Wojciechów VIII kadencji obradowała 5 razy.

■■ Nr II/14/18 w sprawie uchwalenia programu osłonowego

II sesja Rady Gminy odbyła się 6 grudnia 2018 r.

■■
■■

W trakcie obrad radni podjęli uchwały określające wysokość
stawek podatków na 2019 rok: rolnego, leśnego, od nieruchomości
oraz od środków transportowych. W porównaniu do roku 2018
zmianie uległ podatek rolny, który nieznacznie wzrósł. Za podstawę
jego obliczenia przyjęto średnią cenę skupu żyta w kwocie 47 zł za
1 dt, (w 2018 roku było to 45 zł). Jeśli chodzi o podatek rolny do
jego obliczenia przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna w kwocie
191,98 zł za 1 m3 (w 2018 roku było to 197,06 zł). Pozostałe podatki
pozostały praktycznie bez zmian.
W porządku obrad znalazł się punkt dotyczący wynagrodzenia
dla Wójta Gminy Wojciechów. Radni ustalili je na poziomie 8.620
zł brutto. Zaproponowana wysokość wynagrodzenia mieści się
w granicach wynikających z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1260) oraz
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie
wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018r. poz.
936)., a ponadto nie przekracza maksymalnego wynagrodzenia
osób zatrudnionych na podstawie wyboru, określonego w art. 37
ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych, tj. siedmiokrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób
zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie
przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. Ponadto ustalona
została wysokość diet dla Przewodniczącego Rady Gminy, radnych
oraz sołtysów. Zasadniczo kwoty diet nie uległy zmianie. Jedyna
różnica polega na wprowadzeniu kwoty o 20 złotych wyższej dla
Wiceprzewodniczących Rady za udział w sesjach. Są to odpowiednio:
za udział w sesjach - 170 zł dla Wiceprzewodniczących Rady, 150
zł dla radnych i po 60 zł dla sołtysów. Za udział w posiedzeniach
Komisji - 120 zł dla Przewodniczącego Komisji i 100 zł dla członków
Komisji. Dla Przewodniczącego Rady Gminy ustalona została dieta
z ryczałtowana w kwocie 900 zł miesięcznie.
Podczas II sesji radni podjęli następujące uchwały:
■■ Nr II/9/18 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego
■■ Nr II/10/18 w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Wojciechów na rok 2019;
■■ Nr II/11/18 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek
podatku od środków transportowych na rok 2019;
■■ Nr II/12/18 w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Wojciechów z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego;
■■ Nr II/13/18 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego
uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie
zasiłku celowego realizowanego jako świadczenie pieniężne na
zakup posiłku lub żywności albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych oraz zasad zwrotu wydatków
za świadczenia udzielane w formie posiłku lub świadczenia
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób
objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole
i w domu” na lata 2019-2023;

■■

■■
■■

w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole
i w domu”;
Nr II/15/18 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
Nr II/16/18 w sprawie wielkości i terminu wnoszenia składki
członkowskiej na 2019 rok do Celowego Związku Gmin PROEKOB z siedzibą w Bełżycach;
Nr II/17/18 w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady
Gminy Wojciechów upoważnionego do określenia zasad odbywania podróży służbowych w stosunku do Przewodniczącego
Rady Gminy Wojciechów;
Nr II/18/18 w sprawie ustalenia wysokości diet dla Przewodniczącego Rady Gminy, radnych Gminy Wojciechów oraz sołtysów;
Nr II/19/18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta
Gminy Wojciechów.

III sesja Rady Gminy odbyła się 28 grudnia 2018 r.

W porządku obrad III sesji znalazło się 16 punktów, z których
część dotyczyła zmiany poprzednio podjętych uchwał w sprawie
powołania komisji stałych Rady Gminy Wojciechów. Wynikało to
przede wszystkim z konieczności dostosowania nazw komisji do
obowiązującego zaktualizowanego Statutu Gminy Wojciechów. Poza
tym radni ustalili ramowe plany pracy Rady Gminy Wojciechów
oraz stałych Komisji Rady na rok 2019.
Była to ostatnia sesja zorganizowana w 2018 roku. Miała charakter
świąteczno-noworoczny. W sesji uczestniczyli zaproszeni goście,
wśród których byli między innymi: Wójt Gminy Wojciechów – Artur Markowski, Wójt Gminy Konopnica – Mirosław Żydek, radne
Rady Powiatu Lubelskiego - Anna Rynkowska i Joanna Kaznowska,
Dyrektor GOK – Agnieszka Gąska, Kierownik OPS – Wojciech
Mirosław oraz radni Rady Gminy Wojciechów i sołtysi. Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy zebrani podzielili się opłatkiem,
składając sobie życzenia a następnie zasiedli do stołu spożywając
symboliczny poczęstunek.
W trakcie III sesji Rady Gminy podjęte zostały poniższe uchwały:
■■ Nr III/20/18 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy

■■

■■
■■
■■

■■
■■
■■
■■
■■

Wojciechów do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin PROEKOB z siedzibą w Bełżycach;
Nr III/21/18 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji
Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Gospodarki Finansowej
Rady Gminy Wojciechów;
Nr III/22/18 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji
Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Rady Gminy Wojciechów;
Nr III/23/18 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji
Oświaty i Kultury Rady Gminy Wojciechów;
Nr III/24/18 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji
Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego Rady
Gminy Wojciechów
Nr III/25/18 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji Rady Gminy Wojciechów;
Nr III/26/18 w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy
stałych Komisji Rady Gminy Wojciechów na rok 2019;
Nr III/27/18 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy
Wojciechów na 2019 rok;
Nr III/28/18 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy;
Nr III/29/18 zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia
kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego
przyznania pomocy w formie zasiłku celowego realizowanego

Nr 67/87 GAZETA WOJCIECHOWSKA

3

jako świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności albo
świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych
oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów
żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym
programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

IV sesja Rady Gminy odbyła się 15 stycznia 2019 r.
Podczas IV sesji radni podjęli następujące uchwały:
■■ Nr IV/30/19 - w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
2019 rok;
■■ Nr IV/31/19 – w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.
V sesja Rady Gminy odbyła się 31 stycznia 2019 r.
Była to sesja poświęcona uchwaleniu budżetu gminy na 2019 r.,
poprzedzona wieloma spotkaniami radnych na wspólnych posiedzeniach Komisji. Współpraca i kompromis doprowadziły do tego,
że w przeprowadzonym głosowaniu imiennym wszyscy obecni na
sesji radni byli za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały
budżetowej. Załączona poniżej artykułu tabelka zawiera wykaz
inwestycji zaplanowanych do realizacji w 2019 roku.

upowszechnianiu i ochronie kultury. Podstawowym zadaniem placówki jest upowszechnianie kultury, edukacja poprzez sztukę oraz
zapoznawanie młodych ludzi z różnymi dziedzinami twórczości,
co pozwala w wartościowy sposób zagospodarować czas, a także
energię dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy Wojciechów.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojciechowie jest jednostką
organizacyjną i budżetową Gminy Wojciechów, działająca na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Celem działania pomocy
społecznej jest organizacja i wykonywanie zadań własnych oraz
zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie ustalonym
ustawami oraz innymi aktami prawnymi zgodnie z porozumieniami,
umowami i decyzjami właściwych organów.
W trakcie VI sesji radni podjęli poniższe uchwały:
■■ Nr VI/35/19 – w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy;
■■ Nr VI/36/19 – w sprawie określenia szczegółowych wymogów

raportu o stanie gminy.

VII sesja Rady Gminy odbyła się 14 marca 2019 r.

Jednym z punktów obrad było coroczne sprawozdanie z działalności Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych Sp.
z o.o. w Bełżycach. Informację przedstawił Prezes ZZOK – Ireneusz
Ofczarski. Poza gminą Wojciechów, Zakład obsługuje również takie gminy jak: Bełżyce, Nałęczów, Bychawę, Głusk oraz doraźnie
podmioty gospodarcze.

Na IV sesji podjęte zostały następujące uchwały:
Podczas VII sesji radni podjęli następujące uchwały:

■■ Nr V/32/19 – zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2019 rok;
■■ Nr V/33/19 – w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
■■ Nr V/34/19 – w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.

VI sesja Rady Gminy odbyła się 28 lutego 2019 r.

W porządku sesji znalazły się punkty dotyczące sprawozdań
z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Wojciechowie oraz
Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojciechowie za 2018 rok.
Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie działa w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej, której działalność polega na tworzeniu,

■■ Nr VII/37/19 – w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania;
■■ Nr VII/38/19 – w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy.

Transmisja online sesji Rady Gminy Wojciechów jest
dostępna na stronie Urzędu Gminy Wojciechów w zakładce
Gmina – Rada Gminy. Wszystkie informacje dotyczące pracy Rady Gminy Wojciechów jak również materiały z obrad,
tj. protokoły, uchwały i sprawozdania umieszczone są pod
adresem: www.wojciechow.esesja.pl
Anna Śmigielska
Urząd Gminy Wojciechów

Działania w Gminie Wojciechów 2018-2019
Szanowni Państwo, mieszkańcy Ziemi Wojciechowskiej,

minęło już prawie pięć miesięcy od dnia, w którym rozpocząłem
sprawowanie funkcji Wójta Gminy Wojciechów. Najważniejszą
sprawą do rozwiązania dla mnie jako Wójta jest zespolenie całej
gminy, budowanie wspólnoty. Jest to naprawdę możliwe, ale tylko
w oparciu o wspólne siły, pomysły i działania. W miesiącach styczniu i lutym 2019 r. odbyłem cykl spotkań, najpierw uczestnicząc
w dwunastu zebraniach sprawozdawczych jednostek OSP z terenu
gminy Wojciechów a następnie w spotkaniach z mieszkańcami
w poszczególnych sołectwach, podczas których dokonywaliście
Państwo wyborów sołtysów i rad sołeckich na obecną kadencję.
Stały kontakt z mieszkańcami podczas zebrań wiejskich i w urzędzie
jest dla mnie bardzo ważny, gdyż pozwala by reagować na palące
problemy wymagające szybkich działań i skutecznych rozwiązań.
Stopniowo tworzony jest urząd przyjazny mieszkańcom (m.in.
poprzez wydłużenie w jednym dniu godzin pracy urzędu, poprawę
komunikacji informacyjnej pomiędzy urzędem a mieszkańcami).
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Ugruntowuję, w różnych obszarach, współpracę z samorządem
gminnym (Bełżyce, Jastków, Konopnica, Nałęczów, Poniatowa
i Wąwolnica) w zakresie współfinansowania strategicznych inwestycji
i przedsięwzięć. Dobrze oceniam również współpracę z Lubelskim
Urzędem Wojewódzkim oraz Starostwem Powiatowym w Lublinie.
Rozwijam współpracę z parafiami z terenu gminy Wojciechów.
W zbliżającym się okresie szczególny nacisk położę na pozyskiwanie
środków zewnętrznych na inwestycje i przedsięwzięcia edukacyjne,
prospołeczne, drogowe i ekologiczne.
Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na działania i zadania, które
dzięki zaangażowaniu różnych środowisk udało się do tej pory zrealizować:
■■ Przywrócenie magazynu żywności na teren gminy Wojciechów (w OSP Wojciechów) w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020.
Dzięki działaniom podjętym przez Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wojciechowie od 20 grudnia 2018 r. (co miesiąc) w remizie Ochot-

niczej Straży Pożarnej w Wojciechowie rozpoczęto wydawanie produktów żywnościowych pozyskanych w ramach realizacji Programu
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym
Podprogram 2018. W ramach tego programu pomocą żywnościową
objętych zostało 567 osób z terenu gminy Wojciechów. Z pomocy
żywnościowej w ramach Podprogramu 2018 r. mogą korzystać osoby
posiadające aktualne skierowania wydane przez Ośrodek Pomocy
Społecznej w Wojciechowie, których dochód nie przekracza kwoty
1402 zł miesięcznie w przypadku osoby samotnie gospodarującej
oraz rodziny, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza
kwoty 1056 zł miesięcznie.
■■ Organizacja Spotkania Noworoczno-Kolędowego dla

mieszkańców gminy
W dniu 19 stycznia 2019 r. Szkole Podstawowej im. Stanisława
Marusarza w Wojciechowie odbyło się Spotkanie Noworoczno–
Kolędowe, które miało na celu promocję regionalnych tradycji,
pobudzanie kreatywności uczestników, integrację oraz aktywizację lokalnych środowisk. To była również bardzo dobra okazja
do rozmów, promocji naszych artystów, modlitwy, wspólnego
śpiewania kolęd.
Organizatorami tego spotkania byli: Wójt i Rada Gminy Wojciechów, księża z parafii naszej gminy, Akcja Katolicka oraz Gminny
Ośrodek Kultury w Wojciechowie.
Oprócz bardzo licznie przybyłych mieszkańców zaproszenie do
udziału w spotkaniu przyjęli przedstawiciele władz państwowych,
samorządowcy z okolicznych gmin i wielu innych gości.
Grając i śpiewając kolędy w świąteczną atmosferę wprowadzili
uczestników: Orkiestra OSP w Wojciechowie, Kapela Wojciechowska, Klub Seniora, Zespół Wokalny „Magnificat” z Palikij,
Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych „Sporniaczanki” ze Sporniaka,
zespół „Rola” z Motycza, zespół „Retronovo” oraz uczniowie ze
szkół w Maszkach i Miłocinie.
Wśród oklaskujących wojciechowskich artystów byli: poseł na
Sejm RP - Sylwester Tułajew, Wojewoda Lubelski – prof. Przemysław Czarnek, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Lublinie - Zofia
Sieńko, członek Zarządu Powiatu - Magdalena Filipek-Sobczak,
radne Powiatu Lubelskiego - Joanna Kaznowska, Anna Rynkowska
i Magdalena Udrycka, burmistrz Nałęczowa - Wiesław Pardyka
i Wójt Gminy Wąwolnica - Marcin Łaguna oraz duchowni – proboszcz parafii w Wojciechowie – ks. Jan Hałasa, proboszcz parafii
w Palikijach – ks. Władysław Poździk oraz wikariusz z parafii
w Wojciechowie – ks. Krzysztof Sokołowski.
Kolędowaniu w Szkole Podstawowej w Wojciechowie towarzyszyła degustacja świątecznych potraw, których przygotowanie było
możliwe dzięki bardzo dużemu wsparciu samorządowców, właścicieli
restauracji, sklepów i firm, kół gospodyń wiejskich, miejscowych
stowarzyszeń oraz pracowników Urzędu Gminy.
■■ Wprowadzenie aplikacji informacyjnej BLISKO.

W ramach systemu Samorządowego Informatora SMS wprowadziliśmy możliwość informowania zainteresowanych mieszkańców
działaniami Urzędu Gminy i jednostek pomocniczych gminy. Służą
temu dwa główne kanały komunikacji:
Aplikacja BLISKO – najlepsza mobilna aplikacja dostępna
na telefon, bezpłatna dla mieszkańców. Aplikacja daje Państwu
możliwość nieograniczonej wysyłki powiadomień (nie trzeba się
martwić, że skończy się pula SMS), komunikaty nie są ograniczone znakowo (1 SMS to 160 znaków). W przesłanej wiadomości
możecie Państwo zamieścić m.in. zdjęcia, filmy, pliki .pdf. Można
dokładnie zaznaczyć miejsce zdarzenia na mapie, nadać priorytet
wiadomości, czy komunikować się dwustronnie z mieszkańcami,

SMS (wysyłka wiadomości na każdy telefon komórkowy, preferowane krótkie komunikaty). Kanał ten przeznaczony jest głównie
do informowania o zagrożeniach. Liczba SMS w pakiecie wynosi
1000 sztuk a niewykorzystane SMSy kumulują się i przechodzą
na następny miesiąc.
Stworzony system doskonale sprawdza się do informowania
mieszkańców o zarządzaniu kryzysowym, jest idealnym narzędziem
pod kątem informowania mieszkańców o płatnościach, odbiorach
śmieci, imprezach kulturalnych, itp. Co szczególnie ważne, poprzez
aplikację mogą nadawać także jednostki podległe np. Gminny
Ośrodek Kultury, Ośrodek Pomocy Społecznej, szkoły, itp. Proponowane rozwiązania są w pełni kompleksowe, a dodatkowo
w ramach aplikacji BLISKO mieszkańcy gminy mogą otrzymywac
powiadomienia z gminy, jednostek podległych, a także znajdą ważne
dla siebie informacje od nadawców ogólnopolskich w serwisach:
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIE, WYŁĄCZENIA
PRĄDU, RSO – REGIONALNY SYSTEM OSTRZEGANIA, JAKOŚĆ
POWIETRZA, ŁOWCY BURZ, ALERGIE, CHILD ALERT.
■■ Instalacja kolektorów słonecznych i paneli fotowolta-

icznych na budynkach mieszkalnych na terenie gminy
Wojciechów
Gmina Wojciechów realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego
na lata 2014-2020 polegający na dostawie i montażu instalacji
kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie gminy Wojciechów. Obejmuje on między innymi:
dostawę i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną
171 kompletów instalacji kolektorów słonecznych, w tym: 164
komplety (w skład 1 kompletu wchodzi: 2 panele i zasobnik 300
dm3), a także 7 kompletów (w skład 1 kompletu wchodzi: 3 panele i zasobnik 400 dm3) montowanych na dachach i elewacjach
budynków mieszkalnych osób fizycznych oraz dostawę i montaż
17 zestawów paneli fotowoltaicznych. Zakończenie realizacji tego
projektu przewidziane jest na czerwiec 2019 r.
■■ Wycinka zakrzaczeń, przycinka i wycinka drzew w po-

szczególnych sołectwach gminy
Dzięki dużemu zaangażowaniu druhów strażaków z gminnych
jednostek OSP w: Czajkach, Ignacowie, Palikijach, Sporniaku, Starym Gaju, Stasinie, Wojciechowie i Wojciechowie Kolonii Pierwszej,
w okresie od grudnia 2018 r. do lutego 2019 r., udało się dokonać
wycinki zakrzaczeń oraz przycinki i wycinki drzew w kilku miejscowościach naszej gminy. Podjęto działania w następujących
miejscowościach: Wojciechów - Olszynki, Wojciechów (przy Urzędzie Gminy), Wojciechów (przy Ośrodku Zdrowia), Ignaców (przy
młynie), Ignaców - Olszynki, Wojciechów Kolonia Piąta (od drogi
wojewódzkiej nr 827 do Nowego Gaju, Nowy Gaj (od Gajowianki
do młyna Hipolit), Stary Gaj, Palikije Pierwsze, Palikije Drugie Czajki, Sporniak i Maszki. Akcja będzie kontynuowana w okresie
październik 2019 r. – luty 2020 r.
■■ Uruchomienie w Urzędzie Gminy Wojciechów w ramach

Programu Operacyjnego Polska Bezgotówkowa możliwości wpłat za pomocą terminala
W najbliższym czasie w przenośne terminale zostaną wyposażeni zainteresowani sołtysi, co umożliwi im bezgotówkowy pobór
rat podatku.
■■ Zmiana wizerunku strony internetowej gminy
■■ Stworzenie profilu Gmina Wojciechów w mediach spo-

łecznościowych
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Pragnę również zwrócić Państwa uwagę na działania i zadania, kompetencji cyfrowych, dotycząca realizacji projektu grantowego
planowane do wykonania w nieodległej przyszłości, jak również te, pn. „Z komputerem na tak – wzrost kompetencji cyfrowych u 168
uczestników szkoleń komputerowych w terenu Gminy Wojciektóre są w trakcie realizacji:
chów, w tym osób niepełnosprawnych”. Projekt będzie realizowany
■■ Modernizacja drogi powiatowej nr 2235L (Wąwolnica w okresie od dnia 01.05.2019 r. do dnia 31.03.2020 r. i obejmuje
cykl szkoleń z różnych obszarów z wykorzystaniem komputerów.
– Stary Gaj)
Na przełomie września i października 2018 r. gmina Wojciechów
złożyła wniosek o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa ■■ Rozwój sieci światłowodowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania 7.2
Celem
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub
(POPC)
jest
wzmocnienie cyfrowych fundamentów rozwoju kraju.
rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inWykorzystanie
potencjału technologii cyfrowych to jeden z priowestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach
rytetów
Polski
na najbliższe lata. Obecny stan rozwoju infradziałania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”,
struktury
szerokopasmowej
i poziom jej wykorzystania jest niski
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014w
porównaniu
z
większością
krajów
Unii Europejskiej, a POPC ma
2020. Wniosek dotyczy modernizacji drogi powiatowej nr 2235L
pomóc
w
wykorzystaniu
przez
Polskę
prorozwojowych możliwości
(Wąwolnica – Stary Gaj). W chwili obecnej oczekujemy na ogłoszenie
technologii
cyfrowych.
W
założeniu
jest
stworzenie Ogólnopolskiej
listy wniosków objętych finansowaniem w ramach tego projektu.
Sieci Edukacyjnej (OSE), połączenie siecią światłowodową wszystkich szkół w Polsce i zapewnienie dostępu do szybkiego internetu.
■■ Termomodernizacja budynku OSP w Łubkach
W lutym 2019 r. gmina Wojciechów złożyła wniosek (projekt) Podstawowym warunkiem uruchomienia OSE jest zapewnienie odw ramach konkursu Osi Priorytetowej 5 Efektywność energetyczna powiedniej infrastruktury telekomunikacyjnej dla szkół. Zostanie to
i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.2 Efektywność energe- zrealizowane do kwietnia 2020 r. Szkoły, do których doprowadzona
tyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego zostanie sieć światłowodowa w ramach programu OSE będą mogły
Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Wniosek dotyczy bezpłatnie korzystać z tej sieci przez 10 lat. W dalszej kolejności,
„Termomodernizacji budynku OSP w Łubkach”. Rozstrzygnięcie po kwietniu 2020 r. sieć światłowodowa ma zostać rozprowadzona
z punktów przy OSP Palikije, Szkoły Podstawowej w Maszkach
konkursu nastąpi do marca 2020 r.
i Urzędu Gminy w Wojciechowie po terenie całej gminy do indy■■ Wnioski na drogi powiatowe i gminne w ramach rządo- widualnych odbiorców.		
wego programu Fundusz Dróg Samorządowych
Wyrażam głęboką nadzieję, że dzięki dalszemu, znaczącemu
W połowie marca 2019 r. Wojewoda Lubelski – prof. Przemysław
zaangażowaniu
różnych środowisk uda się te zadania zrealizować,
Czarnek oficjalnie ogłosił rozpoczęcie naboru wniosków w ramach
a
tym
samym
stopniowo
rozwijać naszą gminę.
Funduszu Dróg Samorządowych w 2019 roku na zadania powiatowe
i gminne. Dokumenty będą przyjmowane do 15 kwietnia. Środki
Drodzy Państwo, zbliżają się Święta Wielkanocne. W oczekiwaniu
Funduszu są przeznaczone na dofinansowanie zadań polegających
na
ten czas, proszę przyjąć płynące z serca najlepsze życzenia zdrowia
na budowie, przebudowie lub remoncie dróg powiatowych (zadania
i
Bożego
błogosławieństwa we wszelkich poczynaniach oraz wielu
powiatowe) lub budowie, przebudowie lub remoncie dróg gminnych
radosnych
przeżyć wśród najbliższych. Niech Zmartwychwstały
(zadania gminne). Zadania obejmują również przebudowę dróg
Chrystus,
Zwycięzca
śmierci, daje moc pokonywania codziennych
wewnętrznych. W ramach realizacji mogą być dofinansowane zadatrudności,
obdarza
pokojem,
wspiera łaskami, wniesie szczęście
nia polegające na budowie, przebudowie lub remoncie skrzyżowań
do
każdego
domu
i
sprawi,
by
w naszym życiu zwyciężyły miłość
z innymi drogami publicznymi. Poziom dofinansowania zadań
i
nadzieja.
wynosi do 80% kosztów kwalifikowalnych zadań w zależności od
dochodu własnego danej jednostki samorządu terytorialnego na
Artur Markowski
jednego mieszkańca w stosunku do średniego dochodu własnego
Wójt Gminy Wojciechów
jednostek samorządu terytorialnego na jednego mieszkańca w skali
kraju. Uzyskaliśmy informację, że Powiat Lubelski zamierza zgłosić
do Funduszu zadanie pod nazwą „Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe nr 2236L i 2238L poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gminy Bełżyce
i Wojciechów”. Wniosek dotyczy modernizacji ciągu drogowego
Niezabitów – Łubki – Wojciechów i Halinówka – Góra – Bełżyce.
Planowany termin realizacji inwestycji to lata 2019-2020. Gmina
Wojciechów będzie partycypowała w kosztach realizacji tego zadania
na poziomie do 25% wartości.
Gmina Wojciechów planuje również złożenie do Funduszu Dróg
Samorządowych w 2019 r. wniosków na kilka dróg gminnych.
■■ Wzrost kompetencji cyfrowych uczestników szkoleń

komputerowych z terenu gminy Wojciechów, w tym osób
niepełnosprawnych
W lutym 2019 r. gmina Wojciechów podpisała umowę o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje
społeczeństwa, Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju
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Rady Gminy Wojciechów
UCHWAŁA NR XLIV/222/18 Rady Gminy Wojciechów z dnia 23 stycznia 2018 r.
Wykaz inwestycji uchwalonych przez Radę Gminy na rok 2018 przedstawia się następująco:
L.p.

Dział Rozdział

Treść zadania

Wysokość
wydatków (zł)
w 2017 r.

Dotacje udzielone z budżetu gminy na zadania inwestycyjne realizowane na terenie Gminy Wojciechów.
1.

921

92109

Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na „Utworzenie alei zasłużonych kowali – wymiana 129.302,00
nawierzchni w otoczeniu Wieży Ariańskiej” (w ramach programu Modernizacja i roboty budowlane przy zabytkowym obiekcie Wieży Ariańskiej – Muzeum Kowalstwa w Wojciechowie

2.

600

60014

Dotacja dla Starostwa Powiatowego na budowę drogi w m. Góra-Halinówka-Wojciechów

3.

600

60014

Dotacja dla Starostwa Powiatowego na Budowę drogi w M. Wojciechów Kolonia Pierwsza- 508.000,00
-Stary Gaj

1.821.138,65

Wydatki na własne zadania inwestycyjne w 2018 roku
1.1

010

01010

Opracowanie dokumentacji pod budowę wodociągów w m. Wojciechów Kolonia Piąta
i w m. Maszki

100.000,00

1.2

010

01010

Budowa wodociągu w m. Sporniak (Spławy)

2.1.

600

60016

Wyrównanie nawierzchni i budowa drogi asfaltowej w m. Miłocin – do remizy

350.000,00

2.2.

600

60016

Wykonanie podbudowy i asfaltowanie na drodze w m. Wojciechów- Romanówka I etap

280.000,00

2.3.

600

60016

Wykonanie podbudowy i asfaltowanie drogi gminnej w m. Cyganówka

300.000,00

2.4.

600

60016

Wykonanie podbudowy i asfaltowanie na drodze w m. Palikije Pierwsze

200.000,00

2.5.

600

60016

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze Wojciechów Tomaszówka

300.000,00

3.1.

900

90015

Budowa oświetlenia drogowego w m. Sporniak

50.000,00

3.2.

900

90015

Budowa oświetlenia drogowego w m. Szczuczki VI Kolonia

14.000,00

3.3.

900

90015

Budowa oświetlenia drogowego w m. Łubki

10.000,00

30.000,00

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w 2018 roku.
1.

010

01010

Budowa wodociągu w m. Miłocin-Maszki

środki UE
972.100,00
środki własne
555.639,00

2.

801

80101

Zmiana sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej w Wojciechowie na środki UE
Punkt Przedszkolny
165.403,00
środki własne
54.597,00

3.

801

80195

Poprawa kształcenia ogólnego w gminie Wojciechów

środki UE
388.200,00
środki własne
29.360,00

4.

900

90001

Budowa oczyszczalni przydomowych

środki UE
987.224,00
środki własne
540.515,00

5.

900

90005

Instalacja kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych środki UE
na terenie Gminy Wojciechów
2.525.079,00
środki własne
886.380,00

Fundusz sołecki
1.

Wysokość Funduszu Sołeckiego na 2018 rok.

375.404,38
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dzień sołtysa
W dniu 17.03.2019 r. w Łowiczu miały miejsce obchody Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa. W spotkaniu z Premierem RP Mateuszem
Morawieckim oraz z przedstawicielami rządu udział wzięło kilkaset
gości z całej Polski. Województwo lubelskie reprezentowało ponad 20
sołtysów wśród których, aż siedmiu naszych przedstawicieli zostało
odznaczonych „Medalem 100-lecia Odzyskania Niepodległości”
za zasługi na rzecz społeczności lokalnych. Podczas uroczystości
medal ten otrzymała z rąk premiera Mateusza Morawieckiego
Pani Janina Żydek.
Pani Janina Żydek pełniła funkcję sołtysa miejscowości Maszki
w gminie Wojciechów od 34 lat, a wspólnie z mężem od lat 40
(do lutego 2019 r.). Jest sobą lubianą i docenianą w środowisku
lokalnym, zawsze znajdującą czas dla mieszkańców sołectwa, mimo
wielu obowiązków własnych (praca zawodowa, gospodarstwo, dzieci
i rodzina). Aktywnie wspierała wszelkie inicjatywy, dotyczące poprawy jakości życia w sołectwie - współpraca z komitetami budowy
dróg, telefonizacji oraz gazyfikacji wsi. Czynnie wspierała funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Maszkach (zlikwidowanej od roku
szkolnego 2000/2001), a następnie Publicznej Szkoły Podstawowej
prowadzonej przez Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Maszki.
Pani sołtys była aktywna na sesjach Rady Gminy Wojciechów (z
prawie 100% obecnością), czynnie zabiegała o kolejne inwestycje,
zwłaszcza drogowe, wodociągowe i te dotyczące budynku i otoczenia

Szkoły Podstawowej w Maszkach. Umiejętnie współpracowała z sąsiednim sołectwem - Maszki k. Wojciechowa w zakresie wspólnych
inwestycji realizowanych z funduszu sołeckiego.
Serdecznie gratulujemy Pani sołtys i jeszcze raz dziękujemy za
kilkudziesięcioletnią służbę na rzecz gminy i lokalnej społeczności.
Artur Markowski
Wójt Gminy Wojciechów

wybory sołtysów i rad sołeckich
INFORMACJA Z PRZEPROWADZONYCH WYBORÓW SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH,
KTÓRE ODBYŁY SIĘ W DNIACH 4-27 LUTY 2019 R.
Lp.

SOŁECTWO

Liczba
uprawnionych

Liczba uczestn. Frekwencja %
zebrania

Sołtys

Rada Sołecka

1.

Góra

106

19

17,92

Krzysztof
Komorowski

- Krzysztof Komorowski
- Jan Kiraga
- Mirosław Krzyżanek
- Stanisław Twardowski
- Gustaw Zamojski

2.

Halinówka

77

24

31,16

Tadeusz
Mirosław

- Tadeusz Mirosław
- Monika Stachyra
- Marek Mirosław

3.

Ignaców

262

38

14,5

Stanisław
Wójtowicz

- Stanisław Wójtowicz
- Krzysztof Czępiński
- Jacek Filipiak
- Marcin Michałek

4.

Łubki

144

32

22,22

Teresa
Plewik

- Teresa Plewik
- Zenon Czerniec
- Krzysztof Jaroszyński
- Agnieszka Kołodziejczyk

5.

Łubki-Kolonia

140

29

20,71

Piotr
Matys

- Piotr Matys
- Wojciech Barwiak
-Tomasz Kuczaba

6.

Łubki-Szlachta 154

12

7,79

Jarosław
Wierzbicki

- Jarosław Wierzbicki
- Mirosław Barwiak
- Janusz Zubrzycki
- Stanisław Kaznowski
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7.

Maszki

374

52

13,9

8.

Maszki k.
Wojciechowa

135

25

18,51

9.

Miłocin

449

57

12,69

10.

Nowy Gaj

52

16

30,77

11.

Palikije Pierw- 455
sze

27

5,93

12.

Palikije Drugie 376

36

9,57

13.

Sporniak

315

31

9,84

14.

Stary Gaj

183

40

21,85

15.

Stasin

142

43

30,28

16.

Szczuczki

133

27

20,0

17.

Szczuczki VI
Kolonia

109

15

13,76

18.

Wojciechów
cz. I

330

24

7,27

19.

Wojciechów
cz. II

369

29

7,85

20.

Wojciechów-Kolonia Piąta

299

58

19,39

21.

Wojciechów-Kolonia
Pierwsza

202

27

13,36

Marek
Nowak

- Marek Nowak
- Wojciech Kozieł
- Paweł Mirosław
- Justyna Nowak
- Monika Żywicka
Wiesława
- Wiesława Mirosław
Mirosław
- Aneta Mirosław
- Łukasz Węgorowski- Urszula Zagrodnik
Piotr
- Piotr Sułek
Sułek
- Marian Chudzik
- Elżbieta Stępień
Anna
- Anna Czerniec
Czerniec
- Piotr Bednarczyk
- Roman Kowalczyk
- Anna Kowalska
- Bożena Rodzik
Joanna
- Joanna Piróg-Di Santo
Piróg-Di Santo - Mariusz Błaszczak
- Tadeusz Gosik
- Marek Piróg
- Krzysztof Pluta
Anna
- Anna Zabiegła
Zabiegła
- Zofia Gędek
- Anna Kłyś
- Danuta Wartacz
Małgorzata
- Małgorzata Żuchnik
Żuchnik
- Tomasz Madej
- Renata Zielonka
Tomasz
- Tomasz Łuka
Łuka
- Roman Kołodziejczyk
- Adam Węgorowski
- Julian Węgorowski
Anna
- Anna Wójcik
Wójcik
- Andżelika Dados
- Krzysztof Walczak
Bogusława
- Bogusława Grzelak
Grzelak
- Jan Czępiński
- Zofia Mirosław
Justyna
- Justyna Kołodziej
Kołodziej
- Marta Borkowska
- Izabela Gorgol
Stanisław
- Stanisław Tomicki
Tomicki
- Edward Czępiński
- Leszek Mirosław
- Zbigniew Rynkowski
Renata Węgo- - Renata Węgorowska
rowska
- Ewa Gajowiak
- Barbara Kozińska
- Piotr Kwiatkowski
Ewa
- Ewa Masiak-Sokołowska
Masiak- Małgorzata Kowalczyk
Sokołowska
- Bożena Mędrek
- Janusz Selwesiuk
- Marcin Sołdek
Magdalena Gre- - Magdalena Grelowska
lowska
- Agnieszka Kowalik
- Dariusz Podstawka
- Piotr Żaba
Opracowała: Anna Śmigielska
Urząd Gminy Wojciechów
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Aktywnie z „Zakręconym- Kulturalnie
Stowarzyszenie „Zakręcone-Kulturalnie” zakończyło realizację grantu pn. „Integracja
osób z grup defaworyzowanych,
poprzez utworzenie niezbędnej infrastruktury organizację warsztatów”
Celem projektu było stworzenie
warunków do integracji i rozwijania
zainteresowań osób z grup defaworyzowanych, poprzez stworzenie miejsca
integracji i organizację warsztatów.
W ramach projektu 17 uczestniczek
z terenu gminy Wojciechów uczestniczyło w dwóch nieodpłatnych warsztatach . Pierwszy – wyjazdowy odbył
się 15 marca 2019r , w Agroturystyce” Koniczynka” w Chodlu. Podczas
warsztatów uczestniczki miały okazję
zapoznać się z wyposażeniem pracowni
rzeźbiarskiej, poznać rodzaje i sposób
przygotowania drewna do rzeźbienia, zapoznać się z organizacją
i sposobem prowadzenia warsztatów a także czynnie brać udział
w warsztatach rzeźbiarsko-malarskich.

Drugie warsztaty odbyły się w dniu 26 marca 2019 r. w biurze
Stowarzyszenia . Warsztaty prowadziła Pani Małgorzata Urban –
wieloletnia twórczyni ludowa, właścicielka Siedliska Małgorzaty
w Cholewiance. Podczas warsztatów kompozycje z suchych kwiatów
uczestniczki miały okazję zapoznać się z techniką tworzenia kompozycji i kwiatów z dostępnych ziół, traw i zbóż.
Dodatkowo w ramach projektu powstała infrastruktura –„ Domek
twórczy „ wraz z wyposażeniem ,gdzie w przyszłości będą odbywały
się spotkania i warsztaty prowadzone przez członkinie Klubu Twórczo Zakręconych. Nowo utworzona infrastruktura ma być miejscem
kultywowania i rozpowszechniania dziedzictwa kulturowego gminy Wojciechów.
Czas spędzony z uczestniczkami był czasem, odkrywania i rozwijania
pasji i możliwości a także czasem diagnozy potrzeb mieszkańców.
Serdecznie dziękuję Wszystkim uczestniczkom za ich aktywność
i zaangażowanie podczas warsztatów. Wasze pomysły i potrzeby , które
spisałyśmy podczas „burzy mózgów „ będę uwzględniać w kolejnych
projektach realizowanych na rzecz rozwoju integracji mieszkańców
naszej Gminy.
Prezes
Stowarzyszenia „Zakręcone-Kulturalnie”
Małgorzata Kowalczyk
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WOŚP

W niedzielę, 13 stycznia 2019, w całej
Polsce po raz 27 zagrała Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy. W tym roku podczas
finału zbierane były pieniążki na wyposażenie specjalistycznych szpitali dziecięcych.
Również mieszkańcy naszej gminy aktywnie
zaangażowali się w tę akcję. W ramach Finału
WOŚP, każda Pani w wieku od 50 do 69 lat
mogła skorzystać z profilaktycznego badania mammograficznego.
W Wojciechowie zbiórka pieniążków do puszek odbywała się przy kościele parafialnym,
a także podczas Koncertu Noworocznego.
O godzinie 16.00 na małej sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Wojciechowie odbył
się Koncert Noworoczny. Koncert ten jest
wydarzeniem, które już od sześciu lat cieszy
się dużym zainteresowaniem mieszkańców
Wojciechowa i okolicznych miejscowości.
Na początek obejrzeliśmy jasełka w wykonaniu grupy 3,4 i 5 latków z Wojciechowa,
które zostały przygotowane przez panie
– Karolinę Gajowiak oraz Renatę Kamolę.
Następnie wysłuchaliśmy koncertu zespołu Magnificat z Palikij. Kolejnym punktem
programu był występ dzieci ze Szkoły Podstawowej w Wojciechowie ponad 60 dzieci
przygotowało wraz z Panią Agnieszką Bardzel

oraz Małgorzatą Ceglarz Chołody piękny
program patriotyczny. Następnie
na scenie zawitał Klub Seniora, który od
ponad 15 lat uświetnia uroczystości organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury
w Wojciechowie. Kolejnym punktem programu był koncert Kapeli Wojciechowskiej,
a następnie wystąpiła Grupa Teatralna „Może
komu wody”. Przedostatnim punktem programu był występ zespołu Retronovo, pod
kierunkiem Leszka Iwaniaka. Na zakończenie
wszyscy zebrani wysłuchali koncertu Orkiestry Dętej OSP w Wojciechowie. Doskonałym
podsumowaniem tego radosnego wieczoru
były świecące balony, które dzieci wypuściły
w powietrze na tle Wieży Ariańskiej.
Podczas tego wieczoru na wszystkich czekały nie tylko koncertowe doznania, ale także
wiele innych atrakcji. Pan Roman Czerniec
na rzecz WOŚP przekazał kute serduszka,
nutki oraz kotki, natomiast pan Jan Mirosław podarował rzadko obecnie spotykane
gazety z lat 30 i 40 które w tym roku zostały
zlicytowane, licytację poprowadził Stanisław
Kamela. Klub Wolontariusza działający przy
Gimnazjum na tę okazję przygotował kawiarenkę, w której za symboliczną kwotę można
było skosztować pyszne, domowe ciasta oraz

napić się kawy lub herbaty. Dla najmłodszych
uczestników koncertu wolontariusze z Klubu
„Kulturka” działającego przy GOK przez
cały czas trwania koncertu niestrudzenie
malowali buźki, wyplatali warkoczyki, a także
robili balonikowe zwierzątka
Z ogromną radością informujemy, że podczas niedzielnej zbiórki wolontariuszom
z Wojciechowa, Palikij, Łubek oraz Uniwersytetu Dziecięcego udało się zebrać rekordową
kwotę 23 636,35 zł z czego w Wojciechowie
uzbierano 6 013,35 zł – to o 618,35 zł więcej
niż w poprzednim roku!
Dziękujemy bardzo mieszkańcom Gminy
Wojciechów, którzy wsparli WOŚP, zespołom
występującym podczas koncertu, panu Romanowi Czerniecowi – za kute wyroby, panu
Janowi Mirosławowi – za unikatowe gazety.
Dziękujemy również Klubowi Wolontariusza
ze Szkoły Podstawowej w Wojciechowie oraz
rodzicom, którzy przygotowali ciasta do
kawiarenki i młodzieży z Klubu „Kulturka”.
Cieszymy się bardzo, że w naszej gminie są
młodzi ludzie, którzy z wielkim entuzjazmem
angażują się w tego typu akcje.
Edyta Winiarska
GOK Wojciechów
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Czym skorupka za młodu nasiąknie...

Każdy z nas jest indywidualnością, każdy
posiada jakieś talenty i umiejętności, ma swoje
pasje i marzenia. W realizacji tych planów
coraz częściej wspomagają nas różne osoby
lub instytucje. Choćby wiele programów medialnych, w których już najmłodsi uczestnicy
mogą zaprezentować swoje zdolności kulinarne, wokalne, plastyczne, akrobatyczne itp.
Zadaniem szkoły jest dostrzec te drzemiące w dzieciach zdolności i pomóc w obraniu
właściwej drogi doskonalenia zawodowego.
W obecnym roku szkolnym 2018/2019
jednym z priorytetów polityki oświatowej
jest doradztwo zawodowe wdrażane już
od najmłodszych lat jako tak zwana preorientacja zawodowa. Już na etapie przedszkola dostrzegamy zainteresowania dzieci
i ukierunkowujemy je w wyborze przyszłego
stanowiska pracy na tak zróżnicowanym
w dzisiejszych czasach rynku pracy.
Uczniowie naszej szkoły mają bogatą
ofertę w zakresie spotkań z ludźmi reprezentującymi różne zawody. Są to spotkania
z gośćmi zapraszanymi do szkoły lub podczas
wyjazdów, gdzie zwiedzający mają możliwość
poznać przedstawicieli danej profesji niejednokrotnie przy stanowisku pracy.
14 listopada 2018 r. dzieci z oddziału
przedszkolnego wyjeżdżały do Piekarni
w Kraczewicach, gdzie mogły zobaczyć „na
żywo”, jak wygląda praca piekarza, z jakich
narzędzi i surowców korzysta. Przedszkolaki
również wcieliły się w rolę piekarzy, bo nie ma
to jak praktyka. Owoce swojej pracy w pie-

karni (czyli pyszne rogale i chałki) przywieźli
do szkoły, gdzie nastąpiła degustacja.
Cała społeczność szkolna 15 listopada
2018 r. miała okazję zapoznać się z pracą
strażaków z OSP Czajki-Miłocin podczas
próbnej ewakuacji z budynku szkolnego,
a następnie przy pokazie udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej.
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W lutym 2019 r. przy okazji rozstrzygnięcia konkursu pt. „Bajkowa zima - ilustracja
do książki” ogłoszonego przez GOK w Wojciechowie, uczniowie klasy I spotkali się z podróżnikiem - panem Konradem Rządowskim.
5 marca 2019 roku dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniowie z klas I – III podczas
wycieczki do Lublina obejrzały pracę aktorów w przedstawieniu pt. „Przygody kota
– mądrość pokoleń.” Aktorzy umiejętnie
połączyli żywą grę aktorską z udziałem marionetek i kukiełek.
Po przedstawieniu dzieci udały się do
Muzeum Cebularza i tu wcieliły się w rolę
piekarzy wypiekających lubelskiego cebularza. W 2007 roku ten ostatni stał się
produktem tradycyjnym, a w 2014 roku
wyrobem chronionym w Unii Europejskiej.
To znaczy, że nazwą „Cebularz Lubelski”
mogą posługiwać się wyłącznie piekarnie
z naszego regionu, które otrzymały specjalny certyfikat.
18 marca 2019 r. dzieci z obydwu oddziałów przedszkolnych i uczniowie z klas
I-IV uczestniczyli w warsztatach pszczelarskich prowadzonych na terenie szkoły
przez pszczelarza pana Pawła Toczka
z Pasieki Imago. Pan Paweł przybliżył
dzieciom niezwykły świat pszczół. Bardzo
dokładnie opowiedział, jak wygląda pszczoła
i czym różni się od niej truteń. Wyjaśnił,
jaka jest hierarchia i zadania pszczół w ich
ogromnej rodzinie. Przedstawił jak ważną

rolę pełnią te malutkie owady w otaczającej
nas przyrodzie. To dzięki ich pracy polegającej
na zbieraniu pyłku kwiatowego i nektaru
możemy cieszyć się z bogactwa owoców.
Wielu naukowców mówi, że jeśli wyginą
pszczoły, to również przestanie istnieć życie
ludzkie na Ziemi. Wyjaśnił, na czy polega
użądlenie przez pszczołę i jak się zachować,

rodzinę pszczół wraz z królową znajdujące
się w szklanym ulu.
9 kwietnia 2019 r. uczniowie z klas I –
V naszej szkoły będą mieli okazję poznać
kolejne zawody. Uczestnicząc w wycieczce
do gminy Hańsk zwiedzą Hutę Szkła,
gdzie dowiedzą się, na czym polega praca
hutnika. Dzieci będą uczestniczyć również
w warsztatach wielkanocnych, na których nauczą się robić palmy i pisanki. W ten sposób
w praktyce zapoznają się z pracą zdobnika
i rzemieślnika.
Dotychczasowe propozycje wyboru zawodów były bardzo różnorodne. Uczniowie
mogli poznać te niezbędne i jakże potrzebne
społeczeństwu zawody, takie jak strażak czy
piekarz, ale również te, które niosą za sobą
relaks, jak aktor i podróżnik. Dzieci zapoznają także zajęcia, które są mniej popularne
wśród dorosłych, a więc pszczelarz i hutnik.
Nie wszystko, co robi człowiek sprawia,
że staje się sławny, ale na pewno każda praca zawodowa jest ważna dla społeczności.
Realizując swoje pasje, wkłada często całe
gdy ta mała istotka usiądzie na naszym ciele. serce w wykonywaną pracę, dzięki czemu
Pan Paweł zaprezentował mały ul, pokazał potrafi nawet z najmniejszej cząstki tworzyć
plastry miodu i sposób, w jaki wyjmuje się arcydzieła pracy rąk ludzkich.
bezpiecznie ramki z miodem oraz urządzenia,
mgr Jolanta Gorgol
którymi posługują się pszczelarze. Pokazał
strój pszczelarza i bartnika, a także wyjaśnił, na czym polega różnica między nimi.
Na zakończenie zaprezentował prawdziwą
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Wieści ze świetlicy szkolnej w Wojciechowie

W ramach zajęć świetlicowych w bieżącym roku szkolnym są prowadzone zajęcia
pt. ,,Kącik małego chemika”.
Są to różne sytuacje badawcze, doświadczenia i eksperymenty z wykorzystaniem
materiałów codziennego
użytku. Głównym celem
naszych zajęć jest budzenie
zaciekawienia i rozwijanie
zainteresowań naukami
przyrodniczymi uczniów
poprzez uczestnictwo w samodzielnym eksperymentowaniu.
Realizowane są treści
z zakresu elektrostatyki,
aerodynamiki i optyki.
Przedmiotem badań było
powietrze i woda. Wykonywaliśmy mnóstwo ciekawych eksperymentów, w których
aktywnie i chętnie uczestniczyli uczniowie
różnych klas. Do najciekawszych należą:
obserwowanie kwiatu zmieniającego kolor,
wybuchający wulkan, tańczące rodzynki,
skaczące jajko, malowanie na mleku, ciecz
nienewtonowska, niepękające bańki, zabawy
z napięciem powierzchniowym, uciekający
pieprz, tornado w słoiku, badanie gęstości
różnych cieczy.
Świetlica szkolna ogłosiła konkurs pt.
,,Wiosenne zdrowe śniadanko”. Projekt konkursowy miał na celu promowanie zdrowej
żywności oraz zdrowego stylu życia. Dzieci
z klas I- III oraz przedszkolaki ochoczo zabrały się do przygotowania zdrowego wiosennego śniadanka. Prezentacja wykonanej
przez uczniów propozycji zdrowego śniadanka odbyła się 20 marca. Do jego przy-
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gotowania dzieci użyły
produktów należących do
grupy zdrowej żywności.
Wszystkie przygotowane
posiłki były bardzo ciekawe i pomysłowe, pięknie
udekorowane oraz estetycznie zaprezentowane.
W związku z tym jury
miało ogromne trudności
z wyłonieniem I miejsca.
Serdecznie dziękujemy
klasom i ich wychowawczyniom którzy brali
udział w projekcie pt. „
Wiosenne zdrowe śniadanko”.
W naszej świetlicy
odbył się również turniej warcabowy mający
na celu rozwijanie umiejętności strategicznego myślenia uczniów naszej szkoły. Rozgrywany był w dwóch kategoriach
wiekowych: pierwsza grupa klasy I – III
oraz grupa druga klasy IV- VI. Wzięło
w nim udział wielu uczniów. Cieszył się
on niespodziewanie dużym zainteresowaniem. Rozgrywki w poszczególnych
kategoriach wiekowych toczyły się przez
wiele godzin, a zacięte walki wywoływały
wiele emocji.
Dzieci bardzo lubią spędzać czas
w świetlicy szkolnej i każdy nowy projekt
przyjmują z ogromnym entuzjazmem.
Renata Małachowska
Szkoła Podstawowa Wojciechów
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Eksploratorzy wiedzy
Drugi tydzień ferii w Szkole Podstawowej
w Palikijach rozpoczął się niezwykle atrakcyjnie. Wszyscy nasi uczniowie mogli wziąć
udział w warsztatach z robotyki i geografii
prowadzonych w ramach projektu „Eksploratornia wiedzy”. Projekt ten realizowany
był przez Uniwersytet Dziecięcy UMCS we
współpracy z grupą edukacyjną Edukacja 3.0,
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020.
Pierwszego dnia uczniowie naszej szkoły
udali się w niezwykłą podróż kosmiczną
w specjalne zainstalowanym na sali gimnastycznej mobilnym obserwatorium astronomicznym. Pani Anna Bukowska zaprosiła
do nas przybyszów z kosmosu, pokazując
niesamowite okazy meteorytów. Na zakończenie godzinnych zajęć przedstawiciele
poszczególnych klas mogli wygrać specjalne
kosmiczne nagrody przyznawane za uważne słuchanie i aktywny udział
w zajęciach. W tym samym czasie na korytarzu
szkolnym odbywała się
fascynująca lekcja geologii. Uczniowie otrzymali
młotki, rękawice i przystąpili do poszukiwania
minerałów ukrytych
w skałach.
W kilku salach lekcyjnych przez 3 kolejne dni
odbywały się zajęcia z robotyki. Były one prowadzone w 5 grupach przez
świetnie przygotowanych i mających doskonały kontakt z dziećmi
i młodzieżą trenerów.
Z wielkim zainteresowaniem uczniowie ożywiali
roboty, poznawali sekrety elektroniki, programowali gry, przygotowywali
animacje filmowe. Były
to zajęcia z podstaw programowania, tworzenia
gier, Minecrafta EDU,
Lego Education WeDO
1 i 2 oraz zajęcia ze storytellingu z Lego Story
Starter. Zajęcia zachwyciły zarówno najmłodszych, jak i najstarszych
uczniów. O atrakcyjności
zajęć świadczy, pomimo
ferii, bardzo wysoka frekwencja uczniów.

Dodatkowym atutem
projektu były zajęcia wyjazdowe zorganizowane na
Uniwersytecie Dziecięcym
UMCS w Lublinie. W piątek 8 marca uczniowie klas
VIII, VII, VI i II, a w poniedziałek uczniowie klas
V, IV, III i I wzięli udział
w zajęciach. Była to znakomita okazja by poznać miasteczko akademickie oraz
budynki poszczególnych
instytutów. Udało nam
się zwiedzić aule, a nawet
gabinety profesorów. W ramach zajęć uczniowie wzięli
udział w warsztatach matematycznych na których
rozwiązywali zadania i zagadki logiczne. Następnie
uczestniczyli w zajęciach
chemicznych, gdzie min.
produkowali mydełka czy
obserwowali rozwój bakterii. Bardzo ciekawe były
również zajęcia w Muzeum
Zootechniki, gdzie obejrzeli
tysiące eksponatów i usłyszeli wiele ciekawostek na
temat życia różnych gatunków zwierząt. Był to
przyjemnie, ale i bardzo
efektywnie spędzony dzień.
Na pewno nie był to nasz
ostatni wyjazd na zajęcia
na uczelni wyższej.
Red.: Urszula Rogowska-Misztal
Fot.: Róża Suchecka
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Ferie w Wieży Ariańskiej
Ferie to wspaniały, zimowy czas, na który
dzieci czekają z utęsknieniem. W tym roku,
przerwa od zajęć szkolnych trwała od 11 do
22 lutego. Z tej okazji Gminny Ośrodek Kultury przygotował bogaty program zajęć dla
dzieci i młodzieży. Jak co roku dzieci bardzo
chętnie i aktywnie uczestniczyły w przygotowanych warsztatach oraz wycieczkach.

dobre rozpoczyna działalność w Wojciechowie Kolonii Piątej.
Spotkanie poprowadzili właściciele Stadniny z pomocą wolontariuszek. Dzieci mogły
samodzielnie czyścić i pielęgnować niezwykle
łagodne i przyjazne koniki. Odważniejsi
mogli je nakarmić jabłkiem lub marchewką.
Pani Magda i Pan Marek pokazywali w jaki
sposób rozmawiać
z koniem, jak wydawać mu polecenia
i zrozumieć sygnały
dawane człowiekowi
przez te zwierzęta. Na
koniec każdy z uczestników mógł odbyć
konną przejażdżkę.
Pomimo brzydkiej pogody i dokuczliwego
zimna wizyta w Stadninie Wojciechów była
niezwykle udana i dostarczyła niezapomnianych przeżyć.
W Bibliotece w Wojciechowie odbył się również turniej gry w piłkarzyki oraz zabawy integracyjne dla dzieci. Dla osób chcących
rozwijać swoje pasje muzyczne oraz taneczne przygotowane zostały
zajęcia wokalno – instrumentalne, prowadzone przez instruktorów
– Renatę Bielecką oraz Tadeusza Kasprzaka.

Stałym punktem, rozpoczynającym ferie
w Wieży Ariańskiej, są warsztaty plastyczne
prowadzone przez Monikę Matułę – Wetzlich. Podczas tegorocznych zajęć dzieci
wykonywały kolorowe szkatułki na skarby,
a także kartki walentynkowe. Uczestniczyły
również w zajęciach z masy solnej na których
wykonywały świeczniki i aniołki.
Warsztaty te odbywały się nie tylko
w GOK w Wojciechowie, ale także w Bibliotekach w Palikijach i Szczuczkach.
Drugi dzień ferii organizowanych przez
Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie
był nie lada gratką dla miłośników koni.
Ponad 30 dzieci odwiedziło Stadninę „Konie Wojciechów”, która w tym sezonie na

Bardzo dużym
zainteresowaniem
cieszyły się warsztaty prowadzone
przez Grzegorza
Bukowskiego, który w tym roku dla
dzieci uczęszczających na zajęcia
w GOK i w Bibliotece w Palikijach
przygotował zajęcia
pt. „Dlaczego wyginęły dinozaury”.
Dzieci mogły
również skorzystać
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Następnie, po krótkiej przerwie obiadowej, wszyscy udali się do Jump XL, gdzie
przez godzinę korzystali z dostępnych tam
trampolin, ścianek wspinaczkowych i wielu
innych atrakcji.
Była to pierwsza z dwóch planowanych na
ferie wycieczek. Kolejna odbyła się 19 lutego.
Tym razem celem wyjazdu było: w przypadku młodszych dzieci, wizyta w papugarni
oraz oglądanie filmu „Jak wytresować Smoka 3”, natomiast młodzież obejrzała film pt.:
„Alita: Battle Angel” oraz
udała się do klubu Masters gdzie grali w kręgle.
Cieszymy się, że podczas tegorocznych ferii
tak wiele dzieci skorzystało z oferty Gminnego
Ośrodka Kultury. Mamy
nadzieję, że wszyscy spędzili ten czas radośnie
i efektywnie.
GOK Wojciechów

z niezwykle ciekawych warsztatów pod
nazwą „Akademia Animatora”. Uczestniczyła w nich młodzież z Klubów Wolontariatu działających przy Szkole Podstawowej
i Gminnym Ośrodku Kultury w Wojciechowie oraz wszyscy zainteresowani. Zajęcia poprowadziła pani Monika z Centrum Szkoleń
i Animacji z Chełma. W ciągu trzech godzin
pani instruktor zaprezentowała dzieciakom
kilkadziesiąt gier integracyjnych oraz metody pracy z chustą animacyjną. Poprowadziła
również warsztaty z wykonywania balonowych kwiatów i zwierzaków. .
Od kilku lat, podczas ferii zimowych,
Gminny Ośrodek Kultury organizuje dla
dzieci atrakcje wyjazdowe. Nie inaczej było
również w tym roku. W czwartek, 14 lutego,
52 osoby wyruszyło do Lublina, aby w kinie
Cinema City obejrzeć do wyboru dwa filmy.
Część wybrała film pt. „Mia i biały lew”,
zaś reszta ”O psie który wrócił do domu”.
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Kocham Babcię i Dziadziusia!

W zimowy poranek 7 lutego 2019 r. klasa I gościła bacie i dziadków z okazji
ich święta. Dzieciaki zaprezentowały przygotowany program artystyczny,
recytowały wiersze, śpiewały piosenki i zatańczyły namiastkę walca angielskiego do piosenki Z. Wodeckiego „Oczarowanie”. Po brawach złożyły życzenia
i wręczyły upominki: futerał na okulary i własnoręcznie zrobione mydełko.
Ciepłe słowa do babć i dziadków skierowała Pani dyr. Jolanta Duda,
wywołały one wzruszenie na twarzach gości. Przy ciasteczku i herbatce
wszyscy mogli obejrzeć prezentację multimedialną „Tylko w Twoich dłoniach” przedstawiającą wnuków i ich dziadków. Wrażeń nie było końca.
Uśmiech i łza w oku przeplatała się na twarzach babć i dziadków. Piękny
i przepyszny tort osłodził całość spotkania. Miłe słowa ze strony rodziców,
dziadków świadczą o potrzebie kultywowania świąt rodzinnych.
Wychowawca klasy A. Ufnowska

21 MARCA - DZIEŃ WIOSNY - DZIEŃ TALENTÓw
„Ja się wcale nie chwalę, ja po prostu mam talent!”
Uczniowie naszej szkoły Pierwszy Dzień kalendarzowej Wiosny
powitali poprzez prezentację swoich talentów w pokazach wokalnych,
plastycznych, aktorskich, gimnastycznych, a nawet magicznych.
Cała społeczność szkolna zebrała się, aby z entuzjazmem podziwiać występy uczestników, którzy wzięli udział w konkursach
ogłoszonych przez Samorząd Uczniowski.
Do pierwszej konkurencji „GWIAZDY TO MY” zgłosiło się 13
uczniów. Każdy z nich pięknie zaprezentował swoją umiejętność.
Były to pokazy gimnastyczne, takie jak: kręcenie hula-hop, stanie
na rękach, czy zakładanie obu nóg na szyję jednocześnie, pokaz
malowania twarzy oraz pokaz magicznych sztuczek: „Magiczny
szalik” i „Magiczny Paluszek”.
Do KONKURSU PIOSENKI WIOSENNEJ „Wiosno, wiosno
ach to TY!” przystąpiło 6 klas i dwoje uczestników indywidualnych.
Najmniejsi artyści z przedszkola zaśpiewali piosenkę pt. „Kle, kle –
Boćku”, natomiast „Zeróweczka” zaprezentowała „Wiosenną cza-czę”.
Klasa I wyśpiewała „Maszeruje Wiosna”, a klasa III - „Idzie do nas
wiosna”. Z kolei klasa V wystąpiła w piosence pt. „Wiosna wypełnia
nasze serca” będącej ich autorskim pomysłem. Solo wystąpił przebojowy
przedszkolak w utworze pt. „Miłość w Zakopanem” i uzdolniona wokalnie uczennica z klasy I z piosenką pt. „Wiosna w błękitnej sukience”.
Uczniowie klasy II ujawnili swoje talenty aktorskie w przedstawieniu pt. „Szła Wiosna”. Bohaterami tej sztuki były oczywiście
zwiastuny pory roku, którą tego dnia powitaliśmy, a więc: pan
Bocian, Przebiśnieg, Krokus, Słonko, Deszczyk, Ziarenko, Parasol
i rzecz jasna... Pani Wiosna we własnej osobie!
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Wiosna jest doskonałą porą roku na zaprezentowanie się w nowej odsłonie, stąd też aż 26 uczestników wystąpiło na „czerwonym
dywanie” w KONKURSIE NA STRÓJ PANI WIOSNY. Każdy z nich
z wielką gracją i elegancją pokazał nam, co nosi w tym sezonie Pani
Wiosna. Niezmiennie preferowane są jasne i żywe kolory wywołujące na twarzach uśmiech i radość z zimowego przebudzenia.
Każdy z uczestników wszystkich konkursów został nagrodzony
słodkim smakołykiem ufundowanym przez Samorząd Uczniowski
i oczywiście gromkimi brawami od widowni.
mgr Agata Trojanowska-Marzęda

Jak obchodziliśmy Światowy Dzień Wody?
W piątek 22 marca uczniowie klasy IV i V
ze Szkoły Podstawowej w Palikijach wyjechali
na Zamojszczyznę do miejscowości Nielisz.
Na zaproszenie Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie RZGW w Lublinie
i dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem
U Źródeł Ciemięgi, wzięli udział w obchodach Światowego Dnia Wody.
Była to doskonała okazja, aby poznać tę
instytucję jako podmiot odpowiedzialny za
gospodarkę wodną w kraju, jej charakterystyką i zakres działalności. Samo zwiedzanie
obiektów hydrotechnicznych zbiornika Nielisz pozwoliło nam poznać takie pojęcia jak:
zalew, zapora czołowa, odnawialne źródła
energii. Mieliśmy niepowtarzalną okazję
zwiedzić elektrownię wodną i poznać zasady
jej funkcjonowania. Przemieszczając się
wzdłuż linii brzegowej i podziwiając zalew
mogliśmy dowiedzieć się wiele ciekawych
informacji o faunie i florze znajdującej się
na tym terenie.

W ramach obchodów wzięliśmy też udział w zajęciach
i warsztatach edukacyjnych
o racjonalnym gospodarowaniu wodą, dbałości o środowisko wodne, a także o wpływie
wody na zdrowie człowieka.
Po zajęciach odbył się konkurs-quiz. Wszyscy uczniowie
otrzymali w nagrodę w postaci książek, lizaków i frisbee.
Wyjazd był bardzo udany,
ciekawy i pouczający.
Serdecznie dziękujemy
wspomnianym instytucjom
za zaproszenie.
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Jestem Polakiem - jestem Europejczykiem
#dziekiUE - tak brzmiał konkurs ogłoszony przez posła do Parlamentu Europejskiego
– Pana Krzysztofa Hetmana. Szybko zyskał
popularność wśród rodziców, nauczycieli
i uczniów klasy III naszej szkoły.
Pani Sylwia Pękalska dowiedziała się
o konkursie, a Pani Róża Suchecka wykonała
dzieciom zdjęcie na boisku szkolnym. Ten
bowiem obiekt m.in. nasza szkoła zawdzięcza Unii Europejskiej. A potem było tylko
głosowanie... Uzyskaliśmy 138 polubień, co
dało nam I miejsce w konkursie.

19 marca 2019 roku europoseł P. Krzysztof Hetman osobiście odwiedził naszą szkołę. Od razu wzbudził sympatię wśród uczniów. „Dlaczego
powstała Unia Europejska? Czym zajmuje się europoseł i jak Pan nim
został? Jak Unia Europejska pomaga Polsce i jak długo będzie pomagała? Ile ma Pan lat i za co otrzymał Pan Złoty Krzyż Zasługi?” - to tylko
niektóre pytania zadane przez uczniów klasy III. Rzeczowe odpowiedzi
wzbudziły zainteresowanie uczniów. Aplauz wzbudziły nagrody konkursowe - piłki i słodycze. Na zakończenie wszyscy uwieczniliśmy spotkanie
pamiątkowym zdjęciem na szkolnym korytarzu i boisku.
Red.: Danuta Suchecka - wych. klasy III.
Fot.: Róża Suchecka
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Z życia szkoły w Łubkach…
21 marca to początek kalendarzowej
wiosny, symbolizujący narodzenie nowego życia, ale też i Światowy Dzień Osób
z Zespołem Downa. Patronat obejmuje nad
obchodami od kilku lat ONZ. W naszej
Szkole Podstawowej w Łubkach ze względu na zorganizowane wycieczki szkolne,
przyłączyliśmy się do akcji następnego dnia.
Na kilka dni wcześniej, dzieci, nauczyciele
i pracownicy zostali zaproszeni do wzięcia
udziału w akcji poprzez założenie kolorowych skarpetek nie do pary. Na apelu pani
Aneta Żydek przedstawiła istotę zaburzeń
Zespołu Downa, który jest zespołem wad
wrodzonych, którym nie można się ,, zarazić” , który nie zależy od rasy, narodowości, wyznania, itp. Data 21 marca nie jest
bez znaczenia. Jej zapis symbolizuje trzeci
chromosom (zamiast dwóch) w 21 parze,
którego obecność stanowi główną przyczynę
Zespołu Downa, tzw. trisomia chromosomu
21. Dla wyrażenia akceptacji, zrozumienia
i otwartości dla osób z ZD zakładamy kolorowe skarpetki nie do pary, niepasujące do
siebie, różne. Pokazują one nam różnorodność genetyczną, niedopasowanie do reszty
społeczeństwa, zróżnicowanie, wszystko to,
z czym muszą borykać się osoby dotknięte
ZD, a jednocześnie ukazują, że mimo swoich
niepełnosprawności, a z tym i ograniczeń są
radosnymi i ciepłymi ludźmi, na ich buziach
gości uśmiech. Poprzez uczestnictwo w takiej
akcji, kształtujemy społeczne poczucie empatii względem osób z niepełnosprawnością.

Dzieci dowiedziały się, że
osoby z Zespołem Downa
mają takie same pragnienia
i potrzeby jak wszyscy - oczekują miłości, uwagi, szacunku
i akceptacji. Nie chcą być przezywane, wytykane palcami, wykluczane ze społeczeństwa czy
dyskryminowane. Ten Dzień
Kolorowej Skarpetki ma przełamywać stereotypy i zwiększać
świadomość społeczną dotyczącą Zespołu Downa, propagować prawa i dobra ludzi z tą
wadą genetyczną i integrować
się z nimi.
Zachęcono też do sięgania po ciekawe
pozycje książkowe związane z dzisiejszym
dniem, a są to:
dla dzieci młodszych:
■■ Eliza Piotrowska ,,Żółte kółka”
■■ Monika Krajewska ,,Mój młodszy brat”
dla dzieci starszych:
■■ Anna Sobolewska ,,Cela”
■■ Małgorzata Martyniak ,,Każdy ma
w sobie coś, czego nie ma inny ktoś”.
Na zakończenie zrobione zostały zdjęcia
kolorowych skarpetek, w które dzisiejszego
dnia ubrały się dzieci, jak i nauczyciele, czy
pracownicy szkoły. Wszystkim dopisywał
dobry humor. A skarpetki rzeczywiście były
różne, kolorowe i długie, krótkie, jedne we
wzorki inne w paski, i nie do pary.

Dzieci w młodszym oddziale przedszkolnym wraz ze swoimi paniami wykonały
skarpetki z papieru, ozdobione własnoręcznie kawałkami kolorowych materiałów.
Piękne i kolorowe prace powieszone zostały
na gazetce w klasie przedszkolnej.
Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy
przyłączyli się do dzisiejszej akcji. Niechaj
Dzień Kolorowej Skarpetki zostanie w naszej
pamięci i towarzyszą mu te oto hasła:
,,Niechaj tegoroczną wiosnę przywitają
tysiące skarpetek”
,,Wszyscy jesteśmy różni i w różny sposób
kolorowi, ale przez to świat jest do pary”
,,Kolorowe skarpetki włóż dziś, tolerancyjny bądź zawsze”
,,Ilość chromosomów nie ma znaczenia
- każdy może realizować swoje marzenia.
Aneta Zydek

Konkurs „Młodzież Zapobiega Pożarom”
Dnia 13 marca w Szkole Podstawowej w Wojciechowie odbyły
się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. W turnieju udział wzięli

uczniowie ze szkół podstawowych i III klasy gimnazjum z terenu
gminy Wojciechów. Celem turnieju jest popularyzowanie wśród
dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad
postępowania nwa wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat
techniki pożarowej, organizacji ochrony przeciwpożarowej
oraz historii i tradycji ruchu strażackiego. Po sprawdzeniu
testów wypełnionych przez uczestników, jury ogłosiło wyniki i nagrodziło wszystkich uczestników. W tym roku, naszą
szkołę reprezentował Kacper Tarka - uczeń klasy VIII, który
zajął II miejsce w eliminacjach gminnych oraz Damian Barwiak - uczeń klasy VI, który zajął IV miejsce w drugiej grupie
wiekowej. Wszystkim uczestnikom turnieju bardzo serdecznie
gratulujemy, zaś zwycięzcom życzymy dalszych sukcesów na
kolejnym etapie. Dziękujemy również Organizatorom i SP
w Wojciechowie za zorganizowanie, przeprowadzenie Turnieju
Wiedzy Pożarniczej oraz atrakcyjne nagrody.
A. Zubrzycka
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Pierwsza pomoc
4 marca nasze przedszkolaki odwiedziła
Pani Marta Brodowska. Poprowadziła ona
warsztaty z pierwszej pomocy dla dzieci
w formie pluszakowych animacji teatralnych. W zaczarowany świat ratownictwa
medycznego zabrały nas Sęp Daniel, Świnka
Pe i Królica Anna, którzy podczas swojej
wycieczki napotykali na różne niebezpieczeństwa. Bohaterowie animacji w zabawny
sposób przekazali dzieciom umiejętności

wzywania pomocy, tworzenia opatrunków, opatrywania złamań, stłuczeń czy
postępowania przy utracie przytomności.
Przedszkolaki dowiedziały się do czego służy
urządzenie AED oraz w jaki sposób należy
się nim posługiwać. Dzieci miały tez okazję
same poćwiczyć bandażowanie kończyn.
Bardzo dziękujemy Pani Marcie za ciekawe
i pouczające spotkanie.
K. Masiukiewicz

Poszukiwanie wiosny w Poleskim Parku Narodowym
W tym roku zupełnie inaczej niż w latach
ubiegłych obchodziliśmy pierwszy dzień
wiosny. Zazwyczaj były to konkursy, lekcje
na wesoło prowadzone przez uczniów najstarszej klasy i palenie marzanny- kukły
symbolizującej zimę.
W czwartek 21 marca 2019 roku wybraliśmy się na wycieczkę do Chełma i Poleskiego PN.
Pierwszym punktem programu było
zwiedzanie zabytkowej kopalni kredy, która stanowi unikatową pozostałość górnictwa kredowego w Europie. Po znajdującym
się w niej wielopoziomowym kompleksie
korytarzy i komór powstałych w wyniku
wielowiekowej eksploatacji kredy piszącej
oprowadziła nas pani przewodniczka-ciekawie opowiadając historię tego miejsca.
Trasa turystyczna ma ok. 2 km długości
i położona jest pod centralną częścią starego
miasta. Na jej szlaku oglądaliśmy ekspozycje
dotyczące archeologii, górnictwa kredy oraz
historii miasta. W podziemiach spotkaliśmy
się z opiekunem ukrytych tam skarbówDuchem Bieluchem. Spotkanie wywołało
wiele emocji. Władca podziemi okazał się

jednak przyjazny dla turystów. Po wyjściu
z kopalni był czas na zakup pamiątek.
Następnie odwiedziliśmy księdza kanonika Mieczysława Bochenka wieloletniego
proboszcza naszej łubkowskiej parafii, który
dwa lata temu odszedł na emeryturę i jest
obecnie rezydentem w parafii pod wezwaniem Przenajświętszej Trójcy. Spotkanie
było realizacją obietnicy jaką złożyliśmy
Księdzu w czasie pożegnania z nim. Podczas
wizyty podziwialiśmy wschodnie wpływy
w wystroju kościoła położonego na jednym
z chełmskich wzgórz.
Po słodkim poczęstunku i wspomnieniach
wyruszyliśmy w podróż do Urszulina, gdzie
znajduje się Ośrodek Dydaktyczno – Administracyjny Poleskiego Parku Narodowego.
Tam odwiedziliśmy „Ośrodek Ochrony Żółwia Błotnego”, w którym od września do
maja można oglądać małe żółwie błotne.
Obecnie znajduje się tam ok. 500 szt. małych
żółwi, które w maju zostaną wypuszczone
do naturalnego środowiska.
Potem obejrzeliśmy film przedstawiający
bogatą florę i faunę Parku wynikającą z różnorodności znajdujących się tam siedlisk,
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głównie torfowisk i bagien. Wiele z występujących tam unikatowych gatunków jest
objętych ochroną.
W drodze do Urszulina wstąpiliśmy na
dydaktyczną ścieżkę ,, Czahary” (tzn. porośnięte krzewami mokradła), położoną na
terenie kompleksu Bagno Bubnów. Jest to
idealne miejsce dla wielu gatunków ptaków
wodno-błotnych. To także doskonałe miejsce
dla żurawi, których parę widzieliśmy w locie
nad bagnami.
Był to dydaktyczny wyjazd podczas którego mogliśmy stwierdzić, że wiosna nadeszła. Zaobserwowaliśmy to w budzącej się
do życia przyrodzie: baziach na wierzbach,
kwitnących przylaszczkach, przylatujących
kluczach żurawi, pojawiających się bocianach, wesołych odgłosach ptaków i coraz
wyższej temperaturze.
Pogoda nam sprzyjała, humory dopisywały więc zadowoleni powróciliśmy późnym
popołudniem do Łubek.
D. Kołodziejczyk

Konkurs Wiedzy Prewencyjnej „Jestem Bezpieczny”
Dnia 22 marca 2019 r. odbył się w naszej
szkole I Etap Konkursu Wiedzy Prewencyjnej „Jestem Bezpieczny” zorganizowany
przez Komendę Miejską Policji w Lublinie.
Głównym celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach, z jakimi
młodzi ludzie mogą spotykać się w swym
codziennym życiu, jak ich unikać oraz gdzie

i do kogo mogą zwrócić się o pomoc. Do
konkursu przystąpiło 21 uczniów z klas
IV-VI. Zadaniem uczniów było rozwiązanie
testu i udzielenie prawidłowej odpowiedzi
na każde z 20 pytań. Do kolejnego etapu zakwalifikowało się po jednym uczniu
z klasy, którzy uzyskali największą liczbę
punktów. Na kolejnym etapie konkursu

naszą szkołę reprezentować będą następujący uczniowie:
■■ Dawid Olech - kl. IV
■■ Wojtek Grudzień - kl. V
■■ Amelia Grudzień - kl. VI
Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy, zaś zwycięzcom życzymy powodzenia na kolejnym etapie.
A. Zubrzycka

Warsztaty kulinarne
21 lutego w Gminnym Ośrodku Kultury
w Wojciechowie odbyły się warsztaty kulinarne, poprzedzone spotkaniem informacyjno
– edukacyjnym na temat „Profilaktyki raka
szyjki macicy”. Panie położne z SPZOZ nr
1 w Bełżycach przeprowadziły pogadankę,
podczas której uświadomiły uczestniczkom,
dlaczego warto się badać, jak się do tego
przygotować oraz wyświetliły bardzo wymowny film o tej tematyce. Panie prowadzące
poinformowały, również o możliwości skorzystania z bezpłatnych badań cytologicznych.

Następnie przyszedł czas na warsztaty
kulinarne, które poprowadził Pan Kamil
Kuczowicz szef kuchni restauracji „U Hanysa”. Ponad 25 pań uczyło się przyrządzania
nowych potraw. W menu warsztatów była
zupa pomidorowa, łosoś w cieście francuskim
oraz na deser naleśniki Crepese Suzette. Pod
okiem Pana Kamila uczestniczki przygotowywały poszczególne składniki do każdego
z dań oraz aktywnie uczestniczyły w gotowaniu. Popołudnie minęło w miłej i przyjaznej atmosferze. Dziękujemy właścicielom
restauracji U Hanysa Katarzynie i Kamilowi
Kuczowicz oraz ich pracownikom za przekazanie wiedzy kulinarnej, nowoczesnych
przepisów i za poświęcony czas.
Edyta Winiarska
GOK Wojciechów
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Teatr
W dniu 31 stycznia 2019 r. Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie
zorganizował wyjazd do Teatru Osterwy w Lublinie. Wzięło w nim udział 46
osób z terenu całej Gminy. Uczestnicy wycieczki obejrzeli spektakl pt. „Pan
Tadeusz – ostatni zajazd na Litwie”. Sztuka zagrana brawurowo, ze świetnymi rozwiązaniami scenicznymi zrobiła ogromne wrażenie na oglądających.
Wszyscy wrócili do domów zadowoleni, obiecując powtórzenie takiego wyjazdu już wkrótce.
Urszula Mirosław
GOK Wojciechów

,,Z kopyta, kulig rwie…..”
Korzystając ze sprzyjających warunków
zimowych klasa IV świetnie bawiła się podczas kuligu. Ciekawe ukształtowanie terenu
wokół szkoły pozwala na organizowanie
lekcji wychowania fizycznego na świeżym
powietrzu. Świeże powietrze, wesołe dzwonki
końskiego zaprzęgu, cudna zimowa sceneria
i przede wszystkim doborowe towarzystwo
sprawiły, że zanim zdążyliśmy wrócić do
szkoły, uczniowie dopytywali się, kiedy będzie powtórka. Po wspaniałej przejażdżce
przyjemnie było rozgrzać się przy ognisku,
zjeść kiełbaskę i napić się gorącej herbatki.

Cała wycieczka udała się wyśmienicie, sporo było przy tym wszystkim śpiewu, śmiechu i radości. Podziękowania należą się rodzicom
za pomoc, obecność i utrwalenie tych niezapomnianych chwil. Jest
to dla dzieci okazja do zimowych szaleństw na śniegu. Pamiętajmy,
aby bawić się bezpiecznie!
Jolanta Madej
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Dbajmy wszyscy razem
W trosce o remontowany budynek Wieży Ariańskiej i otaczający
go kompleks rekreacyjny w miejscowości Wojciechów, Urząd Gminy
w Wojciechowie w porozumieniu
z Komisariatem Policji w Bełżycach, zwraca się z prośbą o właściwe
użytkowanie i szanowanie rzeczy
i urządzeń znajdujących się na
terenie obiektu. oraz o przestrzeganie przepisów naruszających
ład i porządek publiczny. W przypadku zauważenia jakichkolwiek
nieprawidłowości prosimy o poinformowanie Urzędu Gminy w Wojciechowie, ewentualnie zgłaszanie
interwencji na Policję pod numerem 112. Bądź sygnalizowanie problemu naszemu dzielnicowemu
z Komisariatu Policji w Bełżycach
(sierż. Sztab. Cezary Jurak tel.
695 021 801, email: dzielnicowy.
belzyce3@lu.policja.gov.pl).
Sierż. Sztab. Cezary Jurak

VIVALDI NA WSI
CZTERY PORY ROKU
WIOSNA
Szyby kwiaty straciły, mrozem malowane,
Rdzawe łzy ronią sople u strzech pozwieszane.
Śniegi szybko znikają, bo słońce dopieka,
Zima nogi za pas bierze, za morza ucieka.
Na polach wysychają wielkie rozlewiska,
Znak to oczywisty – pora robót bliska.
Chłop zaprzęga szkapinę, nieco wychudzoną,
Na pole wyrusza wraz z pługiem i broną.
Nad pługiem pochylony, na miedzy zawraca,
Cierpliwie skiby lemieszem przewraca.
Pozostało pole dokładnie zbronować
I do siewu można przystępować.
Do płachty dużej, na karku związanej,
Sięga i do dłoni twardej, spracowanej,
Ziarno nabiera, idąc równymi krokami,
Rozsiewa je, znanymi od wieków ruchami.
Gdy w rolę złote ziarno pracowicie sieje,
Na dostatek rodziny zasiewa nadzieję.
Że do przednówka, roku następnego,
Wystarczy zwykłego chleba powszedniego.
Wiosna umacnia swoje panowanie.
Jej odgłosy – to ptaków różnych śpiewanie,
Wróbli co z wiernie z nami zimę przeżywają
Jaskółek, które z bardzo daleka wracają,
Bociana, co długim umęczony lotem,
Domowników wita radosnym klekotem.

Gdy się ucho ku niebu nastawi,
Słychać klangor lecących żurawi.
Szpaków liczna wesoła gromada,
W dzikiej czereśni pogwizduje, gada.
Od wschodu do zachodu słonka,
Dobiega z nieba śpiew skowronka.
Noc całą, skryty w gęstwinie drzewa,
Mistrz niezrównany – słowik – śpiewa.
Kolor wiosny – to zieleń gama cała,
Gałęzie drzew, krzewów, pookrywała.
Żółte kaczeńce pysznią się na łące,
Przydomowe sady na biało kwitnące.
Przy domu kwietne rabatki
Tam nasturcje i bratki.
Zapachy wiosny , to bzy i jaśminy,
Woń kwitnącej czerwonej koniczyny,
Łąki skoszonej. Przydomowe kwiaty,
Zioła, dołączaj swoje aromaty.
Z początkiem maja, nowe zadanie
Czeka. Jest to kartofli nasadzanie.
Kopiec jesienią zrobiony, odkrywają,
Kartofle kroją, do sadzenia szykują.
Pole obornikiem równo wzbogacone.
Oracz ziemię odwraca na wilgotną stronę,
Kobiety z koszy kartofle dobywają,
Co pół kroku, na skibie układają
Oracz co pole obszedł, znów przybywa,
Nową skibą całość okrywa.
Gdy zejdą, czeka redlenie,
I ciągłe chwastów pielenie.

Krowy, co zimę spędziły w oborze,
Nareszcie mogą pasać się na dworze,
Na polu pachnącej koniczyny.
Nie wszystkie. A to z tej przyczyny,
Że biedniejsi, co pola za wiele nie mają,
Po rowach przydrożnych bydło wypasają.
Nie jest to zajęcie przez dzieci lubiane
One są do tego głównie zatrudniane.
Bo rano chłodno, zimna rosa,
A mała nóżka – przeważnie bosa.
Strach do tego, bo może nadjechać „drogowy”,
Wiadomo, że wypasanie po rowach krowy,
Urzędowo zabronione,
Karą zagrożone.
Z gniazd, w oborach przelepionych,
Albo przy okapach podwieszonych,
Młode jaskółki wyglądają.
Rodzice chyżym lotem śmigają.
Owady łowią. Gdy latają nisko,
Znak wiadomy – deszcz blisko.
Nadchodzi czerwiec – miesiąc wesoły
Dla dzieciarni. Wreszcie koniec szkoły!
Można do woli się bawić, łazić za grzybami
Po lesie. Objadać jagodami, czereśniami.
Po czarodziejskim „świętym Janie”,
Kończy się pięknej wiosny panowanie.
Aleksader Mirosław
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Spotkanie z podróżnikiem
8 lutego 2019 roku Gminna Biblioteka
w Wojciechowie gościła uczniów klas I –
IV ze szkół z terenu Gminy Wojciechów.
Okazją do spotkania były dwa wydarzenia :
podsumowanie konkursu plastycznego oraz
wizyta podróżnika. Ze względu na dużą liczbę
uczestników (około 90 dzieci) spotkanie
odbyło się w dwóch turach: najpierw dla
dzieci z Palikij i Miłocina, później dla dzieci
z Wojciechowa.
Na konkurs plastyczny „Bajkowa zima –
ilustracja do książki” wpłynęło do biblioteki
29 pięknych prac. Jury postanowiła przyznać 11 nagród równorzędnych w postaci
dyplomów i książek. Pozostali zaś otrzymali
dyplomy uczestnictwa w konkursie. Autorzy
prac nagrodzonych to: Nikola Kręgiel klasa
IIA Wojciechów, Oliwier Żelazo klasa IIA
Wojciechów, Nikola Kalicka Klasa III Wojciechów, Maja Patrzylas klasa III Wojciechów,

Krzysztof Grzywacz klasa III Palikije, Wiktoria Mirosław klasa III Palikije, Alicja Rodak
klasa I Palikije, Jakub Chudzik klasa I Miłocin, Tymon Chołożyński klasa I Miłocin,
Alicja Poleszak klasa I Miłocin, Aleksandra
Walczak klasa I Miłocin. Wystawę pokonkursową oglądać można w lokalu Gminnej
Biblioteki Publicznej.
Następnym punktem programu było spotkanie z podróżnikiem Panem Konradem
Rządowskim, którego mieliśmy przyjemność
gościć w bibliotece już po raz kolejny. Pan
Konrad z zawodu nauczyciel i grafik komputerowy, a z zamiłowania fotograf i podróżnik
w formie ciekawej fotorelacji przekazał dzieciom swoje wrażenia z podróży do Stanów
Zjednoczonych . Dzieci z wielkim zainteresowaniem słuchały opowieści i oglądały zdjęcia

z wyprawy po kilku Stanach USA. Szczególne
zaciekawienie budziły opowiastki o zwierzętach Ameryki takich jak: niedźwiedź, bizon,
mustang, grzechotnik, tarantula, puma,
kozioł śnieżny czy rogaty królik (Jackalope).
Podróżnik zaprezentował również pamiątki
przywiezione z wyprawy były to: flaga USA,
łapacz snów i instrument muzyczny zrobiony
z kaktusa (przywoływacz deszczu).
Prezentacja wszystkim bardzo się podobała, dzieci podziękowały brawami i wróciły
do szkół bogatsze o wiedzę na temat USA.
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Ewa Węgorowska
GOK Wojciechów

Teatralna niedziela w Gminie Wojciechów
W ostatnią niedzielę marca w Wojciechowie, odbył się jubileuszowy, XX Gminny
Przegląd Twórczości Teatralnej Szkół. Organizatorem tego wydarzenia jest niezmiennie
Gminny Ośrodek Kultury przy współpracy ze
Szkołą Podstawową w Wojciechowie.
To wielkie święto teatru każdego roku
gromadzi młodych aktorów ze wszystkich
szkół naszej Gminy. W przygotowania do
niego zaangażowane są nie tylko dzieci
i nauczyciele reżyserujący przedstawienia
ale również rodzice, którzy dbają o stroje
i elementy scenografii.
W tym roku w Przeglądzie zaprezentowało
się siedem grup:
■■ Grupa teatralna Maska ze Szkoły
Podstawowej w Maszkach złożona
z uczniów klas V,VI i VII zaprezentowała
spektakl „JAŚ I MAŁGOSIA, CZYLI GLINIANE SERCE”. Reżyserem spektaklu
była Sylwia Popiołek, natomiast oprawę
muzyczną przygotował Leszek Iwaniak.
■■ Najmłodsza grupa w Przeglądzie pod
nazwą Violet reprezentująca Szkołę
Podstawową w Wojciechowie wystawiła spektakl pt. „BEZ NAS TO NIE TO
SAMO”. Opiekunem grupy jest Karolina
Gajowiak
■■ Teatr Marionetka ze Szkoły Podstawowej w Palikijach złożony z uczniów
starszych klas wystawił spektakl „SEN
ALICJI” przygotowany według autorskiego scenariusza opiekunki grupy
- Renaty Walczak.
■■ Szkoła Podstawowa w Łubkach reprezentowana przez teatr Trele Morele
przygotowała spektakl pt. „O BIEDNYM
WILKU i PRZEBIEGŁYM ZIELONYM
KAPTURKU”. Reżyserem przedstawienia była Katarzyna Masiukiewicz.
■■ KSIĄŻĘ SZUKA ŻONY” to spektakl który zaprezentowała Grupa Artystyczna
„Komar” ze Szkoły Podstawowej w Miłocinie prowadzona przez Agatę Górską.
■■ Agnieszka Bardzel ze Szkoły w Wojciechowie przygotowała do przeglą-

du dwie grupy. Grupa teatralna Mała
Trema złożona z uczniów klas piątych
i szóstych wystawiła sztukę ”STRACHY
NA LACHY” , natomiast teatr Trema
złożony z uczniów III klasy Gimnazjum
i starszych klas szkoły podstawowej
zaprezentował spektakl ”A więc wojna”.
Wszystkie występy oceniało jury w składzie: Henryk Kowalczyk – główny instruktor
teatralny Wojewódzkiego Ośrodka Kultury
w Lublinie oraz Urszula Brytan – Golejewska
– aktorka związana z Teatrem Scena 6. Czas
oczekiwania na werdykt został szczelnie
wypełniony występami zespołów wokalnego
oraz tanecznego działających przy Gminnym
Ośrodku Kultury w Wojciechowie oraz Grupy
Gitarzystów z Domu Kultury z Chodla.
Przed ogłoszeniem wyników Joanna Kaznowska Radna Powiatu Lubelskiego oraz
Krzysztof Górecki Prezes Stowarzyszenia
„U Źródeł Ciemięgi” wręczyli Grupie Trema
oraz jej opiekunce Pani Agnieszce Bardzel
podziękowania za wieloletnią działalność
teatralną. Z racji wygaszania Gimnazjów,
Trema na scenie wystąpiła po raz ostatni. Laureaci ze wzruszeniem pożegnali się
z publicznością.
Uroczyste wręczenie nagród odbyło się
z udziałem: Artura Markowskiego - Wójta
Gminy Wojciechów, Michała Sumińskiego Przewodniczącego Rady Gminy Wojciechów,
Jarosława Zubrzyckiego -Przewodniczącego
Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw

Społecznych, Agnieszki Gąski
– Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wojciechowie
oraz Jury.
Decyzją Komisji statuetki
otrzymały grupy: Maska ze
Szkoły Podstawowej w Maszkach, Mała Trema ze Szkoły
Podstawowej w Wojciechowie,
oraz Trele Morele ze Szkoły
Podstawowej w Łubkach.

Oprócz nich nominację do Eliminacji Powiatowych, które odbędą się w Bełżycach,
otrzymały Grupa Teatralna Marionetka ze
Szkoły Podstawowej w Palikijach, Grupa
Artystyczna „Komar” ze Szkoły Podstawowej
w Miłocinie oraz Teatr Trema z Gimnazjum
w Wojciechowie.
Tradycyjnie podczas Przeglądu jury wybierało najlepszych aktorów. W tym roku statuetkę zdobyła Julia Grzegorczyk ze Szkoły
Podstawowej w Łubkach za rolę Zielonego
Kapturka. Ponadto dyplomy dla najlepszych
aktorów zdobyły Aleksandra Guz ze Szkoły
Podstawowej w Maszkach za
rolę Małgosi oraz Aleksandra Koziej ze Szkoły Podstawowej w Palikijach za rolę
Królowej. Dla najlepszych
aktorów i nauczycieli reżyserujących przedstawienia,
w których oni grali Pan Wójt
Artur Markowski ufundował
bilety na spektakl „Mistrz
i Małgorzata” w Teatrze im.
Juliusza Osterwy w Lublinie.
Wszyscy uczestnicy Przeglądu otrzymali pamiątkowe
dyplomy oraz słodkie upominki ufundowane przez Gminny Ośrodek
Kultury w Wojciechowie.
Dziękujemy wszystkim za udział w XX
Gminnym Przeglądzie Twórczości Teatralnej
Szkół, gratulujemy zwycięzcom i życzymy
sukcesów na dalszych etapach.
Urszula Mirosław
GOK Wojciechów

Teatralna niedziela

w Gminie Wojciechów

Gmina Wojciechów
należy do:

www.zielonypierscien.eu

www.kraina.org.pl

Opracowanie:
Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie
Wojciechów 9 24-204 Wojciechów,
tel. 81 517 72 10, 81 517 76 22
e-mail: gok@agroturystyka.pl,
kowale@kowale@.com.pl
www.gokwojciechow.pl, www.kowale.com.pl

