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VIII KADENCJA RADY GMINY WOJCIECHÓW (2018 - 2023)
Od ostatniej sesji, która odbyła się 14 marca 2019 roku Rada
Gminy Wojciechów VIII kadencji obradowała 2 razy.

VIII sesja Rady Gminy Wojciechów odbyła się
11 kwietnia 2019 r.

Podczas obrad VIII sesji na radnego został zaprzysiężony Tomasz
Marek Madej. Z uwagi na to, iż w wyborach uzupełniających do
Rady Gminy Wojciechów, zarządzonych przez Komisarza Wyborczego na dzień 7 kwietnia 2019 roku, zarejestrowana została tylko
jedna lista kandydatów, mandat radnego w okręgu nr 15 został
obsadzony bez głosowania.
Była to sesja poświęcona informacjom na temat dróg wojewódzkich i powiatowych na terenie Gminy, jak również informacji na temat
problemu bezrobocia. W obradach uczestniczyło wielu zaproszonych
gości, między innymi: Grzegorz Kozioł – członek Zarządu Powiatu
Lubelskiego, Zofia Sieńko – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu,
Joanna Kaznowska – radna Powiatu, Anna Rynkowska - radna
Powiatu, Grażyna Gwiazda – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
w Lublinie, Anna Woźnicka – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
w Lublinie z/s w Bełżycach, Grzegorz Dobosz – Kierownik Rejonu
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie z/s w Bychawie.

W porządku obrad znalazły się takie punkty jak:
1.

2.

Informacja na temat stanu dróg wojewódzkich na terenie
Gminy Wojciechów oraz planowanych na 2019 rok pracach
remontowych i modernizacyjnych, którą przedstawił Kierownik Rejonu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie z/s
w Bychawie – Grzegorz Dobosz. Rejon ZDW z/s w Bychawie
na terenie gminy Wojciechów administruje drogę Nr 827
Sadurki-Bełżyce. W najgorszym stanie technicznym jest nawierzchnia odcinka Wojciechów - Sadurki. Stan pozostałych
jest zadowalający lub dobry. W 2018 roku na utrzymanie
w/w drogi wydatkowano kwotę 110.800 zł, z czego 17.000
zł – na zimowe utrzymanie, 11.000 zł - oznakowanie poziome,
2.500 zł - oznakowanie pionowe i urządzenia bezpieczeństwa
ruchu drogowego, 74.600 zł - remont cząstkowy nawierzchni
oraz 5.700 zł na koszenie poboczy drogi. Na 2019 rok nie są
planowane żadne prace modernizacyjne. Natomiast w ramach
bieżącego utrzymania planowane są: odnowa oznakowania
poziomego, ustawienie i wymiana słupków prowadzących
U-1a, wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego
i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, zimowe
utrzymanie dróg, remont cząstkowy nawierzchni i koszenie
poboczy drogi. Kierownik poinformował, że ZDW posiada
opracowaną dokumentację techniczną na modernizację
odcinka od m. Wojciechów- Kolonia Piąta w kierunku m.
Maszki (na wysokości lasu). W odpowiedzi na wniosek Wójta
Gminy Wojciechów rozważana jest możliwość utwardzenia
poboczy, jeśli tylko będą na to środki.
Informacja na temat stanu dróg powiatowych na terenie
Gminy Wojciechów oraz planowanych na 2019 rok pracach
remontowych i modernizacyjnych. Tu głos zabrał obecny
na sesji członek Zarządu Powiatu Lubelskiego – Grzegorz
Kozioł. Przez teren gminy Wojciechów przebiega 34 km
dróg powiatowych, z czego 8,5 km jest w bardzo złym stanie
technicznym. W ramach Funduszu Dróg Samorządowych
Powiat złożył wniosek o dofinansowanie przebudowy ciągu
komunikacyjnego obejmującego drogi 2236L i 2238L. (od-

3.

cinek od Halinówki do m. Kocianów). Jeśli chodzi o samo
finansowanie inwestycji realizowanych wspólnie przez
Gminę i Powiat to przedstawia się to następująco: budowa
i remonty dróg po 50%, budowa chodników - 60% Gmina
i 40% Powiat, budowa oświetlenia – w całości pokrywa
Gmina. Oprócz dokończenia przebudowy w/w drogi do
realizacji planowana jest także modernizacja drogi 2235L
Wąwolnica-Stary Gaj. oraz budowa chodnika w m. Sporniak.
Następnie informację uzupełniła Dyrektor Zarządu Dróg
Powiatowych w Lublinie z/s w Bełżycach – Anna Woźnicka. Zarząd Dróg Powiatowych administruje siecią dróg
o długości 772 km, z czego 698 km to drogi utwardzone.
Utrzymaniem 34 km dróg powiatowych, które znajdują się
na terenie gminy Wojciechów zajmuje się Obwód Drogowy
Nr 1 z/s w Bełżycach. Stan techniczny nawierzchni dróg jest
dobry za wyjątkiem wspomnianych odcinków w m. Łubki
(nr 2236L) oraz w m. Wojciechów-Kolonia Pierwsza - Stary
Gaj (nr2235L). Oprócz remontów cząstkowych i bieżącego
utrzymania dróg do realizacji planowana jest modernizacja
odcinka drogi 2236L w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Realny termin wykonania tej inwestycji to 2020 rok.
Zakres robót objąłby ponad 3 kilometrowy odcinek drogi
w ramach, którego planuje się: wykonanie około 700 m.b.
chodnika w kilku odcinkach, utwardzenie poboczy, przebudowę wszystkich skrzyżowań oraz istniejących zjazdów
do pól i posesji a także przepustów pod drogą, odtworzenie
odwodnienia i wykonanie nowego, wykonanie przejść dla
pieszych oraz ustawienie znaków bezpieczeństwa ruchu
drogowego.
Informacja dotycząca sytuacji na rynku pracy w Powiecie
Lubelskim z uwzględnieniem Gminy Wojciechów, którą
przedstawiła Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie
– Grażyna Gwiazda. Stopa bezrobocia w 2018 roku przedstawiała się następująco: 5,8% w kraju, 8% w województwie oraz
6,4% w powiecie i charakteryzuje się tendencją spadkową.
Pod koniec marca 2019 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Lublinie zarejestrowanych było 3673 bezrobotnych w tym
211 z terenu Gminy Wojciechów. W 2018 roku spośród 3603
osób zarejestrowanych w PUP 1862 to osoby poniżej 34 roku
życia (51,6%), oraz 151 osób niepełnosprawnych (4,1%).
Odpowiednio dla Gminy Wojciechów przedstawia się to
następująco: 211 bezrobotnych ogółem, z czego 109 poniżej
34 roku życia (51,6%) i 4 osoby niepełnosprawne (1,8%).

W trakcie VIII sesji Rady Gminy podjęte zostały poniższe uchwały:
■■ Nr VIII/39/19 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy;
■■ Nr VIII/40/19 w sprawie realizacji zadania pn.: „Przebudowa

ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe nr
2236L, 2238L poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego
na terenie gminy Bełżyce i Wojciechów” w ramach Funduszu
Dróg Samorządowych;
■■ Nr VIII/41/19 w sprawie rozpatrzenia protestu wyborczego
dotyczącego wyborów sołtysa sołectwa Szczuczki VI Kolonia;
■■ Nr VIII/42/19 zmieniającej uchwałę w sprawie powołania
Komisji Budżetowej Rady Gminy Wojciechów;
■■ Nr VIII/43/19 zmieniającej uchwałę w sprawie powołania
Komisji Infrastruktury, Inwestycji i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Rady Gminy Wojciechów;
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■■ Nr VIII/44/19 zmieniającej uchwałę w sprawie powołania

Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady
Gminy Wojciechów;
■■ Nr VIII/45/19 zmieniającej uchwałę w sprawie powołania
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wojciechów.

IX sesja Rady Gminy Wojciechów odbyła się
16 maja 2019 r.

Pierwsza część posiedzenia była częścią informacyjno-sprawozdawczą, dotyczącą działalności Lokalnej Organizacji Turystycznej
„Kraina Lessowych Wąwozów” jak również realizacji Gminnych
Programów: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani za 2018 rok. Ponadto
zaprezentowana została analiza systemu gospodarki odpadami
komunalnymi za rok ubiegły.
Informację o działalności Lokalnej Organizacji Turystycznej
„Kraina Lessowych Wąwozów” przedstawił, zaproszony na sesję
Dyrektor Biura LOT Wiesław Czerniec. Jest to Organizacja, która
powstała w 2004 roku pod nazwą Lokalna Organizacja Turystyczna
„Ziemia Nałęczowska”. Tworzyły ją wówczas trzy gminy: Wąwolnica, Nałęczów i Wojciechów. Obecnie jej członkami jest 12 gmin,
zarówno z powiatu lubelskiego, jak i puławskiego i w sumie około
60 podmiotów, w tym osoby fizyczne. Głównym celem LOT jest
promocja oferty turystycznej i koordynacja działalności turystycznej
na terenie gmin będących członkami Organizacji. Zadaniem LOT
„Kraina Lessowych Wąwozów” jest przyciągniecie jak największej
liczby turystów poprzez szereg różnych działań związanych z promocją regionu. Służyć temu ma między innymi koordynacja całego
systemu informacji turystycznej. W ramach realizowanego projektu
w każdej gminie należącej do LOT „Kraina Lessowych Wąwozów”
powstał punkt informacji turystycznej. Taki punkt działa również
w Gminnym Ośrodku Kultury w Wojciechowie. Ponadto Organizacja
zajmuje się rozpowszechnianiem informacji o atrakcjach turystycznych poprzez różnego rodzaju materiały promocyjne, foldery czy
też mapy, promocją regionu w internecie. Od dwóch lat wspólnie
z Polską Organizacją Turystyki Wiejskiej LOT prowadzi na zlecenie
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi kampanię „Odpoczywaj na
wsi” w ramach, której bierze udział w licznych targach na terenie
całej Polski. Są one okazją nie tylko do spotkania z turystami, ale
również do szerokiej promocji w mediach. LOT „Kraina Lessowych
Wąwozów” realizuje wiele inwestycji zwiększających atrakcyjność
regionu: budowa ponad 300 km tras rowerowych, około 100 km tras
nordic walking, zagospodarowanie wąwozów. W ramach projektu
„Zima w Krainie Lessowych Wąwozów” trzy stacje narciarskie
wspólnie zakupiły sprzęt. Odnosząc się do współpracy z Gminą
Wojciechów Dyrektor podkreślił, że jest ona jedną z ważniejszych
gmin i najważniejszym partnerem. Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie poprzez udział w licznych targach i imprezach a także
aktywne działanie i promocję turystyki w pełni wykorzystuje swoje
członkostwo w LOT „Kraina Lessowych Wąwozów”. Wojciechów
ciągle kojarzy się z kolebką agroturystyki i jest przykładem na to,
że z miejscowości, która nie miała żadnych tradycji turystycznych
można było stworzyć taką, gdzie pewna grupa ludzi z turystyki żyje.
Kolejnym tematem sesji była analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi za 2018 rok. Obecnie funkcjonujący system został uruchomiony 1 lipca 2013 r. Od tego czasu za jego
organizację i funkcjonowanie odpowiada Gmina. W 2018 roku
odbiorem odpadów komunalnych objętych było 5222 osoby (stan
na 31.12.2018). Złożono 1781 deklaracji, w tym 1759 dotyczyło
selektywnej zbiórki odpadów. Stawki za gospodarowanie odpadami
komunalnymi od początku funkcjonowania systemu nie zmieniły
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się i wynoszą odpowiednio: 6 zł/ za osobę na miesiąc dla odpadów
zebranych selektywnie i 12 zł/ za osobę na miesiąc dla odpadów
zbieranych w sposób nieselektywny. Należy przypomnieć, iż do opłat
zobowiązane są wszystkie osoby zamieszkujące posesję. Właściciele
nieruchomości niezamieszkałych oraz prowadzących działalność
gospodarczą podpisują umowy na wywóz odpadów bezpośrednio
z przedsiębiorcą świadczącym tego typu usługi.
Odbiorem i transportem odpadów komunalnych z nieruchomości
zamieszkałych zajmuje się Zakład Zagospodarowania Odpadów
Komunalnych w Bełżycach. Odpady odbierane są raz w miesiącu
zgodnie z przyjętym harmonogramem. Ponadto dwa razy w roku
organizowana jest tzw. „wystawka” odpadów wielkogabarytowych,
zużytego sprzętu elektrycznego, elektronicznego oraz opon. Mieszkańcy mają również możliwość skorzystania z Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), zlokalizowanego w Kozubszczyźnie. Po okazaniu dowodu osobistego oraz ostatniego
aktualnego dowodu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do punktu selektywnej zbiórki można dostarczyć: odpady
komunalne ulegające biodegradacji, odpady zielone, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe,
odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony. Punkt świadczy
usługi w każdy wtorek od 730 do 1530.

W 2018 roku koszty funkcjonowania odpadami komunalnymi wyniosły 363.949,32 zł, z czego:

■■ 64.235,99 zł (18%) to wydatki na odbiór i transport odpa-

dów komunalnych,
■■ 190.308,73 zł (52%) na zagospodarowanie odpadów komu-

nalnych,
■■ 16.666,68 zł (4%) to wydatki związane z prowadzeniem

i obsługą PSZOK,
■■ 31.646,00 zł (9%) składka członkowska Celowego Związku

Gmin „PROEKOB”,
■■ 61.091,92 zł (17%) to koszty administracyjne.

Na terenie gminy Wojciechów w 2018 r. wytworzono
w sumie 908,300 Mg odpadów komunalnych:

■■ zmieszane odpady komunalne 577,220 Mg
■■ inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

61,920 Mg
odpady ulegające biodegradacji 1,920 Mg
opakowania z metali 1,390 Mg
opakowania ze szkła 66,530 Mg
opakowania z papieru i tektury 2,220 Mg
opakowania z tworzyw sztucznych 58,480 Mg
zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 16,640 Mg
odpady wielkogabarytowe 71,860 Mg
odpady budowlane 22,700 Mg
zużyte opony 27,420 Mg.
W 2018 roku Gmina Wojciechów osiągnęła poziomy recyklingu,
zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wartościami założonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14
grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji
odpadów komunalnych.
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Podczas IX sesji radni podjęli następujące uchwały:
■■ Nr IX/46/19 w sprawie udzielenia przez Gminę Wojciechów

pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu na budowę chodnika w m. Sporniak;

■■ Nr IX/47/19 w sprawie określenia tygodniowego obowiązko-

wego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych
placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi
dzieci 6-letnie i dzieci młodsze;
■■ Nr IX/48/19 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
■■ Nr IX/49/19 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

Rady Gminy Wojciechów
SPROSTOWANIE. W ostatnim kwietniowym wydaniu Gazety Wojciechowskiej omyłkowo załączona została
niewłaściwa tabelka. Dane, które były w niej umieszczone dotyczyły roku 2018 zamiast 2019 r.
UCHWAŁA NR V/34/19 Rady Gminy Wojciechów z dnia 30 stycznia 2019 r.
Wykaz inwestycji zatwierdzonych przez Radę Gminy na rok 2019 przedstawia się następująco:
L.p.

Dział Rozdział

Treść zadania

Wysokość wydatków (zł)
w 2019 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
nawierzchni w otoczeniu Wieży Ariańskiej” (w ramach programu Modernizacja i roboty
budowlane przy zabytkowym obiekcie Wieży Ariańskiej – Muzeum Kowalstwa w Wojciechowie - wraz z zagospodarowaniem terenu) Modernizacja i roboty budowlane zabytkowego
obiektu Wieży Ariańskiej – Muzeum Kowalstwa – wraz z zagospodarowaniem terenu

98.825,00

2.

600

60014

Dotacja dla Powiatu Lubelskiego na realizacje zadania pn.: Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe nr 2236L, 2238L poprawiająca bezpieczeństwo ruchu
drogowego na terenie gminy Wojciechów”

363.743,00

3.

600

60014

Dotacja dla Powiatu Lubelskiego na budowę chodnika w m. Sporniak w kierunku remizy

105.000,00

4.

600

60013

Pomoc finansowa dla wspólnego zadania z samorządem województwa lubelskiego tj. przebudowa skrzyżowania w m. Wojciechów

49.262,00

5.

600

60016

Dotacja dla Gminy Nałęczów na realizację przebudowy drogi gminnej w m. Sadurki, na
działkach Nr 1304 i 1305

75.000,00

6.

900

90095

Dotacja dla celowa dla OSP Wojciechów na wkład własny na budowę placu zabaw przy OSP
Wojciechów i przy OSP Szczuczki

4.200,00

7.

900

90095

Dotacja dla celowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej Maszki na wkład własny na budowę
placu zabaw przy szkole oraz i przy remizy OSP Palikije Drugie.

4.200,00

Wydatki na własne zadania inwestycyjne w 2019 roku
1.

600

60016

Budowa dróg gminnych:

1.400.144,90

- w. m. Góra w kierunku m. Szczuczki

400.000,00

- w m. Maszki

400.000,00

- w m. Czajki-Miłocin

100.000,00

- w m. Kolonia Miłocin

200.000,00

- w m. Łubki

250.000,00

- wykonanie podbudowy i asfaltowanie w m. Łubki (fundusz sołecki m. Halinówka)

11.872,19

- wykonanie podbudowy i asfaltowanie w m. Nowy Gaj (fundusz sołecki)

10.584,36

- wykonanie nawierzchni asfaltowej w m. Palikije Drugie
(od drogi powiatowej do bloków mieszkalnych - fundusz sołecki)

27.688,35
13.000,00

2.

900

90095

Wyposażenie placu zabaw w m. Szczuczki VI Kolonia (fundusz sołecki)

3.

900

90095

Budowa placu zabaw w m. Ignaców (fundusz sołecki)

3.000,00
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C.D. Wykaz inwestycji zatwierdzonych przez Radę Gminy na rok 2019 przedstawia się następująco:
L.p.

Dział Rozdział

Treść zadania

Wysokość
wydatków (zł)
w 2019 r.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w 2019 roku.
1.

010

01010

Budowa sieci wodociągowej
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla m. Miłocin, Maszki, Maszki k/Wojciechowa, Palikije Pierwsze

1.900.000,00
środki UE
254.520,00
środki własne
145.480,00

Budowa sieci wodociągowej w m. Maszki – Palikije Pierwsze

środki UE
565.778,00
środki własne
334.222,00

Budowa sieci wodociągowej w m. Wojciechów-Kolonia Pierwsza – Wojciechów-Kolonia Piąta

środki UE
311.787,00
środki własne
288.213,00

4.

900

90001

Instalacja kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych
na terenie gminy Wojciechów

środki UE
1.715.379,00
środki własne
1.627.155,00

3.

801

80195

Przebudowa drogi powiatowej w m. Wojciechów - Wojciechów-Kolonia Pierwsza

środki UE
3.000.000,00
środki własne
3.000.000,00

INWESTYCJE
OGÓŁEM:

§ 6057 (środki UE)
§ 6059 (środki własne)

11.242.534,00
5.847.464,00
5.395.070,00

Fundusz sołecki
1.

Wysokość Funduszu Sołeckiego na 2019 rok.

410.817,90

Działania w Gminie Wojciechów kwiecień - czerwiec 2019
Szanowni Państwo, mieszkańcy Ziemi Wojciechowskiej, z gminy Wojciechów. Są to następujące zadania: (1) „Poprawa lokalnej

infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę rekreacyjno-interaktywnego placu zabaw w miejscowości Sporniak - wnioskodawca: OSP
w Sporniaku - kwota wnioskowanego wsparcia: 70 tys. 788,00 zł, (2)
„Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej w miejscowości Szczuczki” wnioskodawca: OSP w Szczuczkach - kwota wnioskowanego wsparcia:
Poprawa lokalnej infrastruktury rekreacyjnej pod 58 tys. 417,00 zł, (3) „Budowa siłowni plenerowych w miejscowościach
względem spełnienia lokalnych kryteriów wyboru Maszki i Wojciechów” - wnioskodawca: Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji wsi Maszki z/s w Maszkach - kwota wnioskowanego wsparcia:
operacji
W dniu 16.04.2019 r. w dworku Kossaków w Kośminie odbyło 70 tys. 440,00 zł. W dalszej kolejności zakwalifikowane wnioski będą
się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień”. podlegały ocenie merytorycznej w Urzędzie Marszałkowskim WojePodczas tego posiedzenia Rada, której jestem członkiem, dokonała wództwa Lubelskiego.
oceny wniosków złożonych przez wnioskodawców w ramach naboru,
dotyczącego Przedsięwzięcia 2.1.2 - Poprawa lokalnej infrastruktury Pierwsza edycja sprzątania gminy
Wiosna to piękny czas, w którym porządkujemy nasze domy,
rekreacyjnej pod względem spełnienia lokalnych kryteriów wyboru
operacji. Rada LGD podjęła uchwałę, dotyczącą naboru w ramach ogrody oraz całą gminę!
W dniu 13.04.2019 r. odbyła się pierwsza edycja sprzątania gmiPrzedsięwzięcia 2.1.2 w sprawie m. in. przyjęcia listy operacji
wybranych. Miło mi Państwa poinformować, że wśród inwestycji ny, której celem było uświadomienie, że estetyka otaczających nas
zakwalifikowanych do finansowania znalazły się wszystkie 3 wnioski miejsc jest naszą wspólną sprawą. W ramach akcji likwidowaliśmy
podejmujemy dalsze działania, żeby krok po kroku rozwijać naszą
gminę. Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na działania i zadania,
które dzięki zaangażowaniu różnych środowisk udało się w ostatnim
czasie (kwiecień – czerwiec 2019 r.) zrealizować:
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nielegalne wysypiska - z miejsc ogólnodostępnych, zbieraliśmy
zalegające odpady, sprzątaliśmy lasy, drogi, chodniki, przydrożne
rowy. Bardzo dużo zostało zrobione (zebrano 6 ton śmieci), ale
jeszcze dużo jest do zrobienia. Będziemy kontynuować tę akcję
w okresie jesiennym. Serdecznie dziękuję wszystkich mieszkańcom,
sołtysom, radnym, druhom OSP, przedstawicielom Stowarzyszeń,
Kół Gospodyń Wiejskich, uczniom za udział i olbrzymie zaangażowanie w porządkowaniu naszej gminy.

Utwardzanie dróg gminnych materiałem kamiennym

W dniach 1 - 10 kwietnia 2019 r. realizowaliśmy Funduszu
Sołeckiego na 2019 r. w zakresie utwardzania dróg gminnych
w poszczególnych sołectwach materiałem kamiennym. Rozwieziono
2000 ton zamówionego materiału kamiennego o frakcji od 4 do 31,5
mm. W dniu 7 czerwca rozpoczęliśmy dalsze działania w zakresie
utwardzania dróg w oparciu o środki finansowe przeznaczone na
ten cel w budżecie gminy Wojciechów na 2019 r.

Wnioski na drogi powiatowe i gminne w ramach
rządowego programu Fundusz Dróg Samorządowych

W połowie marca 2019 r. Wojewoda Lubelski – prof. Przemysław
Czarnek oficjalnie ogłosił rozpoczęcie naboru wniosków w ramach
Funduszu Dróg Samorządowych w 2019 roku na zadania powiatowe
i gminne. Dokumenty były przyjmowane do 15 kwietnia. Środki
Funduszu są przeznaczone na dofinansowanie zadań polegających
na budowie, przebudowie lub remoncie dróg powiatowych (zadania
powiatowe) lub budowie, przebudowie lub remoncie dróg gminnych
(zadania gminne). Poziom dofinansowania zadań wynosi do 80%
kosztów kwalifikowalnych zadań w zależności od dochodu własnego
danej jednostki samorządu terytorialnego na jednego mieszkańca
w stosunku do średniego dochodu własnego jednostek samorządu
terytorialnego na jednego mieszkańca w skali kraju. W ramach naboru wniosków Powiat Lubelski zgłosił 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 na odcinku 3 km. Planowany termin
realizacji inwestycji to lata 2019-2020. Gmina Wojciechów będzie
partycypowała w kosztach realizacji tego zadania na poziomie
do 25% wartości. Gmina Wojciechów złożyła do Funduszu Dróg
Samorządowych w naborze kwietniowym 2019 r. dwa wnioski
na drogi gminne nr: pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 112575L
w miejscowościach Maszki i Maszki k/Wojciechowa” na odcinku 990
m (na działkach nr 735 i 793) oraz pn. „Przebudowa drogi gminnej
nr 106917L w miejscowości Maszki, gm. Wojciechów na odcinku
990 m (na działkach nr 60 i 365). W przypadku, gdy ogłoszony
zostanie kolejny nabór, gmina planuje złożenie dwóch kolejnych
wniosków na drogi w miejscowościach Szczuczki i Palikije Pierwsze.

środków w ramach konkursu grantowego: e – MISJA - rozwój
kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa lubelskiego
i podkarpackiego ogłoszonego przez Fundację Rozwoju Demokracji
Lokalnej, FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego
i Demokracji, oraz Stowarzyszenie Edukacji Nieformalnej „MERITUM”. Projekt będzie realizowany w okresie od dnia 01.05.2019 r.
do dnia 31.03.2020 r. i obejmuje cykl szkoleń z różnych obszarów
z wykorzystaniem komputerów. Szkolenia będą obejmować 16 godz.
szkoleniowych tj. 2 dni po 8 godzin. Nabór na szkolenia odbywać się
będzie w systemie ciągłym - po zebraniu 12 osób chętnych na dany
obszar tematyczny, uruchamiamy szkolenie. W ramach szkolenia
uczestnicy mają zapewnione: materiały szkoleniowe, serwis kawowy, catering, laptopy,, z których korzystać będą uczestnicy podczas
szkoleń, trenerów. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu
mogą zgłaszać się do uczestnictwa w następujących obszarach
tematycznych: (1) Rolnik w sieci, (2) Mój biznes w sieci, (3) Moje
finanse i transakcje w sieci, (4) Kultura w sieci, (5) Rodzic w Internecie, (6)Działam w sieciach społecznościowych, (7) Tworzę własną
stronę internetową (blog). Zgłoszenia i odpowiedzi na wszystkie
pytania udziela Koordynator projektu: Małgorzata Kowalczyk tel.
695 177 327 e-mail: e-prosto@wp.pl.

I Wojewódzki Konkurs na Palmę
i Pisankę Wielkanocną

W dniu 14.04.2019 r. odbył się finał I Wojewódzkiego Konkursu
na Palmę i Pisankę Wielkanocną, który miał miejsce w Muzeum
Wsi Lubelskiej. Celem przedsięwzięcia organizowanego przez Urząd
Marszałkowski Województwa Lubelskiego oraz Wojewódzki Ośrodek
Kultury w Lublinie pod patronatem honorowym Wicemarszałek
Sejmu RP Beaty Mazurek było upowszechnianie tradycji i folkloru
związanego z tematyką Świąt Wielkanocnych, popularyzowanie
wiedzy na temat symboliki i znaczenia pisanki oraz palmy w polskiej
obrzędowości ludowej, a także ocalenie od zapomnienia typowych
dla regionu form twórczości ludowej. Gminę Wojciechów w tym Konkursie reprezentowały: KGW Stasin, KGW „Jedyneczki” Wojciechów
Kolonia Pierwsza oraz Pani Małgorzata Żuchnik - sołtys Sporniaka.
Bardzo dziękuję Państwu za udział w Konkursie, zaangażowanie
i promowanie naszej gminy na forum Województwa Lubelskiego.
Liczę, że w kolejnej edycji Konkursu reprezentacja naszej gminy
będzie liczniejsza, do czego serdecznie zachęcam.

Wniosek na budowę lub modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych (Fundusz Ochrony Gruntów
Rolnych (FOGR))

W związku z uruchomioną przez Zarząd Województwa Lubelskiego procedurą naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej ze
środków budżetu Województwa Lubelskiego na budowę lub modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych gmina Wojciechów
złożyła wniosek o dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacja
drogi gminnej nr 106906L stanowiącej dojazd do gruntów rolnych
w miejscowości Łubki”.

Wzrost kompetencji cyfrowych uczestników szkoleń
komputerowych z terenu gminy Wojciechów, w tym
osób niepełnosprawnych
Budowa dróg gminnych
W lutym 2019 r. gmina Wojciechów w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Wojciechowskie Arianki” 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
kompetencji cyfrowych, dotycząca realizacji projektu grantowego
pn. „Z komputerem na tak – wzrost kompetencji cyfrowych u 168
uczestników szkoleń komputerowych w terenu Gminy Wojciechów,
w tym osób niepełnosprawnych” realizowanego z pozyskanych

W budżecie gminy na 2019 r. zaplanowane zostały środki na
budowę dróg w miejscowościach: Miłocin (Czajki) – „Przebudowa
drogi gminnej nr 106921L od km 0+000 do km 0+536 w miejscowości Miłocin”, Miłocin – „Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr
392) od km 0+000 do km 1+256 w miejscowości Miłocin”, Palikije
Drugie (SHR) – „Przebudowa drogi na działce wewnętrznej nr
1/6 w miejscowości Palikije Drugie, gm. Wojciechów na długości
200 m od km 0+000 do km 0 +200 oraz Łubki – „Przebudowa
drogi gminnej nr 106906L w miejscowości Lubki (dz. Nr 347/1
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i 347/2) gm. Wojciechów na długości 1306 m od km 0+000 do km
1+306”. W przypadku obu dróg w Miłocinie został już wybrany
wykonawca inwestycji i w najbliższym czasie rozpocznie działania.
W przypadku dróg na Łubkach i Palikijach (SHR) trwa procedura
przetargowa.
Wspólnie z Urzędem Miasta Nałęczów zrealizowaliśmy inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej (wewnętrznej) w m. Sadurki
od km 0+003,20 do km 0+205,32”. Wykonano przebudowę drogi
gminnej, w tym wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni oraz
włączenie do drogi wojewódzkiej Nr 830 obejmujące w szczególności następujące rodzaje robót: 1) roboty przygotowawcze (roboty
pomiarowe, roboty rozbiórkowe, oznakowanie czasowe robót
zgodnie z planem czasowej organizacji ruchu), 2) roboty ziemne,
3) wykonanie podbudowy, w tym jej poszerzenia, 4) wykonanie
nawierzchni, 5) wykonanie odwodnienia, 6) roboty wykończeniowe,
7) oznakowanie. Klasa techniczna: D, prędkość projektowa drogi:
30km/h, szerokość jezdni: 5,0 m na włączeniu do drogi wojewódzkiej
Nr 830 (do km 0+043,44), a następnie 4,0 m (do km 0+205,32 –
połączenia z drogą leżącą w gminie Wojciechów w miejscowości
Maszki), o nawierzchni z betonu asfaltowego i poboczami ziemnymi
szerokości 0,75 m. Całkowity koszt inwestycji 142 tys. zł. Udział
finansowy gminy Wojciechów: 71 tys. zł.

Oznakowanie dróg

Sukcesywnie gmina prowadzi działania, mające na celu uzupełnienie oznakowania pionowego przy drogach gminnych powiatowych i wojewódzkich.

Gminny Dzień Strażaka

W dniu 3.05.2019 r. w kościele parafialnym w Łubkach odbyła
się uroczysta Msza Św. Z okazji Gminnego Dnia Strażaka. W uroczystościach wzięli udział druhowie ze wszystkich jednostek OSP
z terenu gminy Wojciechów. Po części oficjalnej, przemówieniach
i złożeniu ślubowanie przez nowych druhów strażacy udali się
na poczęstunek.

Gminne i Powiatowe zawody pożarniczo – sportowe
Ochotniczych Straży Pożarnych

W dniu 12 maja 2019 r. na Stadionie Miejskim w Bełżycach
odbyły się „Gminne zawody sportowo - pożarniczych Ochotniczych
Straży Pożarnych”. Wystąpiły w nich jednostki z gmin: Bełżyce,
Konopnica i Wojciechów. W klasyfikacji jednostek OSP z terenu
gminy Wojciechów trzy pierwsze miejsca odpowiednio zajęły:
OSP Wojciechów, OSP Wojciechów Kolonia Pierwsza, OSP Łubki
Kolonia. W klasyfikacji generalnej jednostki OSP Wojciechów
i OSP Wojciechów Kolonia Pierwsza zajęły odpowiednio pierwsze
i trzecie miejsce. Jednostka OSP Wojciechów uzyskała awans na
„Powiatowe zawody sportowo - pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych”. W dniu 7 czerwca 2019 r. na Stadionie Miejskim
w Bełżycach odbyły się „Powiatowe zawody sportowo - pożarnicze
Ochotniczych Straży Pożarnych”. Przeprowadzono trzy konkurencje:
sztafetę pożarniczą, „bojówkę” i musztrę. Drużyna OSP Wojciechów
została Mistrzem Musztry i zajęła trzecie miejsce w klasyfikacji
generalnej, ustępując jednostkom z gminy Garbów – OSP Wola
Przybysławska i Garbów.

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojciechowie informuje, iż Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło Program
„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019, którego obowiązek realizacji
spoczywa również na gminach. Powyższy program kierowany jest
do dzieci i osób niepełnosprawnych, których członkowie rodzin
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lub opiekunowie wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej
przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad tymi osobami. Zapewnienie
wsparcia w zakresie usługi opieki wytchnieniowej wpisuje się
w główny cel powstałego w dniu 1 stycznia 2019 r. państwowego
funduszu celowego pn. „Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych, zwany „Funduszem Solidarnościowym”.
Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz.
U. z 2018 r. poz. 2192), zwanej dalej „ustawą celem Funduszu
Solidarnościowego jest m. in. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych. Program dotyczy członków rodzin lub opiekunów
sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem
o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze
znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz
konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka
w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, a także nad osobami
ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Opieka wytchnieniowa
może odciążyć opiekunów m.in. poprzez zapewnienie im wsparcia
w wykonywaniu dotychczasowych obowiązków lub zapewnienie
zastępstwa, dzięki któremu opiekunowie zyskają czas dla siebie.
Celem głównym Programu jest wsparcie członków rodzin lub
opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1) dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
a) konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej
osoby w związku ze znacznie
ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,
b) konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna
dziecka w procesie jego leczenia,
rehabilitacji i edukacji oraz,
2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności - poprzez
możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług
opieki wytchnieniowej.
Program będzie realizowany w trzech Modułach:
MODUŁ I:
świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu
dziennego, skierowanego do członków rodzin lub opiekunów
sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem
o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, o których mowa
powyżej oraz osób o znacznym stopniu niepełnosprawności niekorzystających z innych form usług w:
a. miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
b. ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej jako zorganizowanej usługi.
MODUŁ II:
świadczenie usługi opieki wytchnieniowej, jako rozszerzenie
usług opiekuńczych, w ramach pobytu całodobowego:
a. w ośrodkach wsparcia, w tym w środowiskowych domach
samopomocy posiadających miejsca całodobowego pobytu,
b. w mieszkaniach chronionych (z wyłączeniem możliwości
pobytu dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością).
MODUŁ III:
świadczenie usług opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie
członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią
opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie
ze wskazaniami, o których mowa powyżej, oraz osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności, możliwości
skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego
lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji /
rehabilitacji i dietetyki.

Moduł I i II może być realizowany przez gminy we współpracy
z powiatami, Moduł III realizowany będzie przez powiaty.
W przypadku świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w formie
pobytu dziennego w:
a. miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, koszt jednej
godziny nie powinien przekroczyć 30 zł,
b. ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej - jako zorganizowanie usługi – koszt jednej godziny nie powinien
przekroczyć 20 zł.
W przypadku świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w formie
poradnictwa psychologicznego lub terapeutycznego oraz nauki
w zakresie pielęgnacji / rehabilitacji i dietetyki, koszt jednej godziny
nie powinien przekroczyć 40 zł. W przypadku świadczenia usługi
opieki wytchnieniowej w formie pobytowej całodobowej koszt
1 dnia pobytu całodobowego nie powinien przekroczyć 180 zł.
W przypadku świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w formie
pobytu dziennego w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie lub
w formie pobytu całodobowego, placówka przyjmująca dziecko
z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobę niepełnosprawną ma
obowiązek zapewnić wyżywienie odpowiednie do potrzeb. W roku
2019 ustala się limit 14 dni dla opieki wytchnieniowej w formie pobytu całodobowego oraz limit 240 godzin dla opieki wytchnieniowej
w formach, o których mowa w module I i III, dla członka rodziny lub
opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad dzieckiem / osobą
niepełnosprawną. Dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością oraz osoby niepełnosprawne, o których mowa powyżej, którym przyznano
pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej nie powinny ponosić
odpłatności za usługi przyznane w ramach Programu, w wymiarze
o którym 240 godzin. Po wykorzystaniu tego limitu limitów członek
rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem
lub osobą niepełnosprawną, których dochód nie przekracza 350%
obowiązującego od 1 października 2018 r. kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.), może nadal
korzystać z ww. form usług przez okres kolejnych 240 godzin (w
przypadku usług, o których mowa w Module I i III) oraz przez okres
kolejnych 14 dni (w przypadku usług, o których mowa w Module
II), za odpłatnością w wysokości 50 % kosztów realizacji tej usługi.
Gmina przyznaje usługę opieki wytchnieniowej w formie pobytu
dziennego lub w formie pobytu całodobowego na wniosek członka
rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę, wydając
decyzję administracyjną. Gmina obowiązana jest poinformować
członka rodziny lub opiekuna o prawach i obowiązkach wynikających z przyznania usług opieki wytchnieniowej. Powiat w ramach
przyznanej usługi opieki wytchnieniowej w formie specjalistycznego
poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia
w zakresie nauki pielęgnacji / rehabilitacji i dietetyki, prowadzi
ewidencję przyznanych godzin.
W ramach Programu gmina/powiat może otrzymać wsparcie
finansowe na koszty realizacji zadania świadczonego w formie usług
opieki wytchnieniowej w wysokości do 80% kosztów realizacji. Udział
środków własnych gminy / powiatu powinien wynosić nie mniej
niż 20% przewidywanych kosztów realizacji zadania. W przypadku
pozyskania przez gminę / powiat środków finansowych z innych
źródeł niż środki własne i przyznane wsparcie w ramach Programu,
dla potrzeb określenia udziału dofinansowania w kosztach realizacji
zadania, środki z innych źródeł traktowane są na równi ze środkami
własnymi. Wkładem własnym są środki finansowe, które zostaną
przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowanych.
W związku z przystąpieniem do programu informujemy, iż w ramach
jego realizacji planujemy wykonać 1920 godzin usług opieki wytchnieniowej. Łączny koszt realizacji programu wyniesie więc 57 600 zł z czego
wkład własny gminy wyniesie 11 520 zł (1920 godz. x 30 zł x 20%).

Środki związane z koniecznością pokrycia wkładu własnego winny
być zabezpieczone w budżecie gminy w 2019 roku.

Uruchomienie w Urzędzie Gminy Wojciechów w ramach Programu Operacyjnego Polska Bezgotówkowa
możliwości wpłat za pomocą terminala

W ostatnim czasie, po odbyciu stosownego szkolenia, zainteresowani sołtysi (12 osób) zostali wyposażeni w przenośne terminale
co umożliwi im bezgotówkowy pobór rat podatku.

Rozwój sieci światłowodowej w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa

Już wkrótce rusza realizacja kolejnego etapu ogólnopolskiego
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa wspierającego budowę
dostępowej sieci światłowodowej o wysokiej przepustowości na
terenach gdzie usługi światłowodowe nie były wcześniej dostępne.
Trzeci konkurs POPC3 objął najtrudniejsze pod względem inwestycyjnym 33 obszary Polski, na które we wcześniejszych naborach
nie podpisano umów o dofinansowanie.
W ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu
do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”
współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego spółki FIBEE wygrały
konkursy na inwestycje w 19 obszarach Polski, w tym również
w województwie lubelskim.
W ramach inwestycji na terenie Gminy Wojciechów, w ciągu
najbliższych 3 lat zaplanowane jest przyłączenie 1567 gospodarstw
domowych i 6 placówek oświatowych do sieci szerokopasmowej.
Realizacja inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj” obejmuje
etap prac projektowych, który przypada na 2019 rok, a w czwartym
kwartale tego roku zaplanowane jest rozpoczęcie prac budowlanych.
Zbudowana sieć będzie mieć charakter otwarty, tzn. że wszyscy
operatorzy, również lokalni będą mogli skorzystać z nowoczesnej
infrastruktury na zasadach hurtowych. Takie rozwiązanie pozwoli
mieszkańcom na dostęp do wysokiej jakości usług u wybranego
indywidualnie dostawcy.
O postępach naszych działań będziemy informować na bieżąco.
Więcej o POPC mogą Państwo także przeczytać na stronach:
• https://fibee.pl/
• https://ose.gov.pl/
• https://cppc.gov.pl/po-polska-cyfrowa/po-pc-i-os/dzialania-11-wyeliminowanie-terytorialnych-roznic-w-mozliwosci-dostepudo-szerokopasmowego-internetu-o-wysokich-przepustowosciach/
nabor-wnioskow-popc-1-1-trzeci-konkurs

Prace porządkowe przy Urzędzie gminy i w centrum
Wojciechowa

Dzięki bardzo dobrej współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy
w Bełżycach udało się umożliwić podjęcie pracy w Urzędzie Gminy
Wojciechów przez osoby bezrobotne. Panowie wykonują różne
prace: malują ogrodzenia przy Urzędzie, malują kosze na śmieci,
sadzą kwiaty i krzewy, koszą trawę, sprzątają, podejmują inne
różnorakie działania na terenie całej naszej gminy. W najbliższym
czasie planowanie jest odnowienie elewacji budynku Poczty Polskiej
a następnie budynku Urzędu Gminy.
Wyrażam głęboką nadzieję, że dzięki dalszemu, znaczącemu zaangażowaniu różnych środowisk uda się realizować różne zadania,
a tym samym stopniowo rozwijać naszą gminę.
Z wyrazami szacunku
Artur Markowski – Wójt Gminy Wojciechów
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Szanowni Państwo,
wszyscy ludzie o Wielkich Sercach,
w dniu 20 maja 2019 r. w godzinach popołudniowych w miejscowościach Sporniak, Palikije Pierwsze, Palikije Drugie, Miłocin, gm.
Wojciechów miał miejsce duży opad deszczu, który spowodował
zalania i zamulenia upraw, zamulenia dróg gminnych. Kompletnie zalana została droga powiatowa 2229L (Wojciechów – Palikije – Sporniak – Motycz). Częściowo zniszczony został również
chodnik przy tej drodze. Ten nadmierny opad deszczu był jedynie
preludium przed tym co stało się dnia następnego. 21 maja 2019
r. w godzinach przedpołudniowych przez teren gminy Wojciechów
przetoczyła się trąba powietrzna. Dokonała ona strasznych zniszczeń
w miejscowościach: Sporniak, Palikije Pierwsze, Stasin, Wojciechów,
Tomaszówka, Romanówka, Cyganówka, Halinówka, Łubki Szlachta.
Zniszczeniu uległo łącznie 130 różnych budynków, z czego 33 to
budynki mieszkalne, 30 to stodoły, 18 to garaże, 18 to obory, 20 to
budynki gospodarcze i 11 to inne budynki. Zniszczeniu uległo również kilkaset sztuk drzew. Zniszczone zostały też elementy gminnej
infrastruktury – drogi gminne, przystanki autobusowe. Pierwsze
wrażenia na miejscu zdarzenia były porażające – załamani, bezradni
wobec żywiołu ludzie, pozrywane dachy budynków mieszkalnych,
powalone stodoły, garaże, połamane jak zapałki słupy energetyczne,
pozrywane linie energetyczne, wyrwane z korzeniami drzewa. W ciągu kilku chwil mieszkańcy stracili dorobek swojego życia. Bardzo
szybkie działanie służb: Ochotniczej Straży Pożarnej, Państwowej
Straży Pożarnej, Wojsk Obrony Terytorialnej, energetyków dawało
nadzieję na szybkie zabezpieczenie mienia i lepsze jutro poszkodowanych mieszkańców. Tak szybkie działanie było możliwe dzięki
skuteczności Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
i Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Na miejscu
katastrofy stawili się przebywający na Lubelszczyźnie: Prezes Rady
Ministrów – Mateusz Morawiecki, Wicepremier – Beata Szydło,
Wicemarszałek Sejmu – Beata Mazurek, Komendant Państwowej
Straży Pożarnej – gen. Leszek Suski, a także Wojewoda Lubelski
– prof. Przemysław Czarnek, Starosta Lubelski – Zdzisław Antoń,
Wicemarszałek – Zdzisław Szwed oraz lubelscy parlamentarzyści.
Wiele osób o wielkich sercach przybyło na miejsce katastrofy, niosąc nieocenioną pomoc w zabezpieczaniu mienia. Byli to: sąsiedzi,
rodzina, znajomi, mieszkańcy gminy Wojciechów, sołtysi (m. in.
Anna Wójcik, Joanna Piróg – Di Santo), radni gminy Wojciechów
(na czele z przewodniczącym Rady Gminy – Michałem Sumińskim),
zastępca Wójta gminy Wojciechów – Tomasz Zielonka, pracownicy
Urzędu Gminy w Wojciechowie, członkowie Zarządu Województwa
Lubelskiego, radni Sejmiku Województwa Lubelskiego, członkowie
Zarządu Powiatu Lubelskiego, radni Powiatu Lubelskiego, radni gmin
i miast, Wójtowie i Burmistrzowie z terenu powiatów lubelskiego,
puławskiego, opolskiego przedstawiciele Ochotniczych Hufców
Pracy, pracownicy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. W pierwszej kolejności zabezpieczone zostały plandekami
uszkodzone dachy na budynkach mieszkalnych i gospodarczych.
Tytaniczną pracę wykonali druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych
oraz strażacy z Państwowej Staży Pożarnej. Nieoceniona okazała się
również pomoc 2. Lubelskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej.
Dysponowali oni specjalistycznym sprzętem w postaci np. agregatów
prądotwórczych o dużej mocy, co zapewniło możliwość bezpiecznego
funkcjonowania gospodarstw prowadzących produkcję zwierzęca.
„Cisowianka” i „Nałęczowianka” zapewniły mieszkańcom i działającym służbom wodę pitną. „Azoty Puławy” dostarczyły wszelkiego
rodzaju worki i opakowania służące do zabezpieczania azbestu oraz
innych odpadów i śmieci. Właściciele wielu restauracji dostarczali
mieszkańcom i działającym służbom ciepłe posiłki. Dziękuję za to
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firmom: „Biesiada Włodzimierz Czerniec”, „U Hanysa”, „Staropolanka”, „Podolanka”, Kołom Gospodyń Wiejskich z terenu gminy
Konopnica, burmistrzom miast Urzędów – Pawłowi Dąbrowskiemu
i Nałęczów – Wiesławowi Pardyce i innym organizacjom, których
nazwy nie zostały wymienione. Po pierwszych bardzo trudnych
dniach, dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu dekarzy z Lubelskiego
Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy odbudowanych zostało
nieodpłatnie kilka zniszczonych dachów. Dziękuję firmom, które
ofiarowały materiały na kompleksową odbudowę dachów: wiązary
dachowe dostarczyła firma SAWE z Rzeszowa, blachę firma WAT
Mariola i Tomasz Widerlik, orynnowanie DACH-BUD Agnieszka
Chudzik, tarcicę DREW-KOT Jerzy Łupikasza, wkręty Info-GLOBAL.
Dekarze wraz ze swoimi ekipami wykonali łącznie ok. 1 tys. m2 pokrycia dachowego. Na miejscu prace grupy koordynował z ogromnym
poświęceniem i zaangażowaniem Artur Wierzchowski – Wiceprezes
Oddziału Lubelskiego Dostarczanie drewna koordynował Krzysztof
Pluta. Dziękuję wszystkim mediom, regionalnym i ogólnopolskim,
dzięki którym wieść o naszej tragedii dotarła w najdalsze zakątki
kraju. Po otrzymaniu medialnych informacji na pomoc ruszyli m.
in. druhowie z OSP Terespol i Jednostka Strzelecka „Strzelec” z Wysokiego Mazowieckiego k/Białegostoku, którzy ciężko pracowali,
pomagając przy cięciu i porządkowaniu powalonych drzew. Druhowie
OSP z gminy Poniatowa, na wniosek Burmistrza – Pawła Karczmarczyka, pomagali w porządkowaniu pól uprawnych z porozrzucanego
azbestu, blachy i desek. Rozumiejąc trudną sytuację poszkodowanych
samorządy podjęły decyzje i stosowne uchwały, przekazując pomoc
finansową: radni Sejmiku Województwa Lubelskiego (na wniosek
Zarządu Województwa) przyznali pomoc w wysokości 200 tys. zł,
radni Miasta Lublin – 150 tys. zł, radni Powiatu Lubelskiego (na
wniosek Zarządu Powiatu) – 40 tys. zł. Rady miast i gmin z powiatów
lubelskiego, puławskiego, opolskiego, świdnickiego podjęli stosowne uchwały, udzielając naszej gminie pomocy finansowej, środki
zostaną przekazane poszkodowanym rodzinom. Bardzo dziękuję
również Metropolicie Lubelskiemu Arcybiskupowi Stanisławowi
Budzikowi, który podjął decyzję o przeprowadzeniu zbiórki w całej
Archidiecezji Lubelskiej na rzecz poszkodowanych przez trąbę powietrzną. Archidiecezjalna CARITAS uruchomiła specjalne konto
bankowe, na które można wpłacać środki pomocowe. Dziękuję
również księżom proboszczom z Wojciechowa, Łubek i Palikij za
przeprowadzone zbiórki pieniężne i przekazanie ich potrzebującym
rodzinom. Dziękuję inicjatorom zbiórek internetowych na portalu
„zrzutka.pl”. Dziękuję przedstawicielom gmin Borzechów i Wilków
za zebrane pieniądze i możliwość rozdysponowania ich potrzebującym. Dziękuję dyrekcjom szkół podstawowych z terenu gminy
Wojciechów za zaangażowanie w akcję pomocy dzieciom, których
rodziny ucierpiały w wyniku tej katastrofy. Dziękuję kierownictwu
i pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za wykonanie bardzo dużej pracy w zakresie oceny szkód i wypłat dotacji od
Wojewody Lubelskiego (do 6 tys. zł) przyznanych poszkodowanym
rodzinom, których ucierpiały budynki mieszkalne.
Prawdziwych Przyjaciół poznaje się w biedzie – dzisiaj wiemy,
że mamy ich bardzo wielu!
Wszystkim Państwu, ludziom o dużej wrażliwości na krzywdę
innych, ludziom o wielkich sercach jeszcze raz serdecznie dziękuję
w imieniu własnym i poszkodowanych rodzin za okazane wsparcie,
pomoc rzeczową finansową, za modlitwę. Zapewniam Państwa, że
na nas w razie potrzeby – oby nie, możecie liczyć.
Z serdecznymi pozdrowieniami
Artur Markowski – Wójt Gminy Wojciechów

Projekt „Modernizacja i roboty budowlane zabytkowego obiektu Wieży
Ariańskiej – Muzeum Kowalstwa wraz z zagospodarowaniem terenu wokół
obiektu” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2014-2020
Dobiega końca realizacja projektu, którego beneficjentem jest Gminny Ośrodek Kultury
w Wojciechowie. Podejmowane przez nas działania zmieniły otoczenie Wieży Ariańskiej
a także przyczyniły się do zachowania zabytku dla przyszłych pokoleń.
W roku 2018 wykonane zostały izolacje poziome i pionowe ścian przyziemia przy
budynku, remont przypór kamiennych oraz remont elewacji południowej wieży wraz
z podokiennikami. W trakcie realizacji robót związanych z remontem południowej elewacji
przybudówki (klatki schodowej) Wieży Ariańskiej, po usunięciu starego tynku, okazało
się, że elewacja wykonana jest z kamienia – „opoki wapnistej” z wyjątkiem ceglanego
„szczytu” poddasza oraz wtórnie przemurowanych glifów okiennych.
Ze względu na kontekst wizualny sąsiednich oryginalnych elewacji korpusu wieży
rozważana była możliwość ekspozycji odkrytych kamieni bez nakładania nowych tynków
– zgodnie z regułami sztuki konserwatorskiej i zasadami ochrony zabytków. W porozumieniu z Lubelskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków wystąpiliśmy o opinię
konserwatorską oceniającą możliwość ekspozycji.
W treści opinii sporządzonej przez Konserwatora Dzieł Sztuki Małgorzatę Podgórską – Makal, wskazano na potrzebę ekspozycji kamiennego wątku muru i zastosowania
w tym celu technologii tynków „płynących” zacieranych rękawicą i pędzlem (tzw. przez
konserwatorów „beretowym”). Elewacja południowa wieży prezentuje się przepięknie po
przeprowadzonych pracach remontowych.
Zabytkowa Wieża Ariańska jest największą atrakcją turystyczną Gminy Wojciechów.
Niewątpliwym walorem zabytkowej wieży jest jej architektoniczne oblicze. Stanowi
imponującą budowlę w krajobrazie Ziemi Wojciechowskiej i jest jednocześnie jej rozpoznawalnym symbolem.
W roku 2019 zrealizowany został drugi etap projektu. Po przeprowadzonych dwukrotnie
procedurach przetargowych udało się podpisać umowę na wymianę nawierzchni. Efekt
wykonanych prac zaskoczył nas bardzo pozytywnie. Mamy przy obiekcie nową, granitową
nawierzchnię, bezpieczny i wygodny dostęp do Muzeum Kowalstwa.
W trakcie realizacji jest jeszcze montaż pamiątkowych tablic, odlewanych z brązu
z imionami i nazwiskami kowali. Poprzez stworzenie Alei chcemy oddać hołd wszystkim
kowalom oraz miłośnikom tego zawodu, którzy przyczynili się do ochrony i zachowania
kowalstwa polskiego w latach 80 i 90 – tych. Kowalom, którzy angażowali się w organizację
pierwszych Ogólnopolskich Spotkań i Warsztatów Kowalskich oraz w tworzenie Muzeum
Kowalstwa w Wojciechowie. Aleja ma charakter rozwojowy, w przyszłości montować
będziemy kolejne tablice. W wyniku realizacji projektu Gmina Wojciechów zyska nową
atrakcję turystyczną – Aleję Zasłużonych Kowali.
Zachęcamy Mieszkańców Gminy Wojciechów do zapoznania się z efektami naszej pracy.
Wymieniona nawierzchnia oraz Aleja Zasłużonych Kowali zmieniła otoczenie Wieży
Ariańskiej. Prowadzona inwestycja przez
Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie
jest uwieńczeniem ciężkiej pracy naszego
nielicznego zespołu. Głównym celem podejmowanych przez nas działań jest zachowanie
naszego dziedzictwa kulturowego, tego co
najcenniejsze....Wieży Ariańskiej, dla następnych pokoleń.
Agnieszka Gąska
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
w Wojciechowie
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„Zakręceni kulturalnie – oferta warsztatowa dla mieszkańców gminy Wojciechów”
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Na• warsztaty zdobienia techniką decurodowego przyznało Gminnemu Ośrodkowi
page
Kultury w Wojciechowie dofinansowanie na
• warsztaty-filcowe zwierzaki
realizację projektu „Zakręceni kulturalnie –
• warsztaty-recykling
oferta warsztatowa dla mieszkańców gminy
• warsztaty tradycyjny wymiar nowoWojciechów” w ramach Programu z zakresu
czesności
twórczości artystycznej i edukacji kulturalNa podsumowanie projektu zostanie zorganej, Priorytet: „Edukacja kulturalna 2019”. nizowana gala finałowa, podczas której zostaną
zaprezentowane efekty i rezultaty z realizacji
Projekt zakłada organizację cyklu warsz- projektu oraz zostanie wydrukowany folder.
tatów na terenie gminy Wojciechów:
Oferta skierowana jest do dzieci i mło• warsztaty teatralne
dzieży a także do dorosłych mieszkańców
• warsztaty plastyczne
gminy Wojciechów.

Realizacja zadania przyczyni się do
podniesienia kompetencji artystycznych
i twórczych uczestników poszczególnych
warsztatów. Przygotowana oferta kulturalna jest zróżnicowana tematycznie i w pełni
uwzględnia potrzeby docelowych odbiorców
zadania. Realizacja projektu pozwoli na organizację warsztatów w pięciu miejscowościach
na terenie gminy Wojciechów, co pozwoli
zwiększyć dostęp dzieci do oferty edukacyjnej
i kulturalnej na terenie gminy Wojciechów.

Mały Konkurs Recytatorski – eliminacje gminne
W dniu 10 maja, w Gminnym Ośrodku Kultury w Wojciechowie
odbyły się Eliminacje Gminne do 38 Małego Konkursu Recytatorskiego. Wzięło w nim udział aż 52 recytatorów ze wszystkich
szkół naszej Gminy. Jury w skład którego wchodziły Panie Anna
Kistelska z Główny Instruktor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury
w Lublinie oraz Monika Pastuszak z Młodzieżowego Domu Kultury
„Pod Akacją” w Lublinie postanowiło przyznać nagrody i nominację
do Eliminacji Powiatowych w Nałęczowie i Lublinie w kategoriach:
Klasy I-III
Julia Grzegorczyk ze szkoły Podstawowej w Łubkach
Anatol Rybak ze Szkoły Podstawowej w Palikijach
Milena Twardowska ze Szkoły Podstawowej w Wojciechowie
Klasy IV-VI
Aleksandra Guz ze Szkoły Podstawowej w Maszkach
Wiktoria Pietras ze Szkoły Podstawowej Palikijach
Aleksandra Gałus ze Szkoły Podstawowej w Palikijach
Nikola Czerniec ze Szkoły Podstawowej w Wojciechowie

Ponadto wyróżnienia otrzymali:
Klasy I – III
Klaudia Tarka ze szkoły Podstawowej w Łubkach
Oliwier Sętkowiak ze Szkoły Podstawowej w Maszkach
Julia Pluta ze Szkoły Podstawowej w Miłocinie
Karolina Duda ze Szkoły Podstawowej w Palikijach
Wojciech Miareczka ze szkoły Podstawowej w Palikijach
Julia Kuzioła ze Szkoły Podstawowej w Wojciechowie
Klasy IV – VI
Julia Czerniec ze szkoły Podstawowej w Łubkach
Patrycja Stachyra ze Szkoły Podstawowej w Maszkach
Patryk Koral ze Szkoły Podstawowej w Miłocinie
Serdecznie gratulujemy laureatom i trzymamy kciuki za powodzenie w dalszych etapach.

Urszula Mirosław
GOK Wojciechów
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Warsztaty organizowane przez GOK Wojciechów w ramach projektu
dofinansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Pierwsze zajęcia w ramach projektu „Zakręceni kulturalnie – oferta warsztatowa dla mieszkańców
gminy Wojciechów” odbyły się już 9
i 10 maja. Były to warsztaty teatralne, które poprowadził Pan Patryk
Pawelec. Dzieci podczas spotkań
dowiedziały się jak poprzez gesty,
mimikę i ruch sceniczny, wyrazić
siebie i swoje emocje. To dopiero
początek warsztatów, dla każdej ze
szkół przewidziane jest 10 godzin
zegarowych tych zajęć.
Rozpoczęły się również warsztaty plastyczne, prowadzone przez Panią Renatę Gawryluk-Juszka. Dzieci w Szkołach Podstawowych
w Palikijach, Łubkach i Miłocinie wykonywały
prace techniką powidoku. Technika ta wykorzystuje zjawisko złudzenia optycznego
kontrastu następczego tzw. powidok. Pani
Renata uczyła dzieci też plastycznej techniki
transferu czyli przenoszenia druku laserowego z papieru na drewno. Transfer pokazuje

jak uzyskać efekt malarstwa na desce bez
użycia farb i pędzli. Takie efektowne prace
pięknie udekorują, każde mieszkanie.
16 maja rozpoczęły się warsztaty filcowe
zwierzaki, które prowadzi Pani Monika Matuła Wetzlick. Jako pierwsi przygodę z filcem
rozpoczęli uczniowie Szkoły Podstawowej
w Wojciechowie. Dzieci nauczyły się jak robić
wykroje i jak je przenosić na filc. Każdy miał
za zadanie zszyć elementy wykroju, które
razem tworzą filcowego zwierzaka: kotka,
ptaszka, króliczka. To dopiero początek zajęć
z filcem, dla każdej ze Szkół Podstawowych
z terenu Gminy Wojciechów przewidziane
są 4 godziny.
Początek miały również warsztaty z recyklingu. Uczniowie klas siódmych Szkoły
Podstawowej w Wojciechowie zapoznali się
z tematyką zajęć, na których będą wykonywać torby, saszetki, plecaki ze starych jeansowych spodni, koszul czy spódnic. Młodzież

uczyła się szycia elementów wykroju oraz
przyszywania guzików. To dopiero początek
warsztatów, dla każdej ze Szkół Podstawowych przewidziane jest po 6 godzin zajęć
praktycznych. Czekamy z niecierpliwością
na efekty.
W ramach projektu realizowanego przez
Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie w 5
szkołach na terenie gminy Wojciechów zostanie przeprowadzone 10 godzin warsztatów
teatralnych, 6 godzin warsztatów plastycznych, 4 godziny warsztatów filcowe zwierzaki, 6 godzin warsztatów recyklingu, 4 godziny
warsztatów zdobienia techniką decupage.
Projekt „Zakręceni kulturalnie – oferta
warsztatowa dla mieszkańców gminy Wojciechów realizowany jest w ramach programu
z zakresu twórczości artystycznej i edukacji
kulturalnej. Priorytet: „Edukacja kulturalna
2019”, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Edyta Winiarska
GOK Wojciechów

Nr 68/88 GAZETA WOJCIECHOWSKA

13

„Lektury naszych rodziców”, czyli relacja z piątego międzyszkolnego konkursu
pięknego czytania i konkursu plastycznego „W Królestwie Słowa i Obrazu”
Emilia Dmitruk – klasa I (SP w Wojciechowie)
Julia Pluta – klasa II (SP w Miłocinie)
Jakub Mirosław – Pyda – klasa II (SP w Maszkach)
Klasy IV-VI
Mistrz Słowa:
Zuzanna Mirosław - klasa IV ( SP w Wojciechowie)
Wicemistrz Słowa:
Wiktoria Gałecka - klasa V (SP w Łubkach)
Iga Rusa – klasa V (SP w Miłocinie)
Wyróżnienia:
Ada Dmitruk - klasa V ( SP w Wojciechowie)
Agata Piróg - klasa IV ( SP w Wojciechowie)
Julia Czerniec – klasa IV (SP w Łubkach)
Patryk Koral – klasa IV (SP w Miłocinie)
Maj to miesiąc poświęcony książce i czytelnictwu. Temat ten jest
realizowany na lekcjach języka polskiego, na lekcjach w bibliotekach szkolnych i publicznych. Również z tej okazji organizowane
są spotkania autorskie z pisarzami, bohaterami wyjątkowych wydarzeń oraz wiele innych akcji z książką w roli głównej. W naszej
szkole uczciliśmy książkę w sposób szczególny… 16 maja 2019 r.
nowoczesne pomieszczenia biblioteki w Szkole Podstawowej im.
St. Marusarza w Wojciechowie wypełniały prawdziwe tłumy. Byli to
uczestnicy organizowanego po raz piaty w naszej gminie konkursu
„W Królestwie Słowa i Obrazu”. Jego celem było stworzenie uczniom
szkoły podstawowej możliwości prezentacji własnych umiejętności
czytelniczych, zdobywania doświadczenia w występach publicznych
oraz promowania swoich talentów plastycznych. Już o godziny
9.00 zaproszeni goście - nauczyciele szkół podstawowych z Łubek,
Maszek, Palikij, Miłocina i Wojciechowa oraz miłośnicy czytania
książek - uczestnicy konkursu – zostali powitani przez Panią Jolantę
Dudę - Dyrektora naszej placówki, a następnie przez kilka godzin
oddawali się przyjemności słuchania fragmentów opowieści z lat
minionych. Hasło tegorocznej edycji brzmiało bowiem – „Lektury
naszych rodziców”. Uczniowie prezentowali fragmenty utworów,
które kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu królowały na listach lektur
szkolnych. Wspominaliśmy kota Filemona, krasnala Hałabałę,
Antka i wielu innych książkowych bohaterów.
Prezentacje 35 uczniów klas I – III oraz IV – VI oceniało profesjonalne jury w składzie: Pani Agnieszka Winiarska (redaktor
„Gazety Bełżyckiej”) oraz Pani Urszula Mirosław (instruktor GOK
w Wojciechowie).Wybór zwycięzców nie był łatwy, ale po długich
obradach udało się wskazać tych, którzy z czytaniem radzą sobie
prfekcyjnie. Najlepsze prace plastyczne, które powstały w wyniku
inspiracji książkami, a było ich w tej edycji aż 78, wyłoniło jury - Pani
Zofia Kotwicka oraz Pani Katarzyna Kalicka (nauczyciele plastyki).
Pomagali im także pracownicy świetlicy szkolnej. Wszystkie obrazy
były prezentowane na towarzyszącej konkursowi wystawie.
Laureaci konkursu pięknego czytania:
Klasy I- III
Mistrz Słowa:
Klaudia Tarka – klasa III ( SP w Łubkach)
Wicemistrz Słowa:
Wiktor Michałek – klasa II (SP w Wojciechowie)
Oliwier Sętkowiak – klasa III (SP w Maszkach)
Wyróżnienia:
Karolinaa Duda - klasa I ( SP w Palikijach)
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Laureaci konkursu plastycznego:
Klasy I - III
Mistrz Obrazu:
Bartłomiej Filipiak – klasa II (SP w Łubkach)
Wicemistrz Obrazu:
Ksawery Mirosław – klasa II (SP w Miłocinie)
Oliwier Wojtaszko – klasa II (SP w Wojciechowie)
Wyróżnienia:
Karolina Duda - klasa I (SP w Palikijach)
Alicja Franczak – klasa II (SP w Miłocinie)
Oliwier Żelazo - klasa II (SP w Wojciechowie)
Klasy IV – VI
Mistrz Obrazu:
Julia Małachowska – klasa VI (SP w Wojciechowie)
Wicemistrz Obrazu:
Julia Czępińska - klasa V (SP w Wojciechowie)
Aleksandra Kozak - klasa VI (SP w Łubkach)
Wyróżnienia
Martyna Stachyra – klasa VI (SP w Wojciechowie)
Ada Dmitruk – klasa V (SP w Wojciechowie)
Gabrysia Pomorska – klasa VI (SP w Wojciechowie)
Najważniejsza część spotkania, czyli wręczanie nagród, przebiegała
z udziałem Pana Artura Markowskiego Wójta Gminy Wojciechów,
który zaszczycił nas swoją obecnością i był podbudowany liczbą
uczestników konkursu oraz liczbą nadesłanych prac plastycznych.
Wszyscy miłośnicy czytania otrzymali pamiątkowe dyplomy, drobne
nagrody rzeczowe, a autorzy prac plastycznych zabawne zakładki
do książek wykonane przez uczniów naszej szkoły i Panią Renatę
Małachowską. Laureaci oraz uczniowie wyróżnieni wrócili do domu
z nagrodami rzeczowymi, których fundatorami byli: Pani Agnieszka
Gąska - Dyrektor GOK oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Nie zabrakło także słodkiego poczęstunku
oraz gier i zabaw przygotowanych przez uczniów klas szóstych.
Miła atmosfera oraz ogromne zainteresowanie konkursem sprawiły, że jego organizatorzy – Panie Agnieszka Bardzel, Małgorzata
Ceglarz – Chołody, Agnieszka Dmitruk oraz Bożena Wielowińska
- już snują plany na kolejny rok, bo kto czyta książki, ten pobudza
swoją wyobraźnię, przenosząc się w świat wykreowany przez
autora. Ja zaś życzę wszystkim - tym najstarszym i najmłodszym
czytelnikom, tym z długim stażem i tym początkującym - wspaniałej
lektury i mocnego „zaczytania się”…
Małgorzata Ceglarz - Chołody

„Zakręcone –Kulturalnie –Malują”
Stowarzyszenie „Zakręcone-Kulturalnie” zakończyło realizację
grantu pn. „Plener malarski sposobem na włączenie społeczne !”
Celem projektu było stworzenie warunków do integracji osób z grup de
faworyzowanych, poprzez organizację pleneru malarskiego.
W ramach projektu 20 uczestniczek
wzięło udział w plenerze malarskim pn
„Wojciechów w akwareli”. Przez pięć dni
uczestniczki poznawały tajniki akwareli pod
okiem instruktora artysty -Pana Krzysztofa
Dybali- właściciela pracowni ART. DYBALA
z Paliki Drugich.
Tematem prac były: Kościół Parafialny,
Wieża Ariańska, Zagroda wiejska, Dworek,
oraz martwa natura.
W ramach projektu zakupiono wszystkie
materiały niezbędne do organizacji pleneru
tj, farby, pędzle, papier akwarelowy, sztalugi, palety, fartuchy, ołówki, etui i stojaki
na pędzle.
Efektem zrealizowanego projektu jest:
• prace techniką akwareli oprawione
w pas partu i ramę – 30 szt.
• Amatorski Klub Miłośników Malarstwa – 1 szt.
Prezes Stowarzyszenie „Zakręcone-Kulturalnie”
Małgorzata Kowalczyk

„Od ziarenka do bochenka”, czyli poznajemy pracę piekarza...
W dniach 21 i 22 maja uczniowie Szkoły
Podstawowej w Palikijach z najmłodszych klas
naszej szkoły uczestniczyli w niecodziennych
zajęciach edukacji środowiskowej. Były to
warsztaty w piekarni Państwa Zubrzyckich
w Kraczewicach Prywatnych. Dzieci poznawały trudną pracę piekarza, rodzaje pieczywa,
jego składniki, rodzaje zbóż i mąki, zasady
zdrowego odżywiania i ekologicznych zakupów. Największą atrakcją okazało się jednak
samodzielne pieczenie bułek. Chałki, ptaszki,
zajączki, serduszka... to wytwory piekarskie
dzieci, które wzbudziły ogromny zachwyt piekarzy i ich samych. Stworzone były z wielkim
zaangażowaniem, gdyż stanowiły prezent
dla mam z okazji ich zbliżającego się święta.
Podsumowanie: Po raz kolejny sprawdziła się
metoda nauczania przez działanie.
Danuta Suchecka
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KONKURS WIEDZY PREWENCYJNEJ
W roku szkolnym 2018/2019
uczniowie naszej szkoły przystąpili
po raz pierwszy do konkursu wiedzy
prewencyjnej pod hasłem „Jestem
bezpieczny”. Konkurs realizowany
był w ramach programu informacyjno-edukacyjnego i skierowany był do
uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej. Organizatorem konkursu była
Komenda Miejska Policji w Lublinie.
Celem konkursu było:
1. upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach, z jakimi młodzi ludzie mogą
spotkać się w swym codziennym życiu,
2. rozwijanie postaw umożliwiających
unikanie, zapobieganie i pokonywanie niebezpieczeństw,
3. zapoznanie dzieci i młodzieży z systemem działania służb i instytucji niosących pomoc w sytuacjach zagrożenia
życia i zdrowia,
4. kształtowanie pozytywnych postaw
wobec poszanowania prawa i zasad bezpieczeństwa,
5. kształtowanie pozytywnego wizerunku Policji,
6. wzmocnienie czynników promujących
zdrowy styl życia,
7. wzmocnienie, wspomaganie i rozwijanie
czynników chroniących przed pojawieniem się zachowań ryzykownych.
Konkurs składał się z kilku etapów.
Pierwszy etap
- eliminacje szkolne „Test wiedzy”
Test wiedzy został przeprowadzony w naszej szkole 22 marca 2019r., o godz. 9.00.
Udział w nim wzięli wszyscy uczniowie klas
IV-VI. Zadaniem uczniów było rozwiązanie
testu i udzielenie prawidłowych odpowiedzi
na każde z 20 pytań. Test opracowany został
przez panią Anetę Zubrzycką i przeprowadzony w obecności Dzielnicowego sierż.
szt. Cezarego Juraka. Do kolejnego etapu
zakwalifikowali się następujący uczniowie:
Julia Czerniec, Dawid Olech – kl.IV, Wojciech Grudzień, Bartosz Jarosiński – kl.V,
Amelia Grudzień, Aleksandra Kozak – kl. VI.

drużyny w zakresie obszaru tematycznego
omawianego podczas spotkań z uczniami.
Zadaniem uczniów było także rozwiązanie
testu składającego się z 20 pytań i udzielenie jednej poprawnej odpowiedzi. Test
opracowany i sprawdzany był przez Jury
z Miejskiej Komendy Policji w Lublinie. Do
ostatniego etapu konkursu zakwalifikowali
się następujący uczniowie: Dawid Olech
– kl.IV, Wojtek Grudzień – kl.V i Amelia
Grudzień – kl.VI, którzy reprezentowali
naszą szkołę jako DRUŻYNA.
Trzeci etap konkursu
– eliminacje miejskie
Finał konkursu na szczeblu miejskim
odbył się 22 maja 2019 roku o godz. 10.00
w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, ul. Północna 3. Finale rywalizowało
ze sobą dziesięć 3-osobowych drużyn z następujących szkół: SP nr 14 w Lublinie, SP
nr 52 w Lublinie, SP nr 2 w Lublinie, SP nr
42 w Lublinie, SP w Babinie, SP w Krzu, SP
w Zemborzycach Tereszyńskich, SP w Łubkach, SP w Wysokim, SP w Woli Gałęzowskiej, Publiczna SP w Kiełczewicach Górnych.

Drugi etap konkursu
– eliminacje gminne „Test wiedzy”
Drugi etap konkursu odbył się 8 maja,
również w naszej szkole. Tym razem przeprowadzony został przez naszego dzielnicowego sierż. szt. Cezarego Juraka i asp.
szt. Adama Pietrasa.. Celem tej konkurencji
było sprawdzenie poziomu wiedzy członków

Trzeci etap konkursu podzielony był na
trzy konkurencje.
Konkurencja nr 1 ,,PREZENTAGJA SZKOŁY l BEZPlECZNEGO HASŁA”
Celem tej konkurencji było zaprezentowanie powiatu, szkoły, osób przygotowujących
drużynę do udziału w konkursie oraz uwzględnienie elementów prewencji kryminalnej/
profilaktyki społecznej tj, przedstawienie
hasła, które wskaże najatrakcyjniejszą propozycję spędzania wolnego czasu (akceptowaną
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społecznie i zgodną z prawem), alternatywną
dla zagrożeń wynikających z uzależnienia od:
alkoholu, narkotyków, dopalaczy, nikotyny
oraz innych substancji psychoaktywnych.
Czas prezentacji do 2 minut.
Konkurencja nr 2 - ,,TEST WIEDZY” (DRUŻYNOWY)
Test wiedzy przeprowadzony został w dniu
22 maja 2019r. podczas zorganizowanego
na terenie KMP w Lublinie finału konkursu
,,Jestem Bezpieczny’’. Celem tej konkurencji
było sprawdzenie poziomu wiedzy członków
drużyny w zakresie obszaru tematycznego
omawianego podczas spotkań z uczniami. Test
składa się z 20 pytań - tylko jedna z nich była
prawidłowa. Czas trwania testu: 25 minut.
Konkurencja nr 3 ,,PROJEKT PLAKATU”
Głównym celem tej konkurencji było
wykonanie plakatu promującego konkurs
wiedzy prewencyjnej ,,Jestem Bezpieczny’’.
Na plakacie powinien być umieszczony napis
,,JESTEM BEZPIECZNY”, zaś treść plakatu
musiała nawiązywać do bezpiecznych zachowań, które były celem konkursu.
Podczas obrad Jury uczniowie mieli możliwość obejrzenia przedstawienia pt. Jak
Pstry i Bzyk zostali oświeceni”, a także wzięli
udział w prelekcji dotyczącej bezpiecznego
poruszania się w wirtualnym i rzeczywistym
świecie. W końcu nadszedł długo oczekiwany
moment przez wszystkich uczestników –
ogłoszenie wyników konkursu. Ogromną
niespodzianką i zaskoczeniem dla nas było
to, że decyzją Jury konkursu „Jestem Bezpieczny” drużyna z naszej szkoły zajęła
I miejsce. Bardzo dziękujemy Wszystkim,
którzy przyczynili się do naszego sukcesu.
A. Zubrzycka

konkurs recytatorski
Dnia 10 maja uczennice naszej szkoły
wzięły udział w gminnych eliminacjach do
XXXVIII Małego Konkursu Recytatorskiego. Wzięło w nim udział aż 52 recytatorów
reprezentujących wszystkie szkoły z terenu
Gminy Wojciechów. Naszą szkołę reprezentowały w kategorii klas I – III: Julia Grzegorczyk, Klaudia Tarka oraz Anna Borkowska.
W kategorii klas IV – VI: Julia Czerniec,
Natalia Grudzień, Natalia Dwornikiewicz
oraz Aleksandra Kozak. Występy naszych
podopiecznych zostały docenione przez
jury. Wyróżnienia otrzymały Klaudia Tarka
oraz Julia Czerniec. Nagrodę oraz nominację
do Eliminacji Powiatowych w Nałęczowie
otrzymała Julka Grzegorczyk. Serdecznie
gratulujemy dziewczynkom!!!
K. Masiukiewicz

Konkurs „W królestwie słowa i obrazu”
W dniu 16 maja 2019 r. uczniowie naszej
szkoły brali udział w V Międzyszkolnym
Konkursie ,, W Królestwie słowa i obrazu
„ organizowanym przez Szkołę Podstawową
im. S. Marusarza w Wojciechowie. Konkurs
adresowany dla uczniów klas I-III i IV- VI
przebiegał pod hasłem ,,Lektury naszych
rodziców”. Uczniowie mieli możliwość
uczestniczenia zarówno w konkursie plastycznym jak i pięknego czytania. W sumie
do konkursu w Wojciechowie wpłynęło

ponad 80 prac plastycznych. Prace konkursowe będące projektem okładki do jednej
z wybranych książek z prezentowanego
zestawu lektur wykonali:
Bartłomiej Filipiak kl.2
Angelika Barwiak kl. 2
Karolina Pietras kl. 2
Stanisław Wargocki. kl.2
Wiktor Celejewski kl. 3
Julia Grzegorczyk kl.3
Aleksandra Kozak kl. 6

Tytuł Mistrz Obrazu w kategorii klas IIII otrzymał Bartłomiej Filipiak. Natomiast
Aleksandra Kozak została wicemistrzem
klas IV-VI.
W konkursie pięknego czytania zaprezentowali się uczniowie przygotowani pod
kierunkiem p. R. Skowrońskiej
i E. Wącior:
Anna Borkowska kl.3
Wiktor Celejewski kl.3
Klaudia Tarka kl.3
Julia Czerniec kl.4
Wiktoria Gałecka kl.5
Damian Barwiak kl.6
Tytuł Mistrz Słowa w kategorii klas młodszych zdobyła Klaudia
Tarka. Wicemistrzem w kategorii
klas starszych została Wiktoria Gałecka , a wyróżnienie zdobyła Julia
Czerniec.
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i drobne upominki ufundowane przez organizatorów. Laureaci
zaś otrzymali nagrody książkowe,
wręczone przez Pana Wójta Artura
Markowskiego i Panią Dyrektor Jolantę Dudę. Konkurs był okazją nie
tylko do zaprezentowania swoich
talentów, ale także wzajemnego zintegrowania z uczestnikami z innych
szkół przy mile spędzonych chwilach
i wspólnym poczęstunku.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy sukcesów w dalszej nauce.
E. Ryba
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Poznajemy zakątki naszego kraju
Ostatnie dni maja uczniowie klas VI
Szkoły Podstawowej w Wojciechowie oraz
uczniowie klas IV-VII Szkoły Podstawowej
w Maszkach z nauczycielami p. Lidią Pietrak, p. Zofią Kotwicką p. Anną Bednarczyk i p. Sylwią Popiołek spędzili czas na
niepowtarzalnych lekcjach historyczno-krajoznawczych uczestnicząc w wycieczce
do Malborka, Trójmiasta i Fromborka.
W Malborku uczniowie poznali historię
średniowiecznego zamku krzyżackiego,
zwiedzili m.in. Zamek Wysoki z kościołem
NMP, Zamek Średni z Wielką Komturią,
Wielkim Refektarzem, Pałacem Wielkich
Mistrzów, Refektarzem Letnim i Zimowym
oraz Zamek Niski z kaplicą św. Wawrzyńca
i szeregiem zabudowań gospodarczych. Ponadto mieli możliwość podziwiania wystawy

do Fromborka- dawnej siedziby biskupów
warmińskich. W Katedrze uczniowie wysłuchali koncertu organowego oraz zobaczyli
miejsce pochówku wielkiego uczonego- Mikołaja Kopernika . Z wieży Radziejowskiego
podziwiali panoramę Fromborka.
Niezapomnianym elementem wyjazdu
były piesze spacery na plażę. Każdemu
będzie brakowało widoku zachodzącego
słońca, szumu morskich fal oraz serdecznej atmosfery.
Lidia Pietrak, Anna Bednarczyk

bursztynów a także panoramy Malborka
i okolic z wieży widokowej.
Drugiego dnia uczniowie w gdyńskim
Oceanarium obserwowali niezwykłe stworzenia żyjące w podwodnym świecie. Zwiedzili również Muzeum Oceanograficzne
i pokład statku „Dar Pomorza”. W Sopocie
czekał na wycieczkowiczów „Krzywy domek”
i urokliwe molo, w Gdańsku Oliwie – Archikatedra i spacer po Parku Oliwskim.
Trzeciego dnia wycieczka udała się na Westerplatte pod Pomnik Obrońców Wybrzeża,
wokół którego rozchodził się niezapomniany
zapach różanych krzewów. Następnie zwiedziliśmy w Gdańsku: ul. Długi Targ, Ratusz,
Wielki Arsenał, Stary Żuraw, Bazylikę NMP
z wejściem na wieżę (409 schodków), kościół
Dominikanów oraz pomnik Neptuna. Wyjątkowym zainteresowaniem cieszyło się
nowo otwarte Muzeum II Wojny Światowej.
Ostatniego dnia odbył się półtoragodzinny rejs statkiem z Krynicy Morskiej
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#SuperKoderzy
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Marusarza w Wojciechowie
rozpocznie zajęcia w Programie #SuperKoderzy od nowego roku
szkolnego, jako jedna ze 150 szkół, które zwyciężyły w tegorocznej
rekrutacji do Programu Fundacji Orange.
Dotychczas z programu skorzystało już 340 szkół w całej Polsce.
#SuperKoderzy uczą się grać na bananach, programować stację pogodową, tworzyć interaktywne multimedialne reportaże, a nawet własne strony internetowe
czy gry dla robotów.
O tym, jak radzą sobie #SuperKoderzy ze Szkoły Podstawowej w Wojciechowie,
będziemy informować w nowym roku szkolnym!

Teatr w szkole…
„A teatr jest po to,
żeby wszystko było inne niż dotąd”
(Joanna Kulmowa)
Edukacja teatralna stwarza trudną do
osiągnięcia na innym gruncie możliwość
powiązania wszystkich rodzajów ekspresji
twórczej z uczestnictwem w zabawie. Szeroko uaktywnia fantazję dziecka, a także
jego marzenia i zainteresowania.
Praca na zajęciach teatralnych w roku
szkolnym 2018/19 w Szkole Podstawowej
w Wojciechowie zaowocowała dwoma przedstawieniami.

Grupa „Mała trema” (w skład, której wchodzą uczennice z kl. V a, V b i VI a ) przygotowała spektakl „ Strachy na lachy” wg autorskiego
scenariusza. Kanwą stały się teksty D. Gellner
, J. Kulmowej, S. Grochowiaka i J. Papuzińskiej. Na scenie pojawiły się straszydła, węże,
pająki - to wszystko, co w dzieciach budzi lęk
i strach. Zabawa w straszenie zyskała uznanie
jury na 3-etapowym Przeglądzie Twórczości
Teatralnej Dzieci i Młodzieży zorganizowanym przez Wojewódzki Ośrodek Kultury
w Lublinie i zdobyła nominację na Festiwal
Najciekawszych Widowisk. Biorąc udział w Inscenizacjach 2019 Wojewódzkiego Przeglądu

Teatrów Dziecięcych
w Lublinie pod honorowym patronatem
Lubelskiego Kuratora
Oświaty wywalczyła
wyróżnienie za stworzenie specyficznego
nastroju w przedstawieniu „Strachy
na lachy”.
Drugie przedstawienie pt. „A więc
wojna!” przygotowane przez młodzież

gimnazjalną i uczniów kl.VII b przywołało
na scenę rzeczywistość koszmaru wojny.
Młodzi aktorzy budowali barykady, gasili
pożar, kryli się przed nalotami bombardujących samolotów. Wypowiadali teksty
K. K. Baczyńskiego, A. Słonimskiego i A.
Świrszczyńskiej. W 3-etapowym Przeglądzie Twórczości Teatralnej Dzieci i Młodzieży zorganizowanym przez Wojewódzki
Ośrodek Kultury w Lublinie zdobyli nominację na Festiwal Najciekawszych Widowisk. Jury festiwalu przyznało „Tremie”
wyróżnienie za wybór tematu i wiary-

godne oddanie dramatycznych przeżyć
uczestników Powstania Warszawskiego.
Przedstawienie „ A więc wojna!” zdobyło również uznanie na 42 Prezentacjach
2019 Wojewódzkiego Przeglądu Teatrów
Młodzieżowych w Lublinie pod honorowym patronatem Lubelskiego Kuratora
Oświaty . Otrzymało wyróżnienie za trafny dobór tekstów poetyckich oraz patriotyczny przekaz i walory wychowawcze.
Podsumowując, dzięki edukacji teatralnej
człowiek staje się pełniejszy, bardziej wrażliwy na sytuacje i losy ludzkie, głębiej zaangażowany w tworzenie rzeczywistości, w której
żyje. Zajęcia teatralne poszerzają i kształtują
wiedzę o świecie, sobie samym, umacniają
wiarę w swoje możliwości. Poprzez ekspresję, dramę, młodzi aktorzy mają możliwość
uzewnętrznienia siebie, wyjścia ku światu.
Krótkie inscenizacje i gry dramowe uczą
współpracy w zespole, odpowiedzialności
i tolerancji. Zajęcia te są dla moich uczniów
przyjemnością, zabawą i ciekawym sposobem spędzania wolnego czasu. A sukcesy
na przeglądach jeszcze bardziej wzmacniają
poczucie wiary we własne możliwości.
Red. Agnieszka Bardzel
Fot. Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją”
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Z poezją i prozą za pan brat …
Kształcenie kultury żywego słowa jest elementem kultury języka
każdego człowieka, potrzebą starannego formułowania myśli. Każdy
z nas chciałby występować publicznie
i mówić w taki sposób, by inni – po
pierwsze nas słuchali, a po drugie –
słuchali z zainteresowaniem.
Nasi młodzi recytatorzy w roku szkolnym
2018/19 brali udział w wielu konkursach
i osiągali znaczące sukcesy.
■■ Pojedynek recytatorski w Kurowie

W dniu 14 marca 2019 r. w Gminnym
Ośrodku Kultury w Kurowie już po raz siedemnasty odbyły się przesłuchania recytatorów na
Międzypowiatowym Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy o Tematyce Wiejskiej.
recytatorów znalazły się: Nikola Czerniec
i Dorota Piróg ( uczennice pracowały pod
kierunkiem Agnieszki Bardzel )
Nikola Czerniec zdobyła Nagrodę za Gwarę, a Dorota Piróg – Wyróżnienie.
■■ Turniej Wojewódzki 38 Małego Kon-

Naszą szkołę reprezentowało sześcioro
uczniów: Nikola Czerniec kl. V b, Dorota Piróg
kl. VI a, Zuzanna Twardowska kl. V a (uczennice pracowały pod kierunkiem Agnieszki
Bardzel), Aleksandra Lewandowska kl. III b,
Agnieszka Żurawska kl. III b i Karol Żywot kl.
III b (uczniowie przygotowani przez Małgorzatę Ceglarz-Chołody).
Komisje konkursowe nagrodziły ich
starania. W kategorii klas IV- VI: I miejsce
zdobyła Nikola Czerniec, II – Dorota Piróg,
w kategorii VII i Gimnazjum: III miejsce
wywalczyły uczennice: Aleksandra Lewandowska i Agnieszka Żurawska.
Nagrodę Specjalną ufundowaną przez Z.
Kozaka otrzymał Karol Żywot.
Laureaci konkursu (Nikola Czerniec, Dorota
Piróg i Karol Żywot) zdobyli nominację na Mię-

dzywojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji
i Prozy im. W. Tuwalskiego w Woli Osowińskiej.
Wszyscy recytatorzy otrzymali okolicznościowe
podziękowania i symboliczne upominki.
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■■ Pojedynek recytatorski 		

w Woli Osowińskiej
24 marca 2019 r. w Woli Osowińskiej
odbył się XX Międzywojewódzki Konkurs
Recytatorski Poezji i Prozy Ludowej im. Wacława Tuwalskiego. Jak co roku cieszył się on
ogromnym zainteresowaniem dzieci, młodzieży i osób dorosłych z wielu miejscowości.
Komisje wysłuchały ponad 100 recytatorów
w pięciu kategoriach wiekowych.
Naszą szkołę reprezentowały: Nikola
Czerniec kl. V b, Dorota Piróg kl. VI a i Karol Żywot kl. III b. Wśród wyróżnionych

kursu Recytatorskiego
4 i 5 czerwca 2019r. w Wojewódzkim
Ośrodku Kultury w Lublinie miał miejsce
Koncert Laureatów 38 Małego Konkursu
Recytatorskiego, który odbywa się pod honorowym patronatem Lubelskiego Kuratora
Oświaty Pani Teresy Misiuk.
Po wysłuchaniu 1300 recytatorów nominację do tego koncertu zdobyło 110 najlepszych recytatorów z terenu województwa
lubelskiego w dwóch kategoriach: klasy I-III
i IV-VI szkoły podstawowej.
Naszą szkołę reprezentowały dwie uczennice: Milena Twardowska z kl. II – uczennicę
przygotowała Ewa Szklarska; Nikola Czerniec
z kl.V – uczennica pracowała pod kierunkiem
Agnieszki Bardzel.
Jury serdecznie podziękowało wszystkim
Uczestnikom za pracę, jaką włożyli w przygotowanie prezentacji, za autentyczne emocje. Słowa uznania skierowano również do
Rodziców i Pedagogów.
Koncert Laureatów 38 Małego Konkursu
Recytatorskiego był wspaniałym czasem obcowania z pięknym żywym słowem w wykonaniu
młodych recytatorów. Wielkie gratulacje!!!
Agnieszka Bardzel

„Przez trudy do gwiazd”

Dnia 31 maja 2019 roku w auli Centrum Transferu Wiedzy Katolickiego
Uniwersytetu w Lublinie im. Jana
Pawła II. odbyła się Uroczysta Gala
Podsumowania Konkursów Przedmiotowych organizowanych w roku
szkolnym 2018/19, do których ogółem przystąpiło 33890 uczniów ze
szkół podstawowych i gimnazjów,
a do etapu wojewódzkiego zakwalifikowało się 1613 uczniów. Tytuł
laureata uzyskało 573 uczniów, z czego 31 uczniów gimnazjów z całego
województwa lubelskiego uzyskało
tytuł laureata w konkursie z języka
niemieckiego. Każdy konkurs miał
zasięg wojewódzki.
Gala miała na celu uhonorowanie laureatów konkursów przedmiotowych, podziękowanie nauczycielom oraz dyrektorom
szkół za pracę dydaktyczną i wychowawczą
z uczniami. Gospodarzem gali był Lubelski Kurator Oświaty – Pani Teresa Misiuk.
Wśród zaproszonych gości byli między innymi Wojewoda Lubelski – Pan Przemysław
Czarnek, prodziekan ds. studenckich Wydziału Teologii - ks. dr hab. Janusz Lekan,
poseł na Sejm RP – Pan Lech Sprawka.
Wśród 31 laureatów Kuratoryjnego Konkursu Przedmiotowego z Języka Niemieckiego była także nasza uczennica klasy III
a Gimnazjum w Wojciechowie – Kinga Kozak, która na etapie wojewódzkim uzyskała
wymagane 90% .
Organizatorem wszystkich konkursów
był Lubelski Kurator Oświaty we współpracy z Lubelskim Samorządowym Centrum
Doskonalenia Nauczycieli.

Uprawnienia laureata konkursu o zasięgu
wojewódzkim:
• laureat otrzymuje z danych zajęć
edukacyjnych ( w tym przypadku
z języka niemieckiego) najwyższą
pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną, tj. ocenę „celującą” (zgodnie Art.
44j Ustawy o systemie oświaty; Dz.
U. z 2018 r., poz. 1457, z późn. zm.)
• laureat zwolniony jest z pisania danej
części egzaminu gimnazjalnego (w
tym przypadku z części językowej).
Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego, tj. 100% wyniku
z danego zakresu egzaminu gimnazjalnego (zgodnie z Art. 127 ust. 3 Ustawy
– Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe; Dz. U. z 2017 r., poz.
60 z późn. zm., w związku z art. 44zx
Ustawy o systemie oświaty według
stanu na 31.08.2017 r.)

laureat jest przyjmowany w pierwszej kolejności do publicznej szkoły
ponadgimnazjalnej, jeżeli spełniają
pozostałe wymagane warunki (zgodnie z Art. 127 ust. 3 Ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo
oświatowe; Dz. U. z 2017 r., poz. 60
z późn. zm., w związku z art. 20d
Ustawy o systemie oświaty według
stanu na 25.01.2017 r.).
Uczennicy Kindze Kozak oraz jej Rodzicom składamy najserdeczniejsze gratulacje
i cieszymy się, że dzięki swojej bardzo ciężkiej
3letniej pracy poszerzyła grono laureatów
naszej szkoły. Innym uczniom również życzymy sukcesów na polu naukowym. Łacińskie
przysłowie mówi: „Per aspera ad astra” (Przez
trudy do gwiazd),a więc zachęcamy do pracy
i udziału w wielu konkursach, zarówno w tych
naukowych jak i innych.
•

Magdalena Szabat – nauczyciel języka niemieckiego
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Festyn Rodzinny połączony ze zbiórką charytatywną w Szkole Podstawowej w Palikijach
„Wspólne działanie pozwala unieść ciężar, który
wydaje się nie do udźwignięcia, a jeden może dać
naprawdę wiele”.
Pod takim hasłem 3 czerwca br. w naszej szkole odbył się
Festyn Rodzinny. Była to okazja
do spotkania tych, bez których
nie istniałaby żadna szkoła. Tak
świętowaliśmy Dzień Dziecka,
Dzień Matki oraz nadchodzący
– Dzień Ojca. Te uroczystości
skłoniły nas do zaproszenia na
nasz festyn najmłodszych mieszkańców naszych miejscowości,
oczywiście razem z rodzicami.
Naszymi gośćmi były także dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych
w Matczynie oraz ich wychowawcy. Była to świetna okazja
do otwierania naszych uczniów
na potrzeby niepełnosprawnych
i możliwość integracji dzieci
uczących się w naszych szkołach.
W naszym spotkaniu uczestniczył też wójt Gminy Wojciechów
dr Artur Markowski, który obdarował dzieci cukierkami.
Na początku wysłuchaliśmy programu artystycznego, który
dedykowany był Dzieciom i Rodzicom. W programie swoje umiejętności artystyczne prezentowały dzieci z oddziałów przedszkolnych
oraz klas I-III. Następnie Samorząd Uczniowski zaprosił rodziców
na specjalnie im dedykowany koncert filharmoników lubelskich.
Uczniowie mogli zaprezentować swoje umiejętności w szkolnym
programie „Talent show”. Kolejny punkt programu to spotkanie
z prezesem, trenerem i zawodnikami kadry Klubu Motorowego
Cross i pokazy jazdy wyścigowej na żużlu. Zawodnicy mają swoich
wiernych fanów wśród uczniów, rodziców, nauczycieli. Chyba wiele
osób wie, że najzagorzalszym fanem żużla jest nasz wójt gminy.
Oklaskiwał zawodników ubrany w czapkę i szalik klubu.
Korzystając z pięknej pogody dzień upłynął nam na wspólnej
zabawie i degustacji smakołyków, przygotowanych przez rodziców
i ofiarowanych przez sponsorów, między innymi przez OSP w Palikijach, Cisowiankę - Nałęczów Zdrój.
W czasie naszego festynu zorganizowaliśmy ponadto zapowiadaną wcześniej akcję charytatywną dla poszkodowanych w czasie
klęski żywiołowej, która 21 maja nawiedziła nasze miejscowości.
Okrutny żywioł zniszczył dobytek wielu mieszkańców, ale nie
zniszczył ludzkich serc.
Cieszymy się, że obecni na festynie tak licznie wsparli nasz
kiermasz ciast, przygotowany przez pracowników szkoły i rodziców
oraz loterię fantową, na którą liczne dary ofiarowali: Oddział Terenowy Agencji Rozwoju Rolnictwa, Urząd Marszałkowski, Starostwo
Powiatowe i Towarzystwo Ubezpieczeń WARTA.
Ostateczna kwota zbiórki to 2350 zł (drobne kwoty wpłynęły
jeszcze po zakończeniu festynu). Wspólną decyzją wychowawców
i uczniów postanowiliśmy przekazać zebrane pieniądze czterem
rodzinom naszych uczniów ze Stasina, które wspólnie z uczniami,
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członkami Samorządu Szkolnego odwiedziliśmy. Tym sposobem dotarliśmy do rodzin
naszych uczniów po raz drugi. Pierwszy raz
przekazaliśmy im środki zebrane w pierwszym dniu akcji zainicjowanej przez nauczyciela naszej szkoły, pana Marcina, na
portalu zrzutka.pl.
Od tragicznych zdarzeń minęły 3 tygodnie. Gospodarstwa najciężej poszkodowanych wyglądają już znacznie lepiej. Przede
wszystkim zabezpieczone są dachy budynków mieszkalnych i gospodarczych. Zniszczenia są jednak nadal bardzo widoczne. Dziś
nasi uczniowie, patrząc na domy, budynki
gospodarcze, obejścia swoich szkolnych
kolegów wyrażali zadziwienie ogromem
dokonanych przez żywioł zniszczeń. Zgodnie
przyznali, że żadne zdjęcia, filmy, nawet
te robione bezpośrednio po tragedii, nie
są w stanie przekazać rzeczywistej skali
tragedii, która dotknęła poszkodowane rodziny. Żadne pieniądze nie są też w stanie
zrekompensować ich strat moralnych. Jeśli
możemy jeszcze choć odrobinę im pomócbądźmy przy nich myślami i sercem.

W imieniu swoim, uczniów naszej szkoły oraz rodzin, którym przekazaliśmy zebrane
środki, wszystkim ofiarodawcom, ludziom wielkiego serca - serdecznie dziękujemy.
Red.:Urszula Rogowska- Misztal

Promocja Wojciechowa na Pikniku Dobrej Żywności w Warszawie
W dniu 11 maja 2019 r.
Gminny Ośrodek Kultury
w Wojciechowie wraz z kowalem, Romanem Czerniecem
wzięli udział w Pikniku Dobrej Żywności „Polska smakuje” w Warszawie. Impreza
zorganizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju
Wsi odbyła się na Torze Wyścigów Konnych na Służewcu.

Impreza cieszyła się ogromnym zainteresowaniem publiczności, która mogła nie tylko
obejrzeć gonitwy konne, ale również spróbować tradycyjnych, regionalnych i ekologicznych
specjałów z różnych stron naszego kraju.
Wystawa eksponatów z Muzeum Kowalstwa, pokazy kucia w wykonaniu Romana
Czernieca oraz konkursy z nagrodami to jedne z wielu atrakcji, z których mogły skorzystać
osoby odwiedzający nasze stoisko. Najmłodsi chętnie brali udział w warsztatach robienia
podków z masy solnej i zdobienia żelaza, które pracownice GOK robiły na stoisku Ministerstwa Rolnictwa.
Mamy nadzieję, że ta forma promocji Gminy Wojciechów przyciągnie turystów zainteresowanych odpoczynkiem w Wojciechowie jako wsi kowalskiej.
Urszula Mirosław
GOK Wojciechów
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Zawodowi Żołnierze w Szkole w Palikijach
28 maja w Szkole Podstawowej w Palikijach gościli zawodowi żołnierze Wojska
Polskiego z Batalionu Dowodzenia Wielonarodowej Brygady. Podczas spotkania
opowiadali ciekawie o swojej pasji, a zarazem
pracy. Goście przywieźli ze sobą część wyposażenia żołnierskiego: umundurowanie,
plecaki, kamizelki, broń wykorzystywaną
do obrony. Zostało ono zaprezentowane
uczniom. Pokaz wzbudził duże zainteresowanie, tym bardziej że istniała możliwość
przymierzenia tego wyposażenia. Żołnierze

udzielili nam również cennych porad dotyczących zachowania się w razie wystąpienia jakiegokolwiek zagrożenia lub niebezpieczeństwa. Uczniowie uzyskali
instruktaż postępowania w razie ataku terrorystycznego. Na zakończenie spotkania wszyscy chętni uczniowie mogli zrobić pamiątkowe zdjęcia oraz pomalować
twarz w barwy maskujące. Chyba kilku uczniów, ale i uczennic, odkryło w sobie
zainteresowanie tematyką obronności i wojskowości. Kto wie, może za kilka lat
ktoś z nich pójdzie śladami naszych dzisiejszych gości? Dziękujemy im za wizytę
i zapraszamy w przyszłości.

JAK NIE CZYTAM, JAK CZYTAM
Coroczna akcja „Jak nie czytam,
jak czytam”, zainicjowana w 2016
r. przez redakcję miesięcznika „Biblioteka w Szkole”, jest najpopularniejszą akcją czytelniczą w Polsce.
To już czwarta edycja tej ogólnopolskiej akcji. Tegoroczne bicie rekordu
w czytaniu odbyło się w całej Polsce
7 czerwca (piątek) o godz. 10. Akcji towarzyszy próba bicia rekordu
liczby osób czytających w jednym
momencie. W ubiegłym roku w akcji
wzięło udział ponad 400 000 osób.
Jej głównym celem jest budowanie pozytywnego wizerunku książki, promocja
czytania dla przyjemności, pokazanie, że
czytanie nie musi kojarzyć się z przymusem
lecz z miłą, dostępną dla każdego formą
spędzania czasu.
Pomysłodawcą akcji jest redakcja miesięcznika ,, Biblioteka w Szkole’’, patronem
honorowym Biblioteka Narodowa a organizatorami wszyscy chętni.

Uczniowie naszej szkoły po raz pierwszy
wzięli udział w tej akcji czytelniczej „Jak
nie czytam, jak czytam”.
Podstawowy (i najważniejszy) wymiar akcji
to zebranie się w wybranym miejscu i wspólne
czytanie – na głos lub po cichu przyniesionych
z domu książek. Każdy czytał to co lubi.
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Imprezę dodatkowo wzbogaciła i uatrakcyjniła obecność przedszkolaków (przyszłych czytelników i naszych uczniów),
którzy usiedli – z książeczkami trzymanymi w dłoniach pośród czytelników naszej
biblioteki.
Bożena Wielowińska

Rodzinny weekend z tańcem i piosenką
W sobotę, 15 czerwca przy Wieży
Ariańskiej odbył się III Międzynarodowy
Przegląd Piosenki Harcerskiej i Patriotycznej. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Pana Andrzeja Moroza oraz
Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie. W imprezie wzięli udział harcerze
z Polski i Białorusi. Dzieci w ramach
konkursu wykonywały po 5 piosenek
związanych z tematyką Przeglądu.
Zwycięzcy wyłonieni zostali poprzez
głosowanie publiczności, a każda z grup
otrzymała puchar oraz dyplom.
Następnie harcerze wzięli udział w zawodach gry w Ringo. Laureaci również zostali
nagrodzeni pucharami. Imprezie towarzyszyły
pokazy ratownictwa medycznego, prezentacja
wozu strażackiego oraz konkursy, gry i zabawy.
Zwieńczeniem całej imprezy było ognisko na
placu przy Wieży Ariańskiej podczas którego
wszyscy świetnie się bawili i integrowali.

W niedzielę, 16 czerwca Gminny Ośrodek Kultury po raz dziesiąty
zorganizował dla mieszkańców naszej Gminy Piknik Rodzinny. Impreza zgromadziła przy Wieży Ariańskiej setki osób. Przy wspaniałej,
słonecznej pogodzie dzieci wraz z rodzicami miło spędziły czas bawiąc
się oraz oglądając występy solistów i zespołów.
Jak co roku na najmłodszych uczestników imprezy czekało mnóstwo
atrakcji. Dzieci bezpłatnie mogły korzystać z pompowanych zjeżdżalni, bawiły się z grupą animacyjną, robiły sobie zdjęcia w fotobudce
oraz posilały się przygotowaną dla nich kiełbaską i lodami. Przez całe
popołudnie młodzież z Klubu Wolontariusza ze Szkoły Podstawowej
w Wojciechowie niestrudzenie malowała maluchom buźki, wyplatała
kolorowe warkoczyki, robiła banki mydlane oraz balonowe zwierzaki.
Nową atrakcją tegorocznego Pikniku były przejażdżki konne, które
oferowała Stadnina Wojciechów.
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Piknik rozpoczął się występami zespołów działających przy GOK. Mali artyści
prezentowali przygotowane piosenki oraz
tańce. Drugą część imprezy zdominowały
występy uczestników Międzynarodowego
Festiwalu Tańca – Godel 2019. Na scenie
przy wieży wystąpiły:
• Zespół Pieśni i Tańca Politechniki Rzeszowskiej „Połoniny”
• Zespół Pieśni i Tańca Uniwersytetu Warszawskiego „Warszawianka”
• Zespół Pieśni i Tańca „Molodist” z Ukrainy
• Zespół Pieśni i Tańca „Powiśle” z Puław
• Zespół Pieśni i Tańca „Sokołowianie”
• Zespół Folklorystyczny „Kralicki” z Ukrainy

Zgromadzona publiczność mogła obejrzeć
wspaniałe choreografie prezentowanych
tańców, wysłuchać zapomnianych pieśni
ludowych charakterystycznych dla regionu
z którego zespoły pochodziły, ale również
podziwiać piękne, ludowe stroje zarówno
polskie jak i ukraińskie.
Cieszymy się, że tak liczne grono osób
postanowiło tę słoneczną niedzielę spędzić
wspólnie przy Wieży Ariańskiej.
Dziękujemy za wsparcie finansowe Wójtowi i Radzie Gminy Wojciechów oraz Bankowi
Spółdzielczemu w Poniatowej oddz. Wojciechów i Marketowi „Stokrotka”.
Urszula Mirosław
GOK Wojciechów
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