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Boże Narodzenie
Światła choinki rzucają cienie,
Za oknem biało
Świat śniegiem przysypało,
Boże Dziecię się rodzi
Kolejny rok znów odchodzi
W ten czas przyjścia na świat Bożej Dzieciny
życzymy Państwu by serca wypełnione były
radością i miłością.
Niech Święta Bożego Narodzenia będą
dla Państwa niezapomnianym czasem
spędzonym bez pośpiechu, trosk i zmartwień.
Niech upłyną w pokoju, wśród rodziny, przyjaciół
oraz wszystkich bliskich dla Państwa osób.
Wraz z nadchodzącym Nowym Rokiem 2020
życzymy dużo zdrowia i szczęścia.
Niech nie opuszcza Was pomyślność i spełnią się
życzenia wypowiedziane przy wigilijnym stole.
Błogosławionych Świąt Narodzenia Pańskiego!
życzą
Artur Markowski

– Wójt Gminy Wojciechów

Tomasz Zielonka

– Zastępca Wójta Gminy Wojciechów

Michał Sumiński

– Przewodniczący Rady Gminy Wojciechów

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia
życzymy Państwu aby ten wyjątkowy czas upłynął w ciepłej, rodzinnej atmosferze.
Niechaj świąteczne dni wniosą w Państwa życie spokój, zaś ciepło wigilijnego stołu
przyniesie radość ze spotkania z bliskimi.
Życzymy również, aby ten nadchodzący Nowy Rok 2020 był pełen pomyślności
oraz satysfakcji z własnych dokonań i osiągniętych sukcesów.
Redakcja Gazety Wojciechowskiej

Gmina Wojciechów
należy do:

www.zielonypierscien.eu
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W numerze: W numerze: Działania w Gminie Wojciechów, Projekt „Z KOMPUTEREM NA TAK” w Gminie Wojciechów, Gala Finałowa
projektu „Zakręceni Kulturalnie”, Aleja Kasztanowa uporządkowana , Komputery dla bibliotek, Obchody 11 listopada, Gminna Rada
Seniorów – Wojciechów , Ratujmy kasztany, Harcerskim okiem,101 Rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości, Sukcesy, Nie pal
przy mnie proszę, 11 Listopada w świetlicy szkolnej, Dzielimy się wiedzą, czyli starsi uczą młodszych, Szkolny Dzień Języków Obcych
2019, Śniadanie daje moc, Pokaz Eko-Mody, Wizyta w Hucie Szkła, Święto Niepodległości , Ślubowanie Szkoły Podstawowej w Łubkach,
Ślubowanie Szkoły Podstawowej w Maszkach, W hołdzie dla Niepodległej, Noc w Bibliotece, Nasze sukcesy, Wizyta w piekarni, Teatr,
Szkoła pamięta, RękoDzielni, Pożegnanie przyjaciela

VIII KADENCJA RADY GMINY WOJCIECHÓW (2018 - 2023)
Od ostatniej sesji, która odbyła się 12 września 2019 roku Rada
Gminy Wojciechów VIII kadencji obradowała 1 raz, w dniu 17 października. W trakcie XIV sesji radni podjęli 7 uchwał:

•
•

XIV sesja Rady Gminy Wojciechów odbyła się
17 października 2019 r.

•

Nr XIV/72/19 w sprawie udzielenia przez Gminę Wojciechów
pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu na uruchomienie
linii komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej;
Nr XIV/73/19 w sprawie regulaminu głosowania w wyborach
ławników do sądów powszechnych;
Nr XIV/74/19 w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Lublinie na kadencję 2020-2023;
Nr XIV/75/19 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy
finansowej na lata 2019-2022;
Nr XIV/76/19 w sprawie dokonania zmian w budżecie;
Nr XIV/77/19 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

W porządku obrad XIV sesji oprócz podjęcia uchwał znalazł się
•
również punkt dotyczący „Sprawozdania z organizacji oraz kosztów finansowych Dożynek Parafialno-Gminnych”. Odbyły się one
•
25 sierpnia. Głównym organizatorem imprezy byli: Urząd Gminy
•
Wojciechów, Gminny Ośrodek Kultury, Rada Gminy Wojciechów
oraz Parafia Rzymsko-Katolicka w Wojciechowie. Oprócz konkursu
na najpiękniejszy wieniec dożynkowy zorganizowano konkursy kuTransmisja online sesji Rady Gminy Wojciechów jest dostępna na
linarne: „Smaki Ziemi Wojciechowskiej – Potrawy z mąki” – „Smaki
stronie
Urzędu Gminy Wojciechów w zakładce Gmina-Rada Gminy.
Ziemi Wojciechowskiej – Nalewki”.
Wszystkie informacje dotyczące pracy Rady Gminy Wojciechów, jak
W trakcie XIV sesji Rady Gminy podjęte zostały poniższe uchwały: również materiały z obrad tj.: protokoły, uchwały i sprawozdania
• Nr XIV/71/19 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie umieszczone są pod adresem: www.wojciechow.esesja.pl
udzielenia przez Gminę Wojciechów pomocy finansowej
Powiatowi Lubelskiemu na budowę chodnika w m. Sporniak;

Anna Śmigielska
Urząd Gminy Wojciechów

Działania w Gminie Wojciechów
Szanowni Państwo, mieszkańcy Ziemi Wojciechowskiej, podej- Środki z Programu Rozwoju Obszarów
mujemy dalsze działania, żeby krok po kroku rozwijać naszą gminę. Wiejskich na „Budowę lub modernizację
Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na działania i zadania, które dróg lokalnych”
dzięki zaangażowaniu różnych środowisk udało się w ostatnim
W czerwcu 2019 r. gmina Wojciechów złożyła wniosek w ramach
czasie (październik - listopad 2019 r.) zrealizować:
naboru na „Budowę lub modernizację dróg lokalnych” w ramach poddziałania 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaRozstrzygnięcie naboru na drogi powiatowe
niem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym
inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach
i gminne w ramach rządowego programu
działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”,
Fundusz Dróg Samorządowych
W połowie marca 2019 r. Wojewoda Lubelski – prof. Przemysław objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Czarnek oficjalnie ogłosił rozpoczęcie naboru wniosków w ramach W dniu 6.08.2019 r. Zarząd Województwa Lubelskiego podjął uchwałę
Funduszu Dróg Samorządowych w 2019 roku na zadania powiatowe w sprawie zatwierdzenia listy z informacją o kolejności przysługiwania
i gminne. Dokumenty były przyjmowane do 15 kwietnia. W ramach pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”.
naboru wniosków Powiat Lubelski zgłosił do Funduszu zadanie pod Zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2235L Wąwolnica - Stary
nazwą „Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi Gaj na terenie gminy Wojciechów” znalazło się na pozycji 30 tej listy.
powiatowe nr 2236L i 2238L poprawiająca bezpieczeństwo ruchu W dniu 10 października w Lubelskim Centrum Konferencyjnym
drogowego na terenie gminy Bełżyce i Wojciechów”. Wniosek dotyczy w obecności Pana Sebastiana Trojaka – Członka Zarządu Wojewódzmodernizacji ciągu drogowego Niezabitów – Łubki – Wojciechów twa Lubelskiego oraz Pani Ewy Szałachwiej – Dyrektor Departamentu
i Halinówka – Góra – Bełżyce na odcinku 3 km. Kosztorysowa war- Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego
tość tego zadania wynosiła 5 mln 600 tys. zł. Po przetargu wartość Województwa Lubelskiego odbyła się uroczystość wręczenia umów na
tego zadania zmalała do ok. 3 mln 200 tys. zł. Zadanie to zostało operacje typu: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” oraz „Scalanie
dofinansowanie z FDS na poziomie 80%. Gmina Wojciechów będzie gruntów” dla beneficjentów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
partycypowała w kosztach realizacji tego zadania na poziomie 10% lata 2014-2020. Wójt Gminy - Artur Markowski wspólnie z Panią Zofią
wartości (349 tys. 102,87 zł), drugie 10% będą pochodziły z budżetu Pomorską - Skarbnikiem Gminy Wojciechów odebrali, na podstawie
złożonego wniosku o przyznanie pomocy, dotację w wysokości 2 mln
Powiatu Lubelskiego. Realizacja inwestycji nastąpi w 2020 r.
W dniu 26 sierpnia 2019 r., gmina złożyła kolejne dwa wnioski, 999 tys. 509 zł na realizację zadania: „Przebudowa drogi powiatowej
w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, na drogi w miejscowo- nr 2235L Wąwolnica – Stary Gaj na terenie Gminy Wojciechów”. Celem
ściach Szczuczki – „Przebudowa drogi gminnej nr 106903L od km operacji jest zwiększenie dostępu mieszkańców do dwóch obiektów
0+000 do km 0+990 w miejscowości Szczuczki” i Palikije Pierwsze świetlic wiejskich w miejscowościach Wojciechów Kolonia Pierwsza
– „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Palikije Pierwsze i Stary Gaj oraz zwiększenie dostępu do świadczonych usług agrotuod km 0+000 do km 0+744”. Kosztorysy inwestorskie obu dróg rystycznych poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2235L na
wynoszą odpowiednio: 792 tys. 554,85 zł oraz 459 tys. 225,73 zł. terenie Gminy Wojciechów, na odcinku 5,332 km.
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Budowa dróg gminnych

Wycinka zakrzaczeń

W miesiącu listopadzie 2019 r. zrealizowano zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 106928L (dz. nr 155) oraz drogi gminnej
nr 106929L (dz. nr 158) w miejscowości Stasin, odcinek długości
1100 m, km rob. 0+000 do km 0+1100”. Kosztorys inwestorski
na to zadanie opiewał na kwotę ok. 232 tys. zł. Koszt zadania
po przetargu wyniósł 201 tys. 710 zł, z czego 102 tys. 760 zł to
środki pochodzące z innych gmin na remont gminnej infrastruktury zniszczonej przez trąbę powietrzną a 98 tys. 950 zł to środki
z budżetu gminy.

W dniach 12 i 19 października 2019 r. druhowie z jednostek OSP
z Łubek, Łubek Kolonii, Ignacowa, Wojciechowa Kolonii Pierwszej
oraz Szczuczek przeprowadzili wycinkę zakrzaczeń na terenie byłego
boiska przy byłej Szkole Podstawowej w Szczuczkach. W pracach
wzięli również udział mieszkańcy Szczuczek i Szczuczek VI Kolonii. W dniu 19 października 2019 r. druhowie z OSP Sporniak
prowadzili wycinkę zakrzaczeń w sołectwie Sporniak (na odcinku
od Lasu Bankowego do Saganowa).

Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 827
(Sadurki – Wojciechów – Bełżyce)
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie wykonał modernizację drogi wojewódzkiej nr 827, która polegała na wykonaniu „nakładki” na
odcinku 700 m oraz utwardzeniu poboczy drogi w miejscowościach
Maszki i Wojciechów Kolonia Piąta. Koszt prac wyniósł 306 tys. zł

Instalacja kolektorów słonecznych
i paneli fotowoltaicznych na budynkach
mieszkalnych na terenie gminy Wojciechów –
„OZE w gminie Wojciechów”
Gmina Wojciechów przystąpiła do naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna
środowisku Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
Złożony został stosowny wniosek na budowę i przebudowę instalacji
służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
Procent dofinansowania projektu to 60% wydatków kwalifikowalnych. Gmina zamierza zainstalować panele fotowoltaiczne u 130
odbiorców i 80 kompletów kolektorów słonecznych. Rozstrzygnięcie
konkursu nastąpi do lipca 2020 r. Koszt projektu: 2 mln 827 tys.
377 zł (w tym koszty niekwalifikowane 225 tys. 477 zł). Realizacja
projektu jest przewidziana na lata 2019 – 2021.

Termomodernizacja budynku OSP w Łubkach
W lutym 2019 r. gmina Wojciechów złożyła wniosek (projekt)
w ramach konkursu Osi Priorytetowej 5 Efektywność energetyczna
i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Wniosek dotyczy
„Termomodernizacji budynku OSP w Łubkach”.
W dniu 15 października 2019 r. Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził listę ocenionych wniosków oraz wybrał do
dofinansowania projekty. Nasz projekt uzyskał 16 miejsce na 97
zatwierdzonych pozytywnie projektów i został wybrany do dofinansowania. Całkowita wartość projektu: 470 tys. 824,46 zł, kwota
przyznanego dofinansowania: 275 tys. 689,63 zł. Przedmiotem
projektu jest głęboka modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej. Wszystkie koszty kwalifikowalne wynikają bezpośrednio z audytu energetycznego - ocieplenie ścian zewnętrznych
styropianem, ocieplenie stropów części pierwotnie wybudowanej
nad pomieszczeniami ogrzewanymi przy użyciu wełny, wymiana
okien i drzwi, docieplenie stropu części dobudowanej pianką poliuretanową, wykonanie instalacji c.o., systemu zarządzania energią
/wprowadzenie programatora pomieszczeniowego pozwalającego
zarządzać temperaturą wg określonego harmonogramu, montaż
licznika ciepła, montaż nawiewników higrosterowanych do istniejących okien. W ramach kosztów niekwalifikowalnych ujęto
wymianę pokrycia dachowego i wymianę źródła ciepła na gazowy
kocioł kondensacyjny.
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Budowa chodnika przy drodze powiatowej
Gmina Wojciechów wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Lublinie zrealizował zadanie „Przebudowa chodnika w ciągu drogi
powiatowej nr 2229L Wojciechów – Palikije – Sporniak – Motycz
od km 3+118 do km 3+633,3” Koszt całkowity zadania: 142 tys.
137,09 zł
Środki własne gminy : 85 tys. 282,25 zł (60% wartości zadania),
dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Lublinie: 56 tys.
854,84 zł (40% wartości zadania).

Profilaktyczne badania medyczne stanu
zdrowia mieszkańców
W dniu 2 października 2019 r. (środa) w godz. 12.00 – 15.00
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wojciechów mieszkańcy gminy
wzięli udział w bezpłatnych badaniach znamion skóry w ramach
„Programu profilaktyki raka skóry dla mieszkańców województwa
lubelskiego na lata 2018 – 2021”. Program ten jest realizowany
przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Lublinie.
W dniu 24.10.2019 r. (czwartek) w godzinach 13.00 - 15.30 w sali
konferencyjnej Urzędu Gminy Wojciechów odbyły się bezpłatne
badania epidemiologiczne stanu zdrowia jamy ustnej. Badaniem
objęta została populacja osób dorosłych w wieku 65 - 74 lata.
Badania przeprowadzili lekarze stomatolodzy z Uniwersytetu
Medycznego w Lublinie.
W dniu 7.11.2019 r. (czwartek) w godzinach 10.00 - 12.30 w sali
konferencyjnej Urzędu Gminy Wojciechów odbyły się bezpłatne
badania słuchu realizowane przez Ośrodek Diagnostyki Słuchu.
W dniu 21.11.2019 r. (czwartek) w godzinach 14.30 – 17.00
w mobilnej pracowni mammograficznej LUX MED odbyły się
bezpłatne badania mammograficzne w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi finansowanego przez NFZ. W badaniu wzięły
udział Panie w wieku 50-69 lat, które były ubezpieczone, nie
były leczone z powodu raka piersi a także: nie miały wykonanej
mammografii w ramach Programu w ciągu ostatnich 24 miesięcy
lub były w grupie ryzyka i w roku poprzedzającym otrzymały
pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po
upływie 12 miesięcy.

Wzrost kompetencji cyfrowych uczestników
szkoleń komputerowych z terenu gminy
Wojciechów, w tym osób niepełnosprawnych
W lutym 2019 r. gmina Wojciechów podpisała umowę o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje
społeczeństwa, Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz
rozwoju 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”. Projekt jest
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. Urząd Gminy Wojciechów realizuje projekt w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Wojciechowskie Arianki”. Szkolenia
obejmują 16 godzin szkoleniowych tj. 2 dni po 8 godzin. Nabór na
szkolenia odbywa się w systemie ciągłym tj. po zebraniu 12 osób
chętnych na dany obszar tematyczny uruchamiane jest szkolenie.
W ramach szkolenia uczestnicy będą mieli zapewnione: materiały
szkoleniowe, serwis kawowy, catering, laptopy, z których korzystać
będą uczestnicy podczas szkoleń, trenerów. Osoby zainteresowane
udziałem w szkoleniu mogły zgłaszać się do uczestnictwa w następujących obszarach tematycznych:
(1) „Rodzic w Internecie”
Moduł adresowany do rodziców/opiekunów poświęcony przygotowaniu rodzica do roli przewodnika dziecka w zakresie bezpiecznego
i „mądrego” korzystania z sieci i reagowania na sytuacje zagrożenia.
Rodzic/opiekun nauczy się korzystać z podstawowych usług e-administracji dedykowanych rodzinom, takich jak złożenie wniosku
Rodzina 500+, uzyskanie Karty Dużej Rodziny i wielu innych.
(2) „Mój biznes w sieci”
Moduł przeznaczony jest przede wszystkim dla przygotowujących się do założenia własnej działalności. Uczestnik nauczy
się, jak wykorzystać zasoby Internetu, aby podnieść skuteczność
działania w ramach poszczególnych funkcji biznesowych (komunikacja, marketing, zaopatrzenie, finanse itp.). W szczególności
pozna dedykowane dla biznesu usługi e-administracji.
(3) „Moje finanse i transakcje w sieci”
Moduł przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcieliby nauczyć
się załatwiać skutecznie sprawy prywatne, biznesowe, finansowe
i urzędowe za pośrednictwem Internetu. Po zakończeniu szkolenia,
każdy nabędzie umiejętności, zarządzania kontem bankowym, dokonywania płatności, realizowania zakupów, rezerwowania podróży,
płacenia podatków oraz nauczy się, jak korzystać z podstawowych
usług e-administracji.
(4) „Działam w sieciach społecznościowych”
Moduł przeznaczony jest dla osób chcących poznać sposób
funkcjonowania sieci społecznościowych oraz wykorzystać je
w działalności na rzecz swojej społeczności lokalnej lub prywatnie. Uczestnicy, po zakończeniu szkolenia, nabędą umiejętności
pozwalające na bezpieczne poruszanie się w świecie sieci społecznościowych.
(5) „Tworzę własną stronę internetową (blog)”
Moduł przeznaczony jest dla osób, które chciałyby mieć swoje
miejsce w sieci w postaci własnej strony internetowej lub bloga.
Uczestnicy po zakończeniu szkolenia nabędą podstawowe umiejętności pozwalające im stworzyć takie miejsce, zarządzać nim,
opracowywać i dodawać do niego treści z uwzględnieniem ich
ochrony na gruncie prawa autorskiego, monitorować, wykorzystując mechanizmy analityki internetowej, rozpowszechniać oraz
zrozumieć, jakie sprawy formalne trzeba załatwić.
(6) „Rolnik w sieci”
Moduł przeznaczony jest przede wszystkim dla rolników, którzy
na szkoleniu dowiedzą się, gdzie i jakie przydatne informacje,
aplikacje i e-usługi mogą znaleźć w sieci, jak z nich bezpiecznie
korzystać, jak regulować swoje rachunki bez konieczności odwiedzania placówki bankowej czy urzędu. Uczestnicy szkolenia
zapoznają się z najpopularniejszymi portalami rolniczymi, dedykowanymi forami wymiany informacji rolniczych oraz portalami
meteorologicznymi.
(7) „Kultura w sieci”
Moduł przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcą dowiedzieć
się, gdzie w Internecie szukać ciekawych i przydatnych zasobów
szeroko pojętej kultury.

Wniosek o dofinansowanie projektu
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego
na lata 2014-2020 w zakresie Osi
Priorytetowych 9 - 12 RPO WL 2014-2020
Osi priorytetowej: 11 Włączenie społeczne
Działania: 11.1 Aktywne włączenie
Celem głównym projektu jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym
– 36 osób (22 kobiet i 14 mężczyzn) – klientów Ośrodka Pomocy
Społecznej poprzez kompleksowy program wsparcia obejmujący
diagnozę potrzeb uczestników oraz stworzenie indywidualnej
ścieżki reintegracji, a także wsparcie z wykorzystaniem usług
aktywnej integracji o charakterze społecznym i/lub zawodowym
i/lub edukacyjnym i/lub zdrowotnym w okresie 1.01.2020 r. do
31.12.2022 r. Realizacja projektu pozwoli na trwałe i pozytywne
zmiany w potencjale społecznym i zawodowym w/w osób, wpłynie
na wzrost integracji społecznej i poprawi dostęp do rynku pracy
poprzez kompleksowe wsparcie ukierunkowane na rozwiązanie
problemów w/w osób i nabywanie/podwyższanie kwalifikacji/
kompetencji i umiejętności zgodnie z potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy, co w bezpośredni sposób przyczyni się do
osiągnięcia celu szczegółowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.
W ramach tego zadania będą realizowane następujące działania:
1) Indywidualne poradnictwo psychologiczne (psycholog – usługa
zlecona) – dla 36 osób w wymiarze średnio 2 godziny na każdego
uczestnika projektu (łącznie 72 godz.) w celu identyfikacji występujących barier psychologicznych (zagrożenie depresją, zachowania
kompulsywne, apatia), analizy mocnych i słabych stron uczestnika
projektu, wzmocnienia motywacji do dokonania konstruktywnych
zmian, przedstawienie sposobu radzenia sobie ze stresem czy
emocjami.
2) Indywidualne spotkanie kreujące wizerunek (doradca – usługa
zlecona) – dla 36 osób w wymiarze średnio 2 godziny na każdego
uczestnika projektu (łącznie 72 godz.) w celu dokonania ewentualnych zmian w wizerunku uczestnika projektu, co przyczyni się
do wzmocnienia poczucia własnej wartości, nabycia umiejętności
dostosowania ubioru, dodatków, fryzury, itp. Do aplikowania o pracę
oraz jej utrzymania. Na potrzeby realizacji zadania udostępniona
zostanie sala Urzędu Gminy Wojciechów, w której odbywać się
będą spotkania z uczestnikami projektu.
Szczegółowy opis zadania:
W ramach tego zadania realizowane będą:
1) Indywidualne doradztwo zawodowe (doradca zawodowy – usługa zlecona) – dla 36 os. w wymiarze średnio 3 godzin dla każdego
uczestnika projektu (łącznie 108 godz.) – celem jest podniesienie
poziomu wiedzy z zakresu efektywności poruszania się po rynku
pracy oraz motywacji do podjęcia zatrudnienia, doradztwo wg
potrzeb lokalnego rynku pracy oraz możliwości edukacyjne uczestników projektu.
2) Szkolenia zawodowe „Szyte na miarę” (usługa zlecona) – dla
33 os./śr. 120 godz./ uczestnika projektu (z uwagi na fakt, iż po
sporządzonej diagnozie oraz po realizacji działań aktywnej integracji, a przede wszystkim po doradztwie zawodowym w ramach
realizowanej indywidualnej ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej, istnieje możliwość lepszego dostosowania szkolenia zawodowego do potrzeb uczestnika projektu oraz uzyskania większej
efektywności wskazane jest na tym etapie nie podawanie rodzaju
konkretnych szkoleń), szkolenia kończą się uzyskaniem dokumen-
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tu potwierdzającego kwalifikacje lub/i kompetencje uczestnika
projektu. Uczestnicy otrzymają stypendia szkoleniowe. Szkolenia
zostaną zlecone podmiotom wyspecjalizowanym (instytucjom
szkoleniowym). W ramach szkolenia sfinansowane zostaną koszty
wynagrodzenia trenera, wynajęcie sali, materiały dydaktyczne dla
uczestnika projektu, catering.
3) Staże zawodowe – dla 6 uczestników projektu. Profil stażu
będzie zgodny z indywidualną ścieżką reintegracji, powiązanymi
szkoleniami zawodowymi oraz potrzebami pracodawców. Będą
opłacone badania lekarskie oraz stypendium stażowe przez okres
6 miesięcy. Staże będą zgodne z ustawą o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy. Osoby odbywające staż będą wykonywać
powierzone im obowiązki w wymiarze nieprzekraczającym 40 godz.
tygodniowo, dając przy tym możliwość godzenia życia zawodowego
z prywatnym uwzględniając elastyczne godziny pracy.
4) Pośrednictwo pracy (pośrednik pracy – usługa zlecona) – dla
36 os. w wymiarze średnio 4 godz./uczestnika projektu (łącznie
144 godziny) - celem jest m.in. nakierowanie uczestnika projektu
na wybór oferty pracy zgodnej z kwalifikacjami i kompetencjami,
nabycie umiejętności aplikacyjnych (w tym przygotowanie dokumentacji, prowadzenie rozmowy o pracę), szukanie ofert pracy,

utrzymanie pracy. Na potrzeby realizacji zadania (spotkania uczestnika projektu z doradcą zawodowym oraz pośrednikiem pracy)
udostępniona zostanie sala Urzędu Gminy Wojciechów - w ramach
zadania uczestnicy projektu otrzymają zwrot kosztów dojazdu
(średnio 20 osobodni x 36 uczestników projektu).

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: jesienne porządkowanie Alei Kasztanowej, malowanie cokołu
ogrodzenia przy budynku Urzędu Gminy Wojciechów. Pracownicy
ci podejmują również inne różnorakie działania na terenie całej
naszej gminy poprawiające ład i porządek.
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

Projekt „Z KOMPUTEREM NA TAK” w Gminie Wojciechów
BEZPŁATNE SZKOLENIA KOMPUTEROWE
DLA MIESZKAńCóW GMINy.
W listopadzie Gmina Wojciechów rozpoczęła realizację bezpłatnych szkoleń komputerowych dla mieszkańców Gminy Wojciechów,
które potrwają do lutego przyszłego roku. Są one skierowane do
wszystkich mieszkańców w wieku 25-74 lata.
Każdy zainteresowany może zapisać się na jedno szkolenie, które
trwa dwa dni. Odbywa się ono w sobotę i niedzielę i obejmuje 8 godzin szkoleniowych. Do wyboru jest jeden z modułów tematycznych:
■ Rodzic w internecie,
■ Mój biznes w sieci,
■ Moje finanse i transakcje w sieci,
■ Działam w sieciach społecznościowych,
■ Tworzę własną stronę internetową (blog),
■ Rolnik w sieci,
■ Kultura w sieci.
W ramach szkolenia, każdy uczestnik otrzyma niezbędne materiały
biurowe. Organizator zapewnia również serwis kawowy oraz obiad.
Zapisy na szkolenia nadal trwają. Wszystkich chętnych
zapraszamy do zgłaszania uczestnictwa pod numerem telefonu: 81 517 72 41 - Urząd Gminy Wojciechów, Sekretariat.
Anna Śmigielska
Urząd Gminy Wojciechów
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Gala Finałowa projektu „Zakręceni kulturalnie”
24 października 2019 r., w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Wojciechowie
odbyła się Gala Finałowa podsumowująca
projekt realizowany przez Gminny Ośrodek
Kultury w Wojciechowie pod nazwą „Zakręceni kulturalnie – oferta warsztatowa
dla mieszkańców gminy Wojciechów”.
Zadanie to realizowane było w ramach
programu twórczości artystycznej i edukacji kulturalnej, Priorytet: „Edukacja
kulturalna 2019” Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.
Głównym jego założeniem była organizacja cyklu warsztatów: teatralnych,
plastycznych, zdobienia techniką decupage, filcowych zwierzaków, recyklingu
oraz „tradycyjny wymiar nowoczesności”.
Oferta ta skierowana była do dzieci i młodzieży oraz do dorosłych mieszkańców
Gminy Wojciechów.
Wszystkie zajęcia realizowane w ramach
projektu prowadzone były przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem.
Warsztaty teatralne poprowadził Patryk Pawelec – recytator, monodramista,
instruktor żywego słowa w Wojewódzkim
Ośrodku Kultury w Lublinie. Zajęcia te zorganizowane zostały w wymiarze 10 godzin
zegarowych dla każdej z pięciu szkół. Podczas warsztatów dzieci zdobywały wiedzę
na temat sztuki teatralnej, dowiedziały się
jak poprzez gesty, mimikę i ruch sceniczny,
wyrazić siebie i swoje emocje, a także rozwijały swoją wrażliwość i kreatywność. Dzięki
tym praktycznym wskazówkom, podczas
Gali zaprezentowały 3 etiudy teatralne,
za pośrednictwem których opowiedziały
ciekawe historie z głębszym przesłaniem.
Warsztaty plastyczne prowadziła Renata Gawryluk – Juszka – instruktor plastyki w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu
i Rekreacji w Niedrzwicy Dużej. Zajęcia te
zorganizowane zostały w wymiarze 6 godzin
zegarowych dla każdej z pięciu szkół. Założeniem tych warsztatów było przeprowadzenie
cyklu spotkań obejmujących następujące
techniki: malarstwo sztalugowe, kalkograf,
transfer, powidok. Dzieci nie tylko zapoznały
się z każdą z technik, ale przede wszystkim
zdobyły wiedzę z zakresu prac plastycznych,
rzadko wykonywanych podczas normalnych
zajęć lekcyjnych. Podczas tych warsztatów
powstało kilkaset fantastycznych prac.
Warsztaty zdobienia techniką decupage
prowadziła Monika Matuła – Wetzlich
która, prowadzi Klub Rękodzieła Artystycznego „Ziemianka” w Nałęczowskim
Ośrodku Kultury. Zajęcia zorganizowane
zostały w wymiarze 4 godzin zegarowych

dla każdej z pięciu szkół. Głównym założeniem warsztatów była nauka zdobienia
za pomocą serwetek oraz łączenia wzorów
i kolorów. Powstało wiele ciekawych ozdób
świątecznych i walentynkowych. Monika
prowadziła tez warsztaty filcowe zwierzaki.
Oferta ta skierowana była do młodzieży.
Zajęcia zorganizowane zostały w wymiarze
4 godzin zegarowych dla każdej z pięciu
szkół. Podczas zajęć uczestnicy poznali
zasady szycia ręcznego. Uczyli się szycia
zabawek z filcu, poznawali ścieg fastrygowy
oraz ścieg na okrętkę, co przyczyniło się do
wyrobienia i utrwalenia prostych czynności
manualnych. Pani instruktor popriowadziła
również warsztaty z recyklingu, które były
skierowane do starszych dzieci z pięciu
szkół gminy Wojciechów. Zorganizowane
zostały w wymiarze 6 godzin zegarowych.
Uczestnicy zajęć uczyli się projektowania,
szycia z materiałów z odzysku, poznawali
ściegi krawieckie. Z niepotrzebnych skrawków materiału dzieci uszyły wiele ciekawych
toreb, saszetek i zakładek do książek.
Dla osób dorosłych zorganizowane zostały warsztaty „Tradycyjny wymiar nowo-

czesności”, które poprowadziła również
Monika Matuła – Wetzlich – instruktor
rękodzieła. Warsztaty te skierowane były
do osób dorosłych zamieszkałych na terenie Gminy Wojciechów i zrealizowane
zostały w wymiarze 15 godzin zegarowych.
Podczas zajęć uczestnicy projektowali
i wykonywali kartki okolicznościowe metodą haftu matematycznego oraz ozdoby
ze sznurka czyli makramę. Uczestniczki
projektu poznały zasady perforowania papieru, kompozycji oraz doboru kolorystyki
nici. Zapoznały się również z metodą scrabookingu – ozdabianie skrawkami papieru,
wycinankami, naklejkami, koralikami,
wstążkami. Panie uczyły się również techniki makramy – sztuki wiązania sznurków,
dzięki niej można stworzyć wiele rzeczy
użytku codziennego. Mieszkanki gminy zrobiły wiele kart okolicznościowych
oraz makramowe kwietniki, zazdrostki
i świeczniki.
Efekt kilkumiesięcznej pracy uczestników
projektu został zaprezentowany podczas Gali
Finałowej. Nabyte na warsztatach umiejętności
zaprezentowali także uczestnicy warsztatów
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teatralnych. Na wszystkie osoby biorące udział
w projekcie czekał również poczęstunek.
Warto nadmienić, że w sumie w warsztatach uczestniczyło około 400 osób! Pokazuje
to jak dużo jest w naszej gminie osób zainteresowanych rozwojem osobistym, artystycznym. Być może dzięki takim warsztatom
dzieci odkryły w sobie talenty, o których
istnieniu wcześniej nie wiedziały?
Dziękujemy wszystkim uczestnikom projektu oraz Dyrektorom szkół, w których
prowadzone były warsztaty.
Edyta Winiarska
GOK Wojciechów

Aleja Kasztanowa uporządkowana
Tradycją stało się, że przygotowania do
Dnia Wszystkich Świętych w Wojciechowie
to nie tylko porządkowanie grobów na cmentarzu grzebalnym ale również sprzątanie
Zabytkowej Alei Kasztanowej łączącej Kościół
Parafialny z wojciechowską nekropolią. Od
kilku lat rosnące na Alei stare kasztanowce
zmagają się z atakami szkodnika zwanego
szrotówkiem. Usuwanie opadłych liści ma
więc na celu nie tylko efekt estetyczny ale
przede wszystkim zwalczanie tych szkodników i innych chorób.
Organizacją akcji zajął się Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie przy współpracy
z Urzędem Gminy, Proboszczem Parafii
Wojciechów oraz ze Szkołą Podstawową.
Liście zostały solidnie wygrabione przez
młodzież szkolną, pracowników GOK oraz
mieszkańców Wojciechowa i okolic. Aby
zminimalizować rozprzestrzenianie się
szrotówka liście zostały wywiezione przez
pracowników porządkowych Urzędu.
Urszula Mirosław
GOK Wojciechów
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Komputery dla bibliotek
Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie pozyskał środki na zakup komputerów
do bibliotek w Wojciechowie oraz Filiach
mieszczących się w Szczuczkach i Palikijach.
Komputery zostały zakupione ze środków
projektowych Instytutu Książki z programu
pod tytułem „Kraszewski. Komputery dla
bibliotek 2019”.
Celem programu było zapewnienie
zrównoważonego dostępu do technologii
teleinformatycznych i wyrównanie szans
mieszkańców miejscowości w gminach
o najniższych dochodach podatkowych na
jednego mieszkańca poprzez wyposażenie

bibliotek w tych miejscowościach w nowoczesny sprzęt komputerowy.
W ramach programu można było ubiegać
się o dofinansowanie zakupu komputerów,
oprogramowania i komputerowych urządzeń
peryferyjnych w jednostkowej cenie nabycia
do 10 000,00 zł.
GOK w Wojciechowie na ten cel uzyskał
dotację w kwocie 29 100,00 zł.
Zapraszamy serdecznie do korzystania
z zakupionego sprzętu i odwiedzenia naszych bibliotek.
Dorota Chudzik GOK Wojciechów

Obchody 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
W poniedziałek 11 listopada, minęła 101
rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. O godz. 9.30 została odprawiona uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny w Kościele
Parafialnym w Wojciechowie. We Mszy wzięli
udział Wójt Gminy Artur Markowski, Wicewójt Tomasz Zielonka, Przewodniczący Rady
Gminy Michał Sumiński, poczty sztandarowe
Ochotniczych Straży Pożarnych z Wojciechowa, Wojciechów Kolonii Pierwszej, Ignacowa,
harcerzy z Gminy Wojciechów, Szkół z Wojciechowa i Maszek, Stowarzyszenia Inicjatyw
Społecznych „Potrafisz” oraz przedstawiciele
Gminnego Ośrodka Kultury w Wojciechowie.
Oprawę muzyczną Mszy przygotowała Orkiestra Dęta OSP. Tuż po Nabożeństwie miała
miejsce część artystyczna w wykonaniu Klubu
Seniora, podczas której w duchu patriotycznym
zostały przedstawione wiersze, a także pieśni
żołnierskie i patriotyczne.
Po występie, poprowadzony przez Orkiestrę Dętą korowód złożony z uczestników
uroczystości, przemaszerował pod Pomniki
Tadeusza Kościuszki i Pamięci Żołnierzy Wojska Polskiego Poległych w latach 1939-1945.
Ks. Jan Hałasa odmówił modlitwę, następnie
głos zabrał Pan Artur Markowski Wójt Gminy
Wojciechów. Delegacje złożyły wieńce i została
odśpiewana „Rota”. Na koniec uroczystości
Orkiestra Dęta odprowadziła wszystkich zebranych pod Kościół.
Ilona Sykut GOK Wojciechów
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Gminna Rada Seniorów - Wojciechów

W ramach współpracy z Fundacją Mapa
Pasji z Krakowa mieliśmy okazję gościć na
Konferencji Przestrzeń dla Seniorów, która
odbyła się w grudniu 2018 w Krakowie.
Podczas konferencji poznałyśmy rezultaty
projektu a także wymieniliśmy się doświadczeniami z seniorami z Małopolski. Wtedy im
zazdrościłyśmy ,że tak dużo dzieje się u nich!
Dzięki dalszej współpracy z Fundacją Mapa
Pasji udało się włączyć naszą gminę oraz
gminę Wąwolnica i Nałęczów do kolejnej
edycji projektu - Przestrzeń dla seniora 2.0
na który środki pozyskano z programu ASOS.
W ramach projektu osoby, które zadeklarowały chęć zaangażowania się w działanie gminnej rady seniorów wzięły udział
w miesiącu maju i lipcu w dwóch warsztatach
podczas których uczestnicy poznali zasady
funkcjonowania gminnych rad seniora, a także wypracowano projekt statutu gminnej

rady seniorów dla gminy Wojciechów, który
obecnie przekazano do lokalnych władz
w celu podjęcia uchwały o powołaniu gminnej rady seniorów.
W dniach 24-26 lipca br. reprezentantki
z naszej gminy wzięły udział w wizycie studialnej do Miechowa. Na miejscu spotkały
się z władzami Miechowa, oraz działającą
tam Gminną Radą Seniorów.
Praktyczna wiedza i prezentowane działania na rzecz seniorów stały się inspiracją dla
naszych seniorów, które zamierzają wdrożyć
na terenie naszej gminy.
W dniu 6 listopada mieliśmy przyjemność
gościć seniorów z Gminy i Miasta Miechów,
Gminy Kozłów, oraz Gminy Wielka Wieś. Był
to czas kiedy nasza reprezentacja seniorów
opowiadała o podejmowanych dotychczas
działaniach i planach na przyszłość. Goście

Ratujemy kasztany!!!
W okresie 01.06.19 do 31.08.2019 Stowarzyszenie „Zakręcone-Kulturalnie” realizowało
zadanie projekt pn „Ratujemy Kasztany”- zabezpieczenie alei kasztanowej przed szkodnikami.
Inspiracją do podjęcia takiego działania przez naszą organizację była rozmowa z jedną
z mieszkanek naszej gminy - Panią Zuzanną Kowalską, która ubolewała nad niszczejącą
aleją poprzez szkodliwe działanie szrotówka kasztanowcowiaczka.
Dzięki środkom pozyskanym w ramach zadania publicznego z Gminy Wojciechów
zakupiliśmy i zamontowaliśmy :
■ budki lęgowe - 15 szt.
■ opaski lepowe na drzewa - 300 mb
■ pułapki kominowe wraz z feromonami - 30 szt.
Powyższe działanie pozwoliło zabezpieczyć aleje kasztanową przed szkodnikami
w okresie letnio-zimowym.
Dzięki nawiązanej współpracy z Lubelskimi Parkami Krajobrazowymi podczas realizacji
bieżącego zadania ,na wiosnę będziemy mogli ponowić działania w ramach zadań własnych.
Kowalczyk Małgorzata
Prezes Stowarzyszenia
„Zakręcone-Kulturalnie”
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w kolejnych dwóch dniach odwiedzili także
gminę Wąwolnica i Nałęczów.
Wszystkie trzy gminy oraz goście spotkali
się na wspólnej kolacji integracyjnej, która
była okazją do podsumowania wizyty na
naszym obszarze.
W najbliższych dniach tj 11-12 grudnia
br. reprezentantki seniorek z naszej gminy
wyjadą do Krakowa, gdzie wezmą udział
w Konferencji „Przestrzeń dla seniorów 2.0”
podsumowującej cały projekt.
Trzymamy kciuki i czekamy na pozytywną
decyzję władz.
Wszystkie osoby zainteresowane działaniem Gminnej Rady Seniora zapraszamy
do śledzenia naszej strony na FB – Stowarzyszenie „Zakręcone-Kulturalnie”, gdzie
będziemy zamieszczać wszystkie informacje
o podejmowanych działaniach i spotkaniach.
Kowalczyk Małgorzata
Stowarzyszenie „Zakręcone-Kulturalnie”

HARCERSKIM OKIEM

Mijający rok dla harcerzy z gminy Wojciechów był czasem bardzo pracowitym. Obok
udziału we wszystkich uroczystościach patriotycznych, a nawet upamiętniania takich
rocznic, o których niewielu pamięta, a nikt
nie przypomina mieszkańcom, nasi harcerze
wzięli udział w kilkunastu wydarzeniach,
które na długo pozostaną w ich pamięci.
Kończący się ubiegły rok to oczywiście kolejne przekazywanie Betlejemskiego Światła
Pokoju nie tylko w gminie Wojciechów, ale
także, tradycyjnie już, w Nałęczowie, w czasie
Wigilii Miejskiej. Ten rok wojciechowscy harcerze spod znaku pikującego Orła rozpoczęli
udziałem w organizowanym już po raz kolejny
Orszaku Trzech Króli. A po nim zdarzenia biegły
już jedno za drugim. Wiosna, to Rajd Pamięci „Zapory”. Kilkanaście kilometrów marszu
zarówno po drodze asfaltowej, jak i leśnym
dukcie. Ale przecież „Zapora”, mjr Hieronim
Dekutowski, to Cichociemny, żołnierz Armii
Krajowej! Nie mogło więc na tym wydarzeniu
zabraknąć wojciechowskich harcerek i harcerzy.
Czerwiec, to kolejna edycja organizowanego przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Potrafisz” przy ogromnym wsparciu
i zaangażowaniu Gminnego Ośrodka Kultury
w Wojciechowie, Międzynarodowego Przeglądu
Piosenki Harcerskiej i Patriotycznej. Wcześniej,
w Józefowie nad Wisłą harcerze z Wojciechowa,
Maszek i Miłocina oraz innych miejscowości
spoza naszej gminy wzięli udział w Manewrach
Ratowniczych na Wiśle. Przy boku ratowników
medycznych, kilku jednostek straży pożarnej
i żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej harcerze
ćwiczyli swoje umiejętności przeprowadzenia
resuscytacji zarówno na wodzie, jak i na lądzie.
Wiosną także, w Łaziskach, we współpracy
z Ligą Obrony Kraju harcerze ćwiczyli zasady
posługiwania się bronią i strzelanie. W rękach

harcerzy po raz pierwszy znalazły się popularne
„kałasznikowy”, ale do ich dyspozycji była też
inna broń długa, w tym polskie beryle.
Harcerstwo to jednak ciągłe wydarzenia
i atrakcje. Jak co roku zorganizowanych było
kilka biwaków. Ostatnie harcerskie nocowisko
z ogniskiem zorganizowane zostało w listopadzie w Kaleniu, w gm. Markuszów. Dwa
poprzednie to Stasin, z gościem w stalowym
mundurze żołnierza Wojsk Powietrznych, oraz
w Maszkach. Wcześniej w Józefowie nad Wisłą
kolei harcerze ćwiczyli ratownictwo lodowe,
jeździli na sztucznym lodowisku i ćwiczyli
swoja sprawność w rękodzielnictwie. Latem
dwa obozy. Pierwszy w Lginiu po przeciwnej
stronie Polski, w głębokim sosnowym lesie,
nad jeziorem i drugi w Janowie Lubelskim,
organizowany przez fundację „Cichociemnych”
Żołnierzy AK. Należy też przy tym pamiętać
o poświęceniu pierwszego na wschód od Wisły obrazu bł. ks. phm. Stefana Wincentego
Frelichowskiego – patrona polskich harcerzy,
wypada wspomnieć o spotkaniu z p. Magdaleną Zarzycką – Redwan, córką polskich
Patriotów więzionych na Zamku Lubelskim za
działalność na rzecz wolnej i suwerennej Polski. Pani Magdalena opowiedziała harcerzom
o kilkunastu latach pobytu w domach dziecka
i stygmacie „dziecka wrogów Polski Ludowej”.
Wrzesień, to już tradycyjny udział harcerzy
w pielgrzymce pieszej do Wąwolnicy. Druhny
i druhowie reprezentujący harcerzy z gmin
Wojciechów i Markuszów przeszli pielgrzymkową trasę wraz z parafianami wojciechowskimi.
Sama pielgrzymka poprzedzona była zorganizowanym przez Stowarzyszenie „Potrafisz”
I Rajdzie Pamięci Stanisława Zięby „Tygrysa”,
żołnierza Kedywu AK poległego w Ignacowie.
W Rajdzie gośćmi honorowymi byli córka żołnierza „Zapory”, ppłk. Zbigniewa Matysiaka

„Kowboja”, wiceminister spraw wewnętrznych
i administracji p. Sylwester Tułajew i komendant Rajdu „Zapory” Rafał Dobrowolski. Co
ważne, przyszłoroczny „rajd zaporczyków”
przejdzie przez gminę Wojciechów, zatrzymując się przy pomniku St. Zięby, a potem
najprawdopodobniej przy Wieży Ariańskiej.
Kończący się rok kalendarzowy, to 101. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę.
Przy tej okazji harcerze z gminy Wojciechów
udekorowali groby żołnierzy spoczywających
na Ziemi Wojciechowskiej i wojciechowskich
strażaków biało-czerwonymi wstążkami. To
pierwsza taka akcja upamiętniania naszych
lokalnych Bohaterów. Harcerze nawiązali też
kontakt ze szkołą w Kamerunie i zbierali przybory szkolne przy wojciechowskim kościele.
Nie ma zbyt wiele miejsca na to, by wymieniać wszystkie sytuacje, gdzie widoczne były
harcerskie mundury. Wypad do lasu, uczczenie rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, zapalenie zniczy upamiętniających
ofiary agresji sowieckiej w 1939 roku mi kilka
innych z cała pewnością dobrze służą wychowaniu patriotycznemu ale i uatrakcyjnieniu
codziennego życia młodzieży z naszej gminy.
Chętnych do wspólnych wypraw, obozów,
biwaków, wycieczek i rajdów serdecznie zapraszamy na stronę internetową Harcerskiej
Organizacji „Cichociemni” na Lubelszczyźnie:
www.harcerstwo.eu Zapraszamy!
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Potrafisz” z Wojciechowa serdecznie zaprasza mieszkańców całej gminy na IV Orszak Trzech Króli.
Zachęcamy do udziału wiernych nie tylko z parafii
w Wojciechowie, ale też w Palikijach i Łubkach.
Niech na Orszaku nie zabraknie ministrantów,
członków Akcji Katolickiej, Legionu Maryi i innych
wspólnot działających przy naszych parafiach.
Orszak Trzech Króli jest okazją, jedyną w swoim
rodzaju, do wspólnego kolędowania całej społeczności gminnej. Serdecznie zapraszamy!
(RedAM)

Mundurowy Klub Honorowych Dawcow Krwi
„Życie” im. por. Józefa Klarnera w Wojciechowie
serdecznie zaprasza krwiodawców i chętnych
do oddawania krwi w swoje szeregi. Nasz Klub
funkcjonuje w ramach Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi R.P. i jest jedynym klubem
krwiodawców w naszej gminie. Zrzesza strażaków, żołnierzy, instruktorów harcerskich ale
i osoby cywilne – młodzież i starszych. Jesteś
krwiodawcą? Chcesz oddawać krew? Zadzwoń:
781 034 854. Czekamy na Ciebie! Rekordzista
oddał niemal 50 litrów krwi pełnej. Najmłodsi
oddali dopiero po kilka razy. Ale liczy się każda
kropla tego bezcennego daru. Ratujmy życie!
Andrzej Moroz
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„Zacną rzeczą jest uczyć się, lecz jeszcze zacniejszą – nauczać.”

Wyżej przywołane słowa Marka Twaina
przyświecały tegorocznym obchodom Dnia
Edukacji Narodowej, które miały miejsce
dnia 18 października 2019 roku w Szkole
Podstawowej im. St. Marusarza w Wojciechowie. Celebrowane 14 października święto
polskiej oświaty przypomina wszystkim
o wielkiej wartości, jaką stanowi edukacja
oraz zwraca uwagę na szczególną rolę społeczną nauczycieli.
Nauczyciel to ten, który wprowadza nas
do wielkiej szkoły odkrywania świata,
uczy istnieć tak, byśmy mogli brać czynny
udział w dodawaniu wiedzy, odejmowaniu
krzywd, mnożeniu dobra.
W Szkole Podstawowej w Wojciechowie
w tym roku postanowiono uczcić polską oświatę nieco inaczej niż zwykle, uroczystości rozpoczęły się bowiem po południu i miały charakter
wieczornicy. W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście - Pan Artur Markowski – Wójt
Gminy Wojciechów, emerytowani nauczyciele,
członkowie Klubu Seniora, rodzice, nauczyciele
i pracownicy szkoły oraz uczniowie.
Uczenie jest niekończącą się podróżą.
Uczyć to znaczy mieć wpływ na życie wielu i pomagać w wyciąganiu wniosków
z życiowych lekcji. Ale uczyć DOBRZE
znaczy umieć wnieść odmianę do życia
wszystkich, z którymi się człowiek styka.
Przepiękną laurką dla nauczycieli była
niewątpliwie wzruszająca część artystyczna,
którą uczniowie zadedykowali wszystkim
pedagogom i pracownikom szkoły. Młodzież
zaprezentowała bogaty program artystyczny
- recytowano wiersze, śpiewano piosenki,
grano na instrumentach. Wyświetlono także
film o historii szkoły. Powagi tej uroczystości
dodały wystąpienia Pań – Zofii Jośko i Ireny
Mirosław, wspominały one swoje szkolne
lata, które zbiegły się w czasie z wybuchem
II wojny światowej. W ten sposób szkoła
przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji „Prze-

rwany marsz…”, która w symboliczny sposób
przypomniała o tragicznych wydarzeniach
1 września 1939 roku i połączyła starsze
i młodsze pokolenia Polaków. Zgromadzeni
na sali goście mogli również wysłuchać przepięknego koncertu pieśni patriotycznych
w wykonaniu artystów z Klubu Seniora.
Uczyć to znaczy być rodzicem, opiekunem,
przyjacielem, spowiednikiem, wsparciem,
przewodnikiem, mistrzem. Ale uczyć DOBRZE to być tym wszystkim jednocześnie,
a zarazem nie stracić z oczu tego, kim się
jest. Jakąś część siebie człowiek dzieli
z tymi wszystkimi ludźmi, z którymi
stykał się w życiu.
Ten dzień był także wspaniałą okazją, by
docenić i nagrodzić wysiłek nauczycieli. Pani
Dyrektor Jolanta Duda wręczyła nauczycielom nagrody za ich pracę i zaangażowanie
na rzecz szkoły. Jak co roku nie zabrakło
oczywiście uczniowskich życzeń dla wychowawców oraz symbolicznych kwiatów
i upominków wyrażających wdzięczność za
starania i wysiłek włożone w codzienną pracę
oraz rozniecanie wśród młodych „płomienia
ambicji i aspiracji”.
Uczyć to znaczy być czułym, kochającym,
silnym, szczodrym dla tych, którzy na
tobie polegają; zachęcać i chwalić. Ale
uczyć DOBRZE to znaczy wierzyć w to,
czego się uczy i w tych, których się uczy.
Wiele ciepłych słów popłynęło także z ust
Pana Artura Markowskiego, który podziękował gronu pedagogicznemu za pasję oraz
entuzjazm w wychowaniu i nauczaniu małych mieszkańców naszej gminy. Dyrekcji
i nauczycielom podziękowali także przedstawiciele Rady Rodziców. Z pewnością ta
uroczystość nie doszłaby do skutku, gdyby
nie zaangażowanie wielu osób – rodziców,
wolontariuszy, uczniów i nauczycieli. Dziękujemy za przemiłą atmosferę i niezapomniane chwile wzruszeń. Cieszy fakt, że to

12

Nr 70/90

GAZETA WOJCIECHOWSKA

spotkanie było miłym i radosnym wydarzeniem, które dostarczyło wiele satysfakcji i na
długo pozostanie w pamięci uczestników.
Małgorzata Ceglarz - Chołody

101 Rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości „Pieśń o Tej, co nie zginęła…’’
11 listopada 1918r.społeczeństwo polskie
manifestowało swoją radość z odzyskania
niepodległości. Entuzjazm był w pełni uzasadniony ,bowiem Polacy nie oczekiwali
biernie wolności. Walczyło o nią kilka pokoleń, pokoleń które nie pozwoliły światu
zapomnieć o istnieniu narodu polskiego.
Dziś patrzymy z refleksją na dzień 11
listopada. Pamiętamy o tych, którzy przez
ponad wiek nie porzucili wiary w odrodzenie
Polski i o tych, którzy w tej sprawie ,,na stos
rzucili swój życia los”.
Z okazji 101 Rocznicy Odzyskania przez
Polskę Niepodległości odbyła się dnia 8. 11.
2019 r.w Szkole Podstawowej im.Stanisława Marusarza w Wojciechowie uroczysta
akademia z udziałem: p. dyrektor Jolanty
Dudy, p. wicedyrektor Moniki Kowalskiej-Ternes, nauczycieli i uczniów . Uroczystość
rozpoczęła p.dyrektor Jolanta Duda powitaniem zgromadzonych nauczycieli i uczniów.
Następnie wprowadzono Poczet Sztanda-

rowy i o godzinie 11.11 odśpiewano cztery
zwrotki hymnu państwowego w ramach akcji
patriotycznej ,,Szkoła do Hymnu’’.
Uczniowie z klas siódmych i klasy trzeciej
szkoły podstawowej przedstawili wzruszający program artystyczny pt.,, Pieśń o tej ,co
nie zginęła…’’ poświęcony Ojczyźnie i jej
drodze do niepodległości. Piękne recytacje
uczniowskie,muzyka i pieśni patriotyczne,
szczególnie ta wyjątkowa pieśń ,,Rozkwitały pąki białych róż’’ w wykonaniu uczniów
klasy trzeciej na długo pozostaną w sercach
i pamięci wszystkich uczestników akademii.
Scenariusz, oprawę muzyczną i plastyczną
przygotowali nauczyciele: p. Anna Bednarczyk, p. Zofia Kotwicka, p. B. Wielowińska
i p. Leszek Iwaniak.
W Święto Niepodległości uczniowski
Poczet Sztandarowy uczestniczył we Mszy
Św. w intencji Ojczyzny a także w pochodzie
patriotycznym pod pomniki: Tadeusza Kościuszki i Żołnierzy WP poległych w latach

1939-1945, złożono tam wieńce i zapalono
znicze, oddając tym samym hołd walczącym
za wolność Ojczyzny.
11 listopada to dzień refleksji nad historią i współczesnością naszego kraju oraz
niezapomniana lekcja historii.
Anna Bednarczyk

Sukcesy
„Żeby osiągnąć cokolwiek, trzeba po prostu mieć w sobie dużo odwagi, samozaparcia
i wytrwałości. Trzeba umieć poświęcić się
realizacji swoich marzeń”– pisała Virginia
Cleo Andrews - amerykańska pisarka bestsellerowych sag rodzinnych. Dodałabym do
tego zestawu jeszcze, a może przede wszystkim: chęć działania, tworzenia, bycia w akcji.
Tylko dzięki działaniu osiągamy rezultaty.
Potwierdzają to słowa Thomasa Edisona:
„Najpewniejszą drogą do sukcesu jest próbowanie po prostu, jeden, następny raz…”
Uczniowie i nauczyciele ze Szkoły
Podstawowej im. S. Marusarza w Wojciechowie wiedzą, że sukces jest rezultatem
codziennej pracy, robieniem małych kroków, a przez to wznoszenia się na kolejne
poziomy. Za nami trzy miesiące wytężonej
pracy, licznych przedsięwzięć i … sukcesów!

Zacznijmy od początku…
16 września przystąpiliśmy do Konkursu
OSE # Wyzwanie ogłoszonego przez NASK
i Ministerstwo Cyfryzacji przy współpracy
z Ministerstwem Edukacji Narodowej, a 23
września 2019r. już zostaliśmy poinformowani, że nasza szkoła została LAUREATEM tego
konkursu i jako nagrodę otrzyma mobilną
pracownię multimedialną wyposażoną w minimum 16 najnowocześniejszych laptopów.
Dodatkowo jako laureaci zagwarantowaliśmy
szkole dostęp do bezpiecznego, szybkiego

i bezpłatnego internetu oraz nowoczesną
mLegitymację, którą uczniowie będą mieli na swoich smatfonach. Warto dodać, że
do konkursu przystąpiło 1604 szkół z całej
Polski, laureatami zostało 764 - z czego 56
z województwa lubelskiego - W TyM NASZA
SZKOŁA. Komisja Konkursowa doceniła
pracę plastyczną przedstawiającą SMART
SZKOŁĘ w interpretacji naszych uczniów.
Nasza niezwykle zdolna młodzież pod kierunkiem Agnieszki Bardzel i Katarzyny Kędzierskiej oraz dzięki wielkiemu wsparciu Pani
Dyrektor Jolanty Dudy i Moniki Kowalskiej
- Ternes stworzyła wieloelementową pracę
składającą się na imponujące dzieło. Była to
praca zespołowa wielu osób. Największym
zaangażowaniem i kunsztem plastycznym
wykazały się: Julia Czępińska VI a, Zuzanna
Kwiatkowska VI b, a pomagały im: Natalia
Czępińska VIII b, Martyna Stachyra VII b,
Patrycja Kamińska VI b, Ada Dmitruk VI a,

Kinga Stachyra VI a, Paulina Dmitruk VI a,
Wiktoria Mirosław VI a, Zuzanna Twardowska VI a, Aleksandra Cybula VI a.

Kolejny miesiąc
i kolejne wyzwania…
18.10.2019r. odbył się finał III Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorsko-Krasomówczego „ W kręgu poezji Grażyny
Chrostowskiej , lubelskiej przedstawicielki
pokolenia Kolumbów”. Organizatorami
Konkursu byli: Muzeum Martyrologii „Pod
Zegarem” Oddział Muzeum Lubelskiego,
IV Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii
Sempołowskiej w Lublinie, XXVII Liceum
Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru
w Lublinie. Konkurs honorowym patronatem objęli: Marszałek Województwa Lubelskiego - Jarosław Stawiarski, Prezydent
Miasta Lublin - Krzysztof Żuk, Lubelski
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Kurator Oświaty - Teresa Misiuk. Naszą
szkołę reprezentowała uczennica z klasy VII
a – Dorota Piróg , przygotowywana przez
Agnieszkę Bardzel. Uczennica zmierzyła
się z trudną i wymagającą ( ze względu na
tematykę) poezją Grażyny Chrostowskiej,
prozą obozową Tadeusza Różewicza i …
młodzieżą z całej Polski. Należy dodać, że
była najmłodszą uczestniczką na konkursie.
Zajęła III zaszczytne miejsce w kategorii klas
VII- VIII. Wręczenie nagród miało miejsce
w historycznej Auli Klasztoru Dominikanów
w Lublinie. Jak powiedziała przewodnicząca
jury pani Alicja Jachiewicz-Schmidt – aktorka filmowa i teatralna - poziom konkursu
był bardzo wysoki i wszystkim należą się
wielkie gratulacje. Występom młodzieży
towarzyszyło wzruszenie i zaduma, tym
bardziej, że przysłuchiwali się recytacjom
zaszczytni goście: rodzina Grażyny Chrostowskiej, przedstawiciele Stowarzyszenia
Rodzin Więźniarek Niemieckiego Obozu
Koncentracyjnego Ravensbrück i Związku
Sybiraków. To była piękna lekcja historii …
W październiku został ogłoszony również Ogólnopolski Konkurs „Mistrzowie
i patrioci”. Fundacja Instytut Łukasiewicza
przygotowała kampanię promującą wśród
młodzieży wybitne postaci polskiego sportu,
które odznaczyły się szczególnymi zasługami
dla kraju. Projekt „Mistrzowie i patrioci”
był realizowany w ramach obchodów 80.
rocznicy wybuchu II wojny światowej i służył
przypomnieniu sylwetek polskich sportowców – narodowych bohaterów. Inicjatywa
została objęta Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja
Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości.
Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu pracy pisemnej na temat wybitnych
postaci polskiego sportu, które odznaczyły
się szczególnymi zasługami dla kraju w czasie
II wojny światowej. Na konkurs wpłynęło
niemal 1,2 tys. prac z kilkuset szkół z całej
Polski! Prace były oceniane w dwóch etapach
– najpierw przez komisję złożoną z przed-
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stawicieli organizatora, a następnie przez
sześcioosobowe jury. Zasiedli w nim min.:
Ryszard Czarnecki – Poseł do Parlamentu
Europejskiego, Członek Prezydium Polskiego
Komitetu Olimpijskiego, Dariusz Buza – Dyrektor Departamentu Sportu dla Wszystkich
w Ministerstwie Sportu i Turystyki i Maciej
Zdziarski – prezes Instytutu Łukasiewicza.
Jury wyłoniło laureatów konkursu, a na
liście nagrodzonych znalazł się uczeń z klasy
VII a - Patryk Bartoszcze, który napisał
pracę pod kierunkiem Agnieszki Bardzel
o naszym patronie – Stanisławie Marusarzu.
Patryk zdobył WyRóŻNIENIE I STOPNIA.
Nagrodzeni uczniowie wraz z dyrektorami
i nauczycielami zostali zaproszeni do PAŁACU PREZyDENCKIEGO. Uroczysta gala
wręczenia nagród z udziałem PREZyDENTA
RP ANDRZEJA DUDy będzie miała miejsce
10 grudnia 2019 r.
Na miesiąc październik Powiatowy
i Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy
zaplanował liczne starty w zawodach,
dlatego nasi uczniowie – sportowcy pod
kierunkiem Sławomira Nowakowskiego
wytrwale ćwiczyli, by przygotować się do
zawodów w sztafetowych biegach przełajowych. Z powodu braku rywalizacji na po-

dząc od pierwszej do ostatniej zmiany. Tym
samym uzyskali awans do drugiego etapu
biegów przełajowych – Półfinał Wojewódzki
Igrzysk Młodzieży Szkolnej, które odbyły
się 18 października w Gromadzie (pow. biłgorajski). Nasza reprezentacja, rywalizując
z zawodnikami z powiatów: janowskiego,
kraśnickiego, biłgorajskiego i lubelskiego,
zajęła 1 miejsce, zapewniając sobie awans
do finału wojewódzkiego. O zwycięstwo
nie było łatwo, na pierwszych 2 zmianach
zajmowali 4 miejsce, następnie wyszli na
prowadzenie, by po szóstej zmianie spaść na
3 miejsce, ale końcówka biegu należała już do
nich i do końca biegu chłopcy utrzymywali
prowadzenie. Wygrywając, wywalczyli awans

na finał wojewódzki, który rozgrywany był
25 października w Tomaszowie Lubelskim.
Tam, na bardzo trudnych leśnych trasach,
chłopcy zajęli 7 miejsce w województwie. Na
pierwszych trzech zmianach utrzymywali
się w pierwszej trójce, niestety na dalszych
zmianach konkurenci mieli mocniejszych zawodników. Skład sztafety chłopców z kl.VII
- VIII (kolejność według zmiany w sztafecie) :
Mirosław Jakub VIII a, Adrian Boczek VIII a,
Szymon Skwarek VII b, Mateusz Hulak VIII
a, Dominik Dębski VIII b, Mateusz Mirosław
VIII a, Marcin Górniak VII b, Jakub Pudło
VIII a. Zatem uczniowie naszej szkoły po
raz kolejny pokazali swoje mocne strony.

Czas na przegląd sukcesów
w listopadzie, gdzie uczniowie
ziomie gminnym, nasi uczniowie od razu
pochwalili się talentem
brali udział w Finale Powiatowym Igrzysk
Dzieci (klasy V- VI) oraz Młodzieży Szkolnej recytatorskim oraz wokalnym.
(klasy VII - VIII) w Bychawie, który odbył
się 3 października, gdzie sztafeta chłopców młodszych zajęła 3 miejsce i na tym
etapie zakończyła rywalizację, ponieważ do
dalszego etapu awansowały dwie najlepsze
drużyny - nam zabrakło 5 sekund. Chłopcy
biegali w składzie: Kacper Mirosław VI b,
Szymon Czyżewski VI a, Oskar Pałyga VI a,
Karol Walkiewicz V, Kacper Pałyga V, Wiktor
Brzozowski V. Chłopcy starsi po bardzo
dobrym biegu zajęli pierwsze miejsce. Nie
dali rywalom najmniejszych szans prowa-
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22 listopada 2019 roku reprezentantki
naszej placówki uczestniczyły w III Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim pod
hasłem „Bronisław Pietrak - chłopski piewca
Lubelszczyzny.” Jego organizatorem była
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej
w Garbowie, zaś gospodarzem i fundatorem
nagród Gminna Biblioteka Publiczna. Konkurs odbywał się pod patronatem Lubelskiego
Kuratora Oświaty, Wójta Gminy Garbów
i Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Inicjatyw
Lokalnych i Oświatowych „Wektor” w Gar-

bowie. Naszą szkołę reprezentowały: Nikola
Czerniec – z klasy VI b, Dorota Piróg – z klasy
VII a (uczennice przygotowała Agnieszka
Bardzel) oraz Natalia Iwaniak – z klasa VIII b
(przygotowana przez Małgorzatę Ceglarz –
Chołody). Wszystkie uczennice zaprezentowały się fantastycznie i wszystkie otrzymały
nagrody! Nikola Czerniec zajęła drugie miejsce w kategorii klas IV – VI. Natalia Iwaniak
także drugie miejsce, ale w kategorii klas
VII – VIII, zaś Dorota Piróg - wyróżnienie
w kategorii klas VII- VIII. A wszystkim tym,
którzy nie są miłośnikami poezji, zacytuję
słowa ks. Jana Twardowskiego: „Poezja jest
światem przeżyć i refleksji. Jest po trochu
jak mówienie ludzkim językiem w dobie
maszyn i komputerów.”
Dnia 22 listopada 2019r. w Nałęczowie
odbywał się V Międzyszkolny Konkurs Pie-

śni Patriotycznej. W konkursie brało udział
dziewiętnaście zespołów i solistów głównie z powiatu puławskiego. Naszą szkołę
reprezentowała Gabriela Iwaniak z klasy
VII b (uczennicę przygotował Leszek Iwaniak). W kategorii solistów Gabrysia zajęła II miejsce. Jej wykonaniu towarzyszył
akompaniament klarnetu i akordeonu, co
wyróżniło jej występ na tle innych prezentacji konkursowych. Uczennica wykonała
dwie pieśni „Ułani, ułani” oraz „Czerwone
maki na Monte Cassino.” Serdecznie gratulujemy sukcesu!
25 listopada 2019r. Zuzanna Kwiatkowska, Agata Piróg, Natalia Jędrej –z klasy
VI b oraz Gabriela Iwaniak – z klasy VII
b( uczennice pracowały pod kierunkiem
Kamili Wójtowicz i Magdaleny Pydy) wzię-

ły udział w Międzyszkolnym Konkursie
Piosenki w Języku Angielskim, który odbył
się w Szkole Podstawowej w Chmielniku.
W tegorocznym konkursie brały udział 4
szkoły: SP w Chmielniku, SP w Wojciechowie,
SP w Krzu oraz SP w Bełżycach. Do rywalizacji przystąpiło 13 uczestników. Uczennice
z klasy VI wykonały utwór „How far I’ll
go” z filmu Vaiana. Natomiast Gabrysia
zaśpiewała piosenkę Lady Gagi „I’ll never
love again” i wywalczyła II miejsce! Mimo
przyjaznej atmosfery i kameralnych warunków, trema towarzyszyła wszystkim
uczestnikom. Tegoroczne występy okazały
się godne braw i podziwu.
A.Bardzel

Nie pal przy mnie proszę!
Dzieci z grupy 5 i 6 latków realizowały
program przedszkolnej edukacji antytytoniowej ,,Czyste powietrze wokół nas”. Celem
programu było:
■ zwiększenie wiedzy na temat szkodliwości i skutków palenia papierosów
■ wykształcenie u dzieci umiejętności
radzenia sobie w sytuacjach w których
inne osoby palą obok nich
■ uświadomienie, jak ważna jest rola
rodzica w zakresie ochrony dzieci przed
ekspozycją na dym tytoniowy
Realizację programu rozpoczęliśmy od
spaceru po okolicy w celu obserwacji różnych
źródeł dymu, ze szczególnym zwróceniem
uwagi na osoby palące papierosy. Odbyło
się wiele zajęć o tematyce antynikotynowej.
Dzieci z zaangażowaniem i zainteresowaniem wykonywały powierzone im zadania.
Odwiedziła nas mama Łucji, która jest
pielęgniarką pracującą w szpitalu. Wyjaśniła
dzieciom jak bardzo szkodliwe jest pale-

nie papierosów i jakie choroby powoduje.
Zwróciła również uwagę na szkodliwość
przebywania dzieci wśród osób palących.
W grupie 6-latków powstało wiele ciekawych prac plastycznych o tematyce antynikotynowej. Dzieci 5-letnie wspólnie
z rodzicami stworzyły piękne wiersze zniechęcające do palenia papierosów. Na korytarzu przy sali 5-latków powstała tablica
dotycząca programu.
Na zakończenie projektu, zorganizowaliśmy ,,Przedszkolny Happening Antynikotynowy”. Dzieci zaopatrzone w transparenty
rozdawały ulotki napotkanym mieszkańcom
Wojciechowa, skandowały hasła antynikotynowe, oraz nawoływały do rzucenia palenia.
Mamy nadzieję, że podjęte działania zostaną w pamięci naszych wychowanków
i zniechęcą do sięgnięcia po papierosa w dorosłym życiu.
E. Mirosław

11 LISTOPADA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ
11 listopada to dla nas Polaków jedna
z najważniejszych dat w historii. Uczniowie
uczęszczający do świetlicy szkolnej w Szkole
Podstawowej w Wojciechowie wraz z panią Renatą Małachowską, przez cały tydzień przygotowywali się do uczczenia Święta Niepodległości.
W czasie zajęć tematycznych dzieci poznawały historię Polski poprzez legendy
o powstaniu naszego państwa oraz zapoznawały się z sylwetkami ważnych postaci
historycznych. Podczas zajęć plastycznych
dzieci wykonywały prace dotyczące symboli
naszej państwowości.

Czytane były także wiersze na temat tego
święta, dzieci wysłuchały pieśni patriotycznych i melodii żołnierskich.
Świetlica szkolna zorganizowała również
konkurs na najładniejszy kotylion. Konkurs
był przeznaczony dla dzieci ze szkoły podstawowej. Uczniowie bardzo chętnie wzięli
udział w konkursie. Powstało bardzo wiele
ciekawych i kolorowych prac, wykonanych
różnorodną techniką. Komisja konkursowa
miała ogromny problem z wyłonieniem
zwycięzców. Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratuluję.
Renata Małachowska
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Dzielimy się wiedzą, czyli starsi uczą młodszych
Realizując główne cele i założenia programu „Owoce i warzywa
w szkole” uczniowie klasy II ze Szkoły Podstawowej im. Polskich
Olimpijczyków w Miłocinie na zajęciach z edukacji przyrodniczej
zapoznali się z „Piramidą żywienia i aktywności sportowej”, którą
zaktualizowano w 2019 roku. Wraz z postępem cywilizacyjnym
styl życia dzieci zmienia się - niestety nie zawsze na lepsze, co ma
swoje konsekwencje również w odniesieniu do zdrowia. Stąd też
wiedza o żywieniu człowieka i czynnikach związanych ze stylem
życia, które wpływają na nasze zdrowie,
także podlega ciągłym zmianom.
Dzieci bardzo szybko zauważyły, że na
dole piramidy najwięcej miejsca zajmuje
aktywność ruchowa, że wśród owoców
i warzyw pojawiła się woda, a na szczycie
piramidy nie ma już słodyczy. Aby ten nowy
układ na zawsze został w pamięci, uczniowie pracując w grupach samodzielnie wykonali plakaty. Na tym etapie rozwojowym
dzieci najszybciej chłoną wiedzę poprzez
praktykę i czynności manualne. Na pewno
na długo zapamiętają, co wycięły z gazetek
i na którym miejscu piramidy wkleiły.
Uczniowie klasy II w ramach promocji
zdrowego odżywiania postanowili podzielić się swoją wiedzą i dwukrotnie odwiedzili
„zerowiaków” i przedszkolaków. Chcąc zachęcić młodszych kolegów do wzbogacenia swojego jadłospisu w warzywa będące źródłem
wielu witamin, przygotowali przedstawienie
oraz zagadki owocowo-warzywne.
Za pierwszym razem Starszaki wykonały inscenizację wiersza Jana Brzechwy pt.
”Na straganie”. Każde z nich nauczyło się
wybranej roli warzywa ze straganu. Dzieci
przygotowały również stragan ze świeżymi
warzywami i ilustracje bohaterów wiersza.
Mamy nadzieję, że taka lekcja na długo zostanie zapamiętana przez przedszkolaków

i na II śniadanie będą przynosiły kanapki z warzywami oraz owoce
zamiast słodyczy.
Na drugie spotkanie z młodszymi kolegami uczniowie klasy II
przygotowali księgę zagadek owocowo-warzywnych. W księdze tej
znalazły się zagadki o owocach i warzywach, które zostały samodzielnie
ułożone i zapisane przez wszystkich uczniów. Autorzy księgi umieścili
w niej również odpowiedzi. A były to rysunki własnoręcznie wykonane
przez dzieci. Przedszkolaki z dużym zaciekawieniem wsłuchiwały
się w treść czytanych utworów i chętnie
udzielały odpowiedzi.
Dzieci szybko przyswajają nową wiedzę,
o ile jest ona zaprezentowana w ciekawy
sposób. A już na pewno ich największe
zaciekawienie i zainteresowanie wzbudza
to, co mówią starsi koledzy. Dlatego mamy
nadzieję, że przekazana wiedza zaowocuje
- dosłownie i w przenośni.
mgr Jolanta Gorgol
Szkoła Podstawowa im Polskich Olimpijczyków
w Miłocinie

Szkolny Dzień Języków Obcych 2019
28 października w Szkole Podstawowej w Miłocinie odbył się po raz pierwszy
Szkolny Dzień Języków Obcych. Każda
klasa zaprezentowała wylosowany wcześniej kraj europejski i przygotowała typowe potrawy do degustacji. Zaangażowanie
dzieci, wychowawców i rodziców przeszło
jednak najśmielsze oczekiwania organizatorów. Wszystkie klasy, począwszy od
przedszkolaków aż po uczniów klasy VIII
bardzo kolorowo i kreatywnie przedstawiły
ciekawostki z poszczególnych państw a suto
zastawione stoły zapraszały wszystkich do
degustacji przeróżnych smacznych potraw
i przystawek. Na scenie oklaskiwaliśmy np.
występy brytyjskich Beatlesów, hiszpańskich
tancerek, rosyjską Maszę i Niedźwiedzia czy

uczniów klasy pierwszej tańczących grecką
zorbę. To była doskonała okazja do poznania
różnych kultur europejskich przez zabawę.
Oto kilka zdjęć z tego wydarzenia.
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Opracowała: Renata Rakuś

Śniadanie daje moc
8 listopada uczniowie klasy I i III wraz ze swoimi wychowawczyniami wzięli udział
w ogólnopolskiej akcji pod nazwą: „Śniadanie Daje Moc” w ramach obchodów Europejskiego Dnia Zdrowego Jedzenia i Gotowania. Przeprowadzona została pogadanka
na temat roli śniadania, jako najważniejszego posiłku w ciągu dnia. Dzięki niemu
dzieci mają siłę i energię do nauki i zabawy, lepiej się koncentrują na wykonywanych
zadaniach. Uczniowie dowiedzieli się również, że zdrowe odżywianie to nie tylko
zdrowa żywność. Ważne jest też, by jeść pięć posiłków w ciągu dnia o stałych porach,
systematycznie sięgać po nabiał, ryby, mięsa i ciemny chleb zamiast bułek, a także pić
wodę i soki, zamiast szkodliwych napojów gazowanych. Mowa była też o niezbędnym
ruchu do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu.
W tym dniu pani Joanna Kruk i pani Dorota Misztal-Szyszko z uczniami klasy I i
III zorganizowały w klasach wspólne śniadanie. Dzieci z przyniesionych produktów
przygotowały zdrowe potrawy. Były kanapki z wędliną i ciemnym pieczywem, koreczki
warzywne, szaszłyki owocowe, serki, wszystko pięknie przystrojone i udekorowane, gdyż
dzieci wykazały się ogromną inwencją twórczą i zaangażowaniem. Uczniowie do degustacji przygotowanych smakołyków zaprosili panią Dyrektor- Monikę Szumerę. Wszyscy
zasiedli do estetycznie nakrytych stołów i skonsumowali z apetytem zdrowe śniadanie.
Podczas spotkania uczniowie dowiedzieli się, jak powinien wyglądać najważniejszy,
pierwszy posiłek dnia oraz dlaczego jest tak ważny dla zdrowia.
Tekst: Dorota Misztal-Szyszko
Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Miłocinie

Pokaz Eko-Mody
21 października w Szkole Podstawowej
w Łubkach odbył się „Pokaz Eko Mody”.
Chętni uczniowie mieli przygotować strój
lub inną część garderoby z ekologicznych
surowców wtórnych- papieru, folii lub innych
tworzyw, które są w domu już niepotrzebne,
nadają się do wyrzucenia i w nim się zaprezentować przed całą społecznością szkolną. Poziom wykonania dzieł przerósł nasze
oczekiwania. Dzieci wykazały się niezwykłą
pomysłowością, precyzją, dbałością o detale.
Ich kreatywność pokazała, że z materiałów
zbędnych można stworzyć prawdziwe dzieła
sztuki. Modele prezentowały swoje stroje jak
najprawdziwsze gwiazdy, przechadzając się
po wybiegu przy doskonałej muzyce i pozując
do zdjęć. Ich kreacje choć z odpadów wyglądały świetnie. Były eleganckie i nowoczesne,

budziły podziw, zachwyt, zarówno wśród grona pedagogicznego, rodziców jak i uczniów.
W momencie oczekiwania na rozstrzygnięcie konkursu uczniowie posłuchali
o recyklingu. Chętne osoby wzięły udział
w segregowaniu przyniesionych odpadów
takich jak: plastikowe butelki, kartony papierowe, folie, szklane butelki, wrzucając je
do worków w odpowiednich kolorach zakładanych na specjalnie przeznaczony do
tego celu stojak. Uczniowie wykazali się
niezwykłą wiedzą i zaangażowaniem, chętnie
brali w tym udział.
Wybór najlepszych kreacji był bardzo
trudny. Pan Dyrektor wraz z uczniami z SU
z niespełna aż trzydziestu osób wybrali
trzy, które zostały wyróżnione dyplomami
i nagrodzone, były to:

1.
Julka Czerniec
2.
Ola Dybała
3.
Laura Czerniej
Dla wszystkich pozostałych były także
nagrody-niespodzianki, ufundowane przez
Radę Rodziców. Dziękujemy rodzicom za
obecność i współpracę w wykonaniu strojów pokazowych.
Całość tego spotkania była praktyczną
lekcją eko –wrażliwości a przy tym: -promowała ekologiczne postawy wśród dzieci,
■ uwrażliwiała na konieczność dbania
o środowisko naturalne,
■ jednocześnie rozbudzała wyobraźnie
i kreatywność,
■ pozwoliła budować pewność siebie,
poczucie własnej wartości i uczyła dystansu do siebie.
Wszyscy w tym starciu okazali się zwycięzcami.
Aneta Żydek

Nr 70/90 GAZETA WOJCIECHOWSKA

17

Wizyta w Hucie Szkła
22 października sześciolatki oraz uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej w Łubkach,
spędzili czas w Hucie Szkła Państwa Jargiło
we Wronowie. Na początku spotkania pan
Marek opowiedział o swojej przygodzie ze
szkłem i o narodzeniu się marzenia o własnej pracowni, którą wraz z małżonką Ewą
założyli w 1997 roku we Wronowie. Podczas
wycieczki uczniowie zwiedzili pracownię,
zapoznali się z zawodem hutnika szkła,
wysłuchali historii kiedy i jak powstaje szkło,
zobaczyli jak powstają szklane naczynia.
Każdy z uczestników wycieczki z pomocą p.

Marka własnoręcznie wykonał szklany kwiatek. Uczniowie próbowali również własnych
sił podczas grawerowania na szklanym placku. Własnoręcznie wykonane prace uczniowie mogli zabrać do domu. Po zajęciach
teoretycznych i praktycznych nadszedł czas
na ognisko z kiełbaską. Pełni wrażeń, bogatsi
o nową wiedzę i doświadczenie wróciliśmy
do szkoły o godzinie 13.30.
Państwu Jargiło serdecznie dziękujemy za
miłe przyjęcie i zapoznanie nas z zawodem.
Jolanta Wieczorek

Święto Niepodległości
„Niepodległa, niepokorna,
Zawsze była, będzie, jest.
Uskrzydlona bielą Orła,
Bije rytmem naszych serc.
Niepodległa, niepokorna,
Już nie zniknie nigdy z map,
Bo jest nasza, bo jest wolna,
Bo na imię Polska, Polska ma.”
W dniu 8 listopada 2019 roku, uczniowie
Szkoły Podstawowej w Łubkach wraz z całą
społecznością szkolną świętowali 101 Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
Uczniowie klas III i IV pod kierunkiem p.
Elżbiety Ryby i p.Elżbiety Wącior przedsta-

wili koleje losu naszego kraju w drodze do
niepodległości. Wiersze, piosenki i rekwizyty
przybliżyły historię Polski, bohaterstwo żołnierzy i rolę marszałka Piłsudskiego w tamtym czasie. Oddaliśmy hołd tym, którzy
zginęli, abyśmy mogli cieszyć się wolnością.

Około godziny 11.11 wszyscy odśpiewaliśmy uroczyście nasz hymn narodowy,
włączając się tym samym w ogólnopolską
akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Odświętne stroje galowe podniosły rangę
tego wydarzenia.
Pan Dyrektor Leszek Samcik podkreślił
potrzebę pielęgnowania i rozbudzania
uczuć patriotycznych w naszych czasach.
Zdobywanie wykształcenia, troska o kulturę ojczystego języka, szacunek wobec
symboli narodowych, wzorowa postawa
ucznia to wyznaczniki miłości do naszej Ojczyzny...
Elżbieta Wącior, Elżbieta Ryba

Ślubowanie uczniów klasy I Szkoły Podstawowej w Łubkach
Dnia 12 listopada 2019 r. w Szkole Podstawowej w Łubkach odbyło się uroczyste
ślubowanie i pasowanie na ucznia klasy I.
Przyszli pierwszoklasiści musieli zmierzyć
się z rozmaitymi zadaniami i zaprezentować swoje umiejętności aktorskie, wokalne i taneczne. Dzieci poradziły sobie
wspaniale, czym udowodniły, że w pełni
zasługują na przyjęcie do grona uczniów
Szkoły Podstawowej w Łubkach. Uczniowie
złożyli uroczystą przysięgę a Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego wielkim
ołówkiem dokonała uroczystego pasowania
na ucznia. Pierwszoklasiści akt ślubowania
przypięczętowali paluszkiem w kronice
szkolnej a Pan Dyrektor wręczył im pamiątkowe dyplomy i znaczki ufundowane
przez Radę Rodziców Uroczystość uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście: p.
Wójt Gminy Wojciechów dr A. Markowski,
ks. M. Jaworski, p. Przewodnicząca Rady
Rodziców E. Borowska -Socha.

Dumni pierwszoklasiści zostali obdarowani
słodyczami i życzeniami od zaproszonych Gości,
drobnymi upominkami od Pana Dyrektora Leszka Samcika, Przewodniczącej Rady RodzicówPani Eweliny Sochy, Samorządu Uczniowskiego
i od nauczycieli- p. Moniki Kowalskiej i wychowawcy klasy. Kolejny prezent -niespodzianka
to świetny występ uczniów klasy III przygotowany przez Panią Elżbietę Rybę. Uczniowie
klasy I otrzymali od starszych kolegów dobre
rady oraz miłe upominki. Miłą i pełną emocji
uroczystość zakończył wspaniały poczęstunek
przygotowany przez mamy uczniów klasy I.
Dziękujemy także uczniom klasy VIII i VII
za pomoc w przeprowadzeniu uroczystości,
szczególne podziękowania kierujemy do:
Weroniki Żydek, Sandry Paproty, Kuby Jaroszyńskiego, Mateusza Sadziuka i Sebastiana
Kołodzieja oraz Amelii Wieczorek i Filipa
Wieczorka. Panu Leszkowi Iwaniakowi dziękujemy za oprawę muzyczną uroczystości.
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Renata Skowrońska

Ślubowanie uczniów klasy I Szkoły Podstawowej w Maszkach
Ślubowanie klasy pierwszej to od lat niezwykłe wydarzenie w historii naszej szkoły.
W tym roku miało ono miejsce 11 października 2019 roku. Podczas ceremonii w obecności
Pani Dyrektor, Iwony Piech, nauczycieli,
swoich najbliższych oraz koleżanek i kolegów
z klas młodszych pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie. Odświętnie ubrani i bardzo przejęci przystąpili do zaprezentowania
swoich umiejętności. Pięciu dżentelmenów
wraz ze swoją wychowawczynią, Panią Władysławą Zając przygotowali część artystyczną,
w której udowodnili, że są gotowi, by móc
zostać prawowitymi uczniami. Podniosłym
momentem ślubowania było złożenie uroczystej przysięgi na sztandar szkoły. Był to

wzruszający moment dla
wszystkich pierwszaków
i ich rodziców. Po zaprzysiężeniu, Pani dyrektor
dokonała uroczystego aktu pasowania na
ucznia, a wychowawczyni
wręczyła im pamiątkowe dyplomy. Następnie
koleżanki i koledzy ze
starszych klas słowami
wierszy życzyli pierwszakom sukcesów w nauce oraz zapewniali ich
o swojej pomocy i opiece w szkole i poza nią.
po wykonaniu pamiątkowych zdjęć, gratulacjach, uściskach, dzieci udały się na słodki
poczęstunek przygotowany przez rodziców

i wspólnie z nimi spędzili miłe chwile. Ten
dzień na długo pozostanie pierwszoklasistom w pamięci. Mamy nadzieję, że słowa
przyrzeczenia, które składali, będą dla nich
drogowskazem na przyszłość.

W hołdzie dla Niepodległej
Lecą, lecą jesienne liście, a to znak, że dla
nas-Polaków zbliża się jedno z najważniejszych
świąt państwowych- listopadowe Święto Niepodległości. 11 listopada 1918 roku Polska po 123
latach niewoli stała się samodzielnym państwem.
Marzenia Polaków o niepodległości walczących
z germanizacją i rusyfikacją spełniły się.
Dziś, patrzymy z refleksją na dzień 11
listopada. Pamiętamy o tych ,którzy przez
ponad wiek nie porzucili wiary w odrodzenie
Polski i o tych, którzy w tej sprawie ,,na stos
rzucili swój życia los”.
Z okazji 101 Rocznicy Odzyskania przez
Polskę Niepodległości odbyła się dnia 13.
11. 2019r.w Publicznej Szkole Podstawowej
im. Szarych Szeregów w Maszkach uroczysta
akademia z udziałem: p. dyrektor Iwony Piech,
nauczycieli , uczniów oraz rodziców. Uroczystość rozpoczęła p. dyrektor powitaniem

zgromadzonych osób, następnie wprowadzono Poczet Sztandarowy i odśpiewano cztery
zwrotki hymnu państwowego.
Uczniowie z klasy siódmej szkoły podstawowej przedstawili wzruszający program
artystyczny pt.,, Pieśń o Tej, co nie zginęła”
poświęcony Ojczyźnie i jej drodze do wolności.
Scenariusz, oprawę muzyczną i plastyczną
przygotowali nauczyciele: p.Anna Bednarczyk,
i p.Zofia Kotwicka.
W Święto Niepodległości uczniowski
Poczet Sztandarowy uczestniczył we Mszy
Św. w intencji Ojczyzny w Kościele Parafialnym w Wojciechowie ,a także w pochodzie
patriotycznym pod pomniki: Tadeusza Kościuszki i Żołnierzy WP poległych w latach
1939-1945, złożono tam wieńce i zapalono
znicze, oddając tym samym hołd walczącym
za wolność Ojczyzny.

11 listopada to dzień refleksji nad historią
i współczesnością naszego kraju oraz niezapomniana lekcja historii. To patriotyczne wydarzenie na pewno długo pozostanie w sercach
i pamięci wszystkich uczestników akademii.
Anna Bednarczyk
Publiczna Szkoła Podstawowa w Maszkach

Alternatywa dla telefonu i komputera… - Noc w Bibliotece!
Zbyt rzadko mamy okazję popatrzeć
sobie głęboko w oczy.
Nie daj się prosić, nie każ namawiać,
uwierz nie ma się czego obawiać
i od ekranów zrób sobie spację, nim
sam zamienisz się w aplikację!
(„Miło Cię widzieć” SunnyLand)
Uczniowie klas V - VIII Publicznej Szkoły
Podstawowej w Maszkach, zamiast spędzić
kolejne popołudnie przed komputerem, bądź
z telefonem w ręku, w dniu 6 października
zostali na noc w bibliotece i to … z własnej
woli!!! „Znajdźmy wspólny język” – pod ta-
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kim hasłem przebiegały tegoroczne obchody
Nocy Bibliotek, ogólnopolskiej wieczorno-nocnej akcji w niekonwencjonalny sposób
promującej czytanie i biblioteki, jako najbardziej otwartej i dostępnej instytucji kultury
z ofertą dla osób w każdym wieku, z których
zasobów warto korzystać. Celem tej przygody
było pokazanie szkoły z innej perspektywy,
nie tylko jako budynku, do którego trzeba
przyjść rano z odrobionymi lekcjami, ale
także miejsca, gdzie można coś zorganizować,
dobrze się bawić i miło spędzić czas… Przy
okazji poznając siebie nawzajem i integrując.
Po pierwszych okrzykach zachwytu i radości, krótkim powitaniu, przystąpiliśmy do
przygotowania miejsc do spania. Nadmuchane materace, mięciutkie poduszki, równiutko
ułożone śpiwory, wybornie prezentowały
się w naszych „sypialniach”, którymi tymczasowo stały się dobrze nam znane sale
lekcyjne. A zaraz potem… zabawom nie było
końca! W atmosferze akceptacji i życzliwości sprawdziliśmy się w wielu dziedzinach.
Przygotowany program na spędzenie tej
nocy był bardzo bogaty. Przywidywał: gry,
zabawy i tańce integracyjne; Wieczorne granie i śpiewanie; Czytelnicy na tropie, czyli
literacki escape room; Rozgrywki sportowe;
Grywalizację: Tajemnice skrzyni; Jak nie
czytam, jak czytam! - Siłownię umysłową;

Literackie kalambury; Taboo, czyli grę niewypowiedzianych słów; a także projekcję filmu.
Miłym akcentem była przerwa na wspólny posiłek, który dostarczył pokaźną ilość
energii do dalszego „buszowania” po szkole.
Zbędne kalorie, po sycących przekąskach
i deserze –spalaliśmy podczas niekończących
się rozgrywek literackich. Niektórym uczniom
udało się spotkać z Kostkiem, duchem naszej biblioteki! Po tylu atrakcjach, niestety,
nie wszystkim udało się zasnąć. Niektórzy
prowadzili dłuuugie rozmowy, ale tylko do
5.00 rano, bo o tej godzinie nastąpiła pobudka. Ostatnimi punktami programu były:
Biblioteka od kuchni, czyli smacznie, zdrowo,
kolorowo! Pełna kultura, czyli tajniki savoir
– Viru. Pełni pozytywnej energii i zapału uczniowie zabrali się do przygotowywania
śniadania, nakrywania do stołu i sprzątania
szkoły. Wszędzie towarzyszyły nam książki,
jedni poszukiwali najsmaczniejszych przepisów kulinarnych, drudzy sprawdzali, jak
poprawnie ułożyć sztućce.
Taka noc w szkole, to doskonała okazja do
lepszego poznania naszych wychowanków,
a dla nich okazja do głębszej integracji, przełamywania różnorodnych barier i umacniania
więzi. Atmosfera zabawy, która towarzyszyła
tej imprezie, na pewno pozwoliła uczniom
polubić szkołę, bibliotekę i odnaleźć tu swoje
miejsce. A przejście wieczorem po szkolnych

korytarzach w domowych kapciach i piżamach, pomoże traktować szkołę jak drugi
dom. Okazało się, że niewielkim nakładem
środków można sprawić dzieciom przyjemność, pokazać, jak w sposób wartościowy
i rozwijający, a jednocześnie przyjemny, mogą
spędzić czas. Uczniowie przekonali się, że bez
komputera i telefonu nawet w dzisiejszych
czasach da się żyć, a rozmowa z kimś w cztery
oczy jest znacznie przyjemniejsza niż ta na
portalach społecznościowych.
O 8.00 opuściliśmy budynek, udając się do
domów na zasłużony sen. Wszyscy uczestnicy
wracali z uśmiechami na twarzach.
SU

Nasze sukcesy !!!
W piątek, 22 listopada 2019 roku uczennice Publicznej Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Maszkach po raz kolejny
zostały docenione przez profesjonalne jury
powołane w celu wyłonienia najlepszych
recytatorów w III Wojewódzkim Konkursie
Recytatorskim Poezji i Prozy Bronisława
Pietraka - chłopskiego piewcy Lubelszczyzny.
Pod takim hasłem przebiegało spotkanie,
które miało miejsce w Gminnej Bibliotece

Publicznej w Garbowie. Jego współorganizatorem była Szkoła Podstawowa im. Marii
Konopnickiej. Konkurs został objęty patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty,
Wójta Gminy Garbów i Stowarzyszenia na
Rzecz Rozwoju Inicjatyw Lokalnych i Oświatowych „Wektor” w Garbowie. Aleksandra
Guz - zdobyła pierwsze miejsce, natomiast
Julia Siwiec - drugą nagrodę. Jesteśmy z Was
bardzo dumni!

W tym samym dniu w Szkole Podstawowej
im. Polskich Olimpijczyków w Miłocinie
odbyło się wręczenie nagród i dyplomów
zwycięzcom międzyszkolnego konkursu
plastycznego „101 rocznica odzyskania niepodległości w bieli i czerwieni”. Na konkurs
wpłynęło 143 prace z dziesięciu szkół i przedszkoli. Naszą szkołę godnie reprezentowali
Iga Nowak z klasy VI i Mateusz Tomiło, uczeń
klasy VII. Obydwie prace zostały wyróżnione
pamiątkowym medalem i dyplomem. Życzymy kolejnych sukcesów.
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W sobotę, 23 listopada 2019 roku w Domu
Kultury - Pomnik Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej miał miejsce VII
Wojewódzki Przegląd Recytatorski Poezji
i Prozy Patriotycznej im. gen. F. Kleeberga.
Konkurs zgromadził około 70 uczestników i przebiegał w czterech kategoriach

wiekowych. Występy oceniało jury w składzie: Iwona Niewczas główny instruktor ds.
teatru w Wojewódzkim Ośrodku Kultury oraz
Katarzyna Ptaszyńska i Anna Polak, polonistki z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
w Adamowie. Wśród uczestników znalazło
się troje naszych uczniów, reprezentujących

szkołę w kategorii klas IV - VI. Aleksandra
Guz zajęła pierwsze miejsce, natomiast Maja
Maciążek i Jakub Błaszczak znaleźli się w zaszczytnym gronie wyróżnionych. Serdecznie
gratulujemy naszym laureatom!
ZR

,,Od ziarenka do bochenka”
Skąd w sklepie bierze się chleb? Jak wygląda proces wypiekania chleba? Kiedy chleb
jest jasny a kiedy ciemny? Czy piekarz pracuje
nocą? Aby poszukać odpowiedzi na te pytania uczniowie klas 0- III Publicznej Szkoły
Podstawowej w Maszkach wraz z wychowawczyniami 28 października 2019 roku udali
się do piekarni pana Tadeusza Zubrzyckiego
w Kraczewicach.
Podczas wycieczki dzieci miały możliwość
zobaczyć jak wygląda piekarnia od środka.
Zaciekawione przyglądały się pracy piekarza, poznały etapy powstawania pieczywa
oraz produkty potrzebne do jego wypieku.
Zobaczyły maszyny, które pomagają w pracy
piekarzowi, a pracownicy piekarni pokazywali
sposoby zaplatania chałek, rogali, służyli informacjami na temat wypieku chleba. Każdy
uczeń wcielił się również w małego piekarza
i sam wyrabiał ciasto na bułki, które pan
piekarz umieścił w specjalnym piecu. Jednak

największą przyjemnością tego dnia była
degustacja świeżo wypieczonych, słodkich
bułeczek. Dodatkową atrakcją, która czekała na dzieci, było wręczenie piernikowego
Medalu ,, Najlepszy Piekarz”. Uczniowie
wrócili do szkoły pełni wrażeń oraz z nowym
bagażem doświadczeń.
Dziękujemy właścicielom piekarni za miłe
spotkanie.
ZR

Teatr
W dniu 21 listopada uczniowie klas 0 - 8 Publicznej Szkoły Podstawowej w Maszkach udali
się do Lublina do Centrum Kongresowego UP,
by obejrzeć spektakle, młodsi „Różnorodność
kultur Europy”, starsi „Zebranie 10 - 15”.
Uczniowie klas 0 - III poznali przedstawicieli poszczególnych krajów Europy i ich
zwyczaje. Najbardziej emocjonującymi momentami podczas przedstawienia były te,
kiedy to mali widzowie zostali zapraszani
na scenę i pomagali aktorom w rozwikłaniu

zagadek. Wartka i dynamiczna akcja spektaklu przykuwała uwagę najmłodszych i nie
pozwalała im na nudę.
Interaktywny spektakl „Zebranie” to historia o braku tolerancji, ksenofobii i kłamstwie.
Stawia on pytania o to czy warto kłamać?
Dlaczego to robimy? Czy jest coś takiego,
jak kłamstwo w dobrej wierze? Sztuka mówi
o względności prawdy i kłamstwa. O stereotypach i strachu przed przyznaniem się do
własnych słabości przed grupą rówieśników.

W tego rodzaju sztukach sami widzowie decydują o przebiegu i zakończeniu spektaklu.
Gra świateł, oprawa multimedialna, muzyka, piosenki wpadające w ucho oraz choreografia i gra aktorska na wysokim poziomie,
sprawiają, że widzowie oglądają spektakle
nowoczesne o kulturalno - edukacyjno - rozrywkowym charakterze.
Pełni wrażeń, wzbogaceni o nowe doświadczenia, czekamy na kolejne spotkanie
ze sztuką.
S.U.
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„Szkoła pamięta”
„Naród, by stać się wielkim, sam musi po- te wzory niezłomnych, odważnych Polaków,
dążać ku wielkości i uczyć się od Tych, którzy na długo pozostały naszą cechą narodową”.
temu narodowi przygotowali tę ziemię”.
Aby wyrazić wdzięczność i szacunek poJan Paweł II ległym w służbie ojczyzny bohaterom, nasza
szkoła włączyła się w akcję Ministerstwa
Listopad to szczególny czas przepełniony Edukacji Narodowej – „Szkoła pamięta.”
zadumą i powagą. Nieustannym refleksjom Dnia 25 października przygotowaliśmy gazetkę
dotyczącym przemijania sprzyjają zmiany, tematyczną, która miała na celu upamiętnić
jakie zachodzą w otaczającej nas przyrodzie. ważne dla naszej społeczności wydarzenie –
Milkną ptaki, spadają z drzew różnobarwne pacyfikację wsi Palikije. Bezlitosnego ataku
liście, ciemne chmury przysłaniają jasny na naszą „małą ojczyznę” dokonano w marcu
błękit nieba. Dni mijają niepostrzeżenie, 1942 r. za niedostarczone kontyngenty. Sięa daty w kalendarzu wskazują doniosłe wy- gając do źródeł historycznych, z dumą wspodarzenia z historii naszej ojczyzny. 1 listo- minaliśmy naszego regionalnego bohatera
pada ze wzruszeniem wspominamy naszych – Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”.
bliskich a także tych, którzy oddali swoje Ponadto uczniowie klasy VI wraz z wychożycie w obronie naszego kraju. Pamiętamy wawcą – panem Marcinem Plutą odwiedzili
również o bohaterach związanych z naszą mogiły zmarłych nauczycieli z naszej szkoły.
„małą ojczyzną”. Jan Paweł II podkreśla, jak Zapalili znicze, złożyli kwiaty na grobie Józefa
bardzo ważne są wspomnienia o naszych Gadeckiego – kierownika Szkoły Podstawowej
przodkach. „Tylko pamięć pozwoli nam, aby w Palikijach w latach 1919-1962.

Zainicjowana w tym roku akcja pozwoliła młodemu pokoleniu spojrzeć w przeszłość, w której odnaleźć można wspaniałe
autorytety i piękne wzory do naśladowania.
Kultywowanie pamięci o bohaterach, którzy
walczyli o naszą niepodległość, jest wyrazem
szacunku dla ich zaszczytnych dokonań i najwyższych poświęceń.
Magdalena Chęć
Szkoła Podstawowa w Palikijach

„RękoDzielni” w Szkole Podstawowej w Palikijach
Współpraca powiodła się i zaowocowała otrzymaniem dofinansowania w wysokości 4000 zł
na warsztaty rękodzieła.
Projekt pt. „Ty też możesz! Ty też potrafisz!” realizowany jest w naszej szkole od połowy października. Na warsztaty uczęszcza
15 uczniów. Do chwili obecnej odbyły się
dwa spotkania, w ramach których uczniowie
wykonali dwie prace: dekorację rustykalną
z suszonych traw i kwiatów pt. „Zatrzymajmy

Dzień 30 września 2019 roku był jednym
z bardziej udanych dni dla naszej szkoły. W tym
dniu został pozytywnie dla nas rozstrzygnięty
projekt pt. „Młodzież w działaniu” ogłoszony
przez jedną z fundacji ogólnopolskich. Program
skierowany jest do młodzieży (13+) z małych
miejscowości (do 20 000 mieszkańców). Grupy
młodzieży pod nadzorem osoby dorosłej (opiekuna świetlicy, lidera organizacji pozarządowej,
proboszcza parafii itd.) przygotowują i samodzielnie przeprowadzają akcje pozytywnie
wpływające na środowisko lokalne i grupy
rówieśnicze. Dzięki tym działaniom młodzi
ludzie z małych miejscowości mają szansę
wyrobić w sobie poczucie sprawczości, rozwinąć
zdolności organizacyjne i cechy przywódcze.
Pomysłodawczynią i propagatorką projektu
na terenie naszej szkoły była Pani Małgorzata
Żuchnik – mama naszych uczennic: Gabrysi

z klasy VI i Oli z klasy VIII, która jest jednocze- uroki jesieni” oraz bombkę 3D pt. „Krajobraz
śnie prowadzącą warsztaty. Stroną formalną, zimowy zamknięty w kuli”. Przed nami jeszcze:
czyli złożeniem wniosku do fundacji zajęła ■ kartka okolicznościowa 3D wykonana
się pisząca te słowa – koordynator projektu.
metodą SCRAPBOOKINGU;
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medalion i broszka z masy termoutwardzalnej FIMO;
■ pudełeczko drewniane/szkatułka ozdobione metodą DECUPAGE ze spękaniami jednoskładnikowymi;
■ rzeźba „Anioł”
■ bransoletki koralikowe tkane na krośnie
bądź wykonane metodą „Payot”.
Prace wykonane przez naszych uczniów
przekazane zostaną na cele charytatywne.
■

Już w dniu dzisiejszym odbył się kiermasz
pierwszych naszych rękodzieł: „Zatrzymajmy uroki jesieni” oraz „Krajobraz zimowy
zamknięty w kuli”, z którego dochód w wysokości 180 zł przekazany został w całości na
akcję „Szlachetna paczka”.
Serdecznie dziękujemy wszystkim wspierającym nasze działania.
Magdalena Szabat

Pożegnanie przyjaciela

Człowiek jest to ktoś, co sobie idzie
Gdzieś przez pole, i ty widzisz jego,
Drogą jadąc.-Parskają twe konie,,Człek’’ uchyla czapki i żegna się ….
Cyprian Kamil Norwid
Jestem z urodzenia wojciechowianinem,
bowiem tu się urodziłem, tu spędzałem dzieciństwo, tu miałem swoich pierwszych kolegów,
przyjaciół stąd poszedłem po edukację do Lublina i obecnie wiele czasu spędzam w Wojciechowie. Interesuję się wszystkim co się tu dzieje,
a także i ludźmi którzy stąd pochodzą, lecz
losy życiowe rzuciły ich na różne strony świata
i tam spędzali część swojego życia. Poniżej chcę
się podzielić wspomnieniem o jednym naszym
rodaku, którego już nie ma wśród żywych.
W dniu 14 listopada 2019 r. Kurier Lubelski
zamieścił taki nekrolog, że ,,28 października 2019 r. odszedł w wieku 78 lat śp. MIECZySŁAW POMORSKI wspaniały muzyk,
przyjaciel, kolega, nauczyciel wielu studentów
w Kanadzie i w Polsce. Był wieloletnim wykładowcą Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie dyrygentem, pracownikiem
Centrum Kultury Polonijnej w Lublinie i szkół
muzycznych. Nauczyciel wielu pokoleń studentów rozsianych po całym świecie. W Kanadzie
kontynuował swą misję, uczył w szkołach kanadyjskich, był chórmistrzem i organistą. Mietek
był głęboko zaangażowany w życie polonijne
w Kanadzie. Pamiętamy jego kompozycje, humor i życzliwość dla ludzi’’.
W uzupełnieniu treści nekrologu dodaję,
że prowadzony przez niego w latach 70-tych

chór dziecięcy w Lublinie zdobył pierwszą
nagrodę na Europejskim Festiwalu Chórów
Dziecięcych w Belgii.
Moje wspomnienie o Mietku bo tak się go
w dzieciństwie nazywało. Wychowywaliśmy
się niemal w jednym podwórku, gdyż dzielił
nas tylko płot. Nasze dzieciństwo przypadło
na pierwsze lata po II wojnie światowej i to
nas w dużej mierze kształtowało. Jakże proste
były nasze zabawy, a to: jeżdżenie z fajerką po
gościńcu, gra we dwa ognie piłką szmacianą
bo innej nie było, zabawy w wojsko gdzie
każdy z nas/a było nas w otoczeniu kilku/
chciał być partyzantem a nigdy Niemcem.
Penetrowaliśmy różne zakamarki szukając
naboi. Wiele pocisków karabinowych oraz
lufę karabinu bez kolby znaleźliśmy w śluzie
będącej w sadzawce przy remizie strażackiej.
Tego znaleziska Mietek niemal nie przypłacił
życiem, gdyż te naboje- a było tam jeszcze
trochę prochu- stukaliśmy młotkiem. Nastąpił
wybuch, w którym najbardziej ucierpiał Mietek. Znalezione łuski w późniejszym czasie
zostały przekazane na odlanie nowych dzwonów do kościoła, a było tego sporo. Ulubioną
naszą zabawą była zabawa w Indian. Według
własnych pomysłów i sposobów wykonywaliśmy łuki, które były bardzo sprężyste, niosły
daleko. Ich uderzenie w człowieka powodowało różne obrażenia cielesne. Inne zabawy
przez nas wymyślane to gra w pikra, dołki
i świnie, które wymagały dużej ruchliwości.
Gdy już byliśmy starsi to pochłaniały nas
książki szczególnie o tematyce wojennej i Indianach. Porównując nasze zabawy z zabawą
obecnych ,,rówieśników’’ to sądzę, że te nasze
zabawy nie byłyby zaakceptowane.
Do szkoły podstawowej uczęszczaliśmy
w Wojciechowie. Nauczycielka p. Zofia Matras
utworzyła zespół taneczny, w którym obaj
z Mietkiem tańczyliśmy. Pamiętam jak na
występach wojewódzkich w Domu Kultury
Kolejarza w Lublinie p. Zofia krzyczała nie
zacieśniajcie koła, większy krąg. Zespół nasz
zdobył tu nagrodę.
Po skończonej szkole podstawowej ja zacząłem się kształcić w zawodzie metalowca, a Mietek dzięki ukierunkowaniu przez

p. Matras poszedł do liceum kulturalno-oświatowego, skąd przeniósł się do szkoły
muzycznej gdyż do muzyki miał wielki talent
jak oceniali go jego nauczyciele.
W wieku młodzieżowym często z Mietkiem rozmawialiśmy o muzyce i polskich jej
twórcach /Moniuszko, Szopen/. Ja muzyki poważnej nie rozumiałem, uważałem to za jeden
wielki hałas. Mietek, by pokazać mi jej piękno
zaprosił mnie do filharmonii, wówczas tej
małej przy Teatrze Osterwy w Lublinie. Niechętnie się na to zgodziłem. Siedzieliśmy obok
siebie i gdy zaczął się koncert Mietek zaczął mi
tłumaczyć szeptem do ucha- mówił słuchaj:
teraz stoją na przeciw siebie dwie armie, ich
dowódcy przejeżdżają konno wzdłuż szeregów swoich wojsk, wsłuchaj się i rzeczywiście
zamiast niezrozumiałych tonów usłyszałem
stęp koni, zachęcanie do walki, szczęk oręża,
a teraz szeptał Mietek dalej konnica idzie
do ataku i rozpocznie się bitwa. Usłyszałem
galop koni, szczęk oręża, jęki rannych, rżenie
koni i wielką zaciekłość bitwy- wrażenie było
ogromne. Wcisnąłem się z całych sił w fotel
i słuchałem jakże już zrozumiałych dźwięków,
a teraz jest po bitwie, kontynuował szeptem
Mietek- zwycięski wódz objeżdża pole bitwy,
słychać było stęp konia, o tu przystanął- to
król żegna swojego bliskiego druha, który leży
na polu ciężko ranny i żegna się ze swoim królem, nawet słychać było jak jego koń go żegna.
Wyszedłem z koncertu z wielkim przejęciem,
inaczej patrzyłem na muzykę poważną, gdyż
zaczynałem ją rozumieć. Dzięki Ci Mietek.
W życiu dorosłym nasze drogi się rozeszły.
Mietek startował na stanowisko dyrektora
Teatru Słowackiego w Krakowie. Dzień przed
przesłuchaniem dostał pokój w hotelu bez dostępu do fortepianu, jak mi mówił ,,wygwizdał
wszystko’’. Na konkursie wypadł bardzo dobrze,
ale ówczesne ,,czynniki’’ nie zaakceptowały
jego osoby. Pod koniec lat 70-tych wyjechał
wraz z rodziną do Kanady, gdzie mieszkała już
rodzina jego żony. Tam kontynuował swą misję
życiową o czym mowa w nekrologu. O Polsce
nie zapomniał i często ją odwiedzał.
Ż e g n a j Pr z yj ac ielu
Józef Czępiński
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