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„Wy wszyscy, którzy głosicie „śmierć Boga”, którzy 

szukacie sposobu, by usunąć Boga z ludzkiego świata, 
wstrzymajcie się i pomyślcie,  czy „śmierć Boga”                        

nie niesie w sobie nieuchronnej „śmierci człowieka”” 

św. Jan Paweł II 
 

Jezus Chrystus Zmartwychwstał i żyje!                                      

Niech ta radosna wieść dotrze do każdego domu                         

w naszym kraju, do każdej rodziny i każdego serca.              

Niech razem z nią zagości wśród nas nadzieja, miłość, 

poczucie sensu i wytrwałość w realizacji wyzwań. 

Zmartwychwstały Pan zaś, niech obdarza nas łaską, 

abyśmy w codziennym życiu i pracy umieli być Jego 

wiarygodnymi świadkami.    

  

Zdrowych, spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła             

Świąt Zmartwychwstania Pańskiego  

życzą: 

 

Artur Markowski – Wójt Gminy Wojciechów 

Tomasz Zielonka – Zastępca Wójta Gminy Wojciechów 

     Michał Sumiński – Przewodniczący Rady Gminy Wojciechów 

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych, 
w czasach tak trudnych, 

kiedy wszyscy znajdujemy się w sytuacji nadzwyczajnej, 
życzymy Mieszkańcom Gminy Wojciechów 

przede wszystkim zdrowia. 
Niech te święta będą pełne wiary i nadziei, 

a także czasem wzajemnej życzliwości i zrozumienia. 
Aby wszystkie Państwa marzenia i oczekiwania mogły się spełnić. 

Spokojnych Świąt Wielkanocnych!

Redakcja Gazety Wojciechowskiej 
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Działania w Gminie Wojciechów listopad 2019 - marzec 2020

Szanowni Państwo, mieszkańcy Ziemi Wojciechowskiej,
podejmujemy dalsze działania, żeby krok po kroku rozwijać naszą 
gminę. Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na działania i zadania, 
które dzięki zaangażowaniu różnych środowisk udało się w ostatnim 
czasie (grudzień 2019 r. – marzec 2020 r.) zrealizować:

Rozstrzygnięcie naboru na drogi gminne w ramach rządo-
wego programu Fundusz Dróg Samorządowych

  
W dniu 26 sierpnia 2019 r., gmina złożyła kolejne dwa wnioski, 

w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (FDS), na drogi w miej-
scowościach Szczuczki – „Przebudowa drogi gminnej nr 106903L 
od km 0+000 do km 0+990 w miejscowości Szczuczki” i Palikije 
Pierwsze – „Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 292 w miej-
scowości Palikije Pierwsze od km 0+000 do km 0+744”. W dniu 9 
grudnia 2019 r. otrzymaliśmy pisemne potwierdzenie z Lubelskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, że oba w/w zadania zostały 
umieszczone na liście zadań rekomendowanych do dofinansowania 
ze środków Funduszu Dróg Samorządowych od 2020 r. Kosztorysy 
inwestorskie obu dróg wynoszą odpowiednio: 792.554,85 zł oraz 
459.225,73 zł. W wyniku przeprowadzonego w styczniu i lutym 
2020 r. postępowania przetargowego wyłoniono wykonawców 
tych inwestycji drogowych. Ich koszt po przetargu znacznie zmalał 
i wyniósł odpowiednio: 474.334,17 zł oraz 280.557,55 zł. Obie drogi 
znalazły się na liście z propozycją dofinansowania na poziomie 70% 
(odpowiednio: 332.033,92 zł i 196.390,28 zł). Ostateczna decyzja 
zapadnie po ogłoszeniu listy podpisanej przez Premiera RP. Jeśli 
wstępne założenia dofinansowania zostaną utrzymane, gmina 
Wojciechów przeznaczy na w/w zadania z budżetu gminy po 30% 
wartości, tj. 142.300,25 zł (na drogę gminną nr 106903L w Szczucz-
kach) oraz ok. 84.167,27 zł (na drogę wewnętrzną – działka nr 292 
w Palikijach Pierwszych).

Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na „Budowę 
lub modernizację dróg lokalnych”

W czerwcu 2019 r. gmina Wojciechów złożyła wniosek w ramach 
naboru na „Budowę lub modernizację dróg lokalnych” w ramach 
poddziałania 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, 
ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktu-
ry, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” 
w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach 
wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020. W dniu 10 października 2019 r. gmina Wojciechów 
otrzymała, na podstawie złożonego wniosku o przyznanie pomocy, 
dotację w wysokości 2.999.509,00 zł na realizację zadania: „Przebu-
dowa drogi powiatowej nr 2235L Wąwolnica – Stary Gaj na terenie 
Gminy Wojciechów”. Celem operacji jest zwiększenie dostępu miesz-
kańców do dwóch obiektów świetlic wiejskich w miejscowościach 
Wojciechów Kolonia Pierwsza i Stary Gaj oraz zwiększenie dostępu 
do świadczonych usług agroturystycznych poprzez przebudowę drogi 
powiatowej nr 2235L na terenie Gminy Wojciechów, na odcinku 
5,332 km. Realizacja zadania wg kosztorysu inwestorskiego jest 
wyceniana na prawie 6 mln zł. W wyniku postępowania przetar-
gowego przeprowadzonego w styczniu i lutym 2020 r. wyłoniono 
wykonawcę tej inwestycji a koszt realizacji zadania zmniejszył się do 
kwoty 4.826.049,14 zł (w tym: 2.999.509,00 zł dotacja z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, 913.270,07 zł dotacja ze Starostwa 
Powiatowego w Lublinie, 913.270,07 zł środki własne). Zadanie 
będzie realizowanie w okresie od lutego do grudnia 2020 r. 

Instalacja kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych 
na budynkach mieszkalnych na terenie gminy Wojciechów 
– „OZE w gminie Wojciechów”

Gmina Wojciechów przystąpiła do naboru wniosków o dofi-
nansowanie 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 pa-
nele fotowoltaiczne u 130 odbiorców i 80 kompletów kolektorów 
słonecznych. W dniu 17.01.2020 r. zakończyła się ocena formalna 
wniosków. Nasz wniosek został zakwalifikowany do oceny meryto-
rycznej, która również była pomyślna. Jej wyniki ogłoszono w marcu 
br. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do lipca 2020 r. Całkowita 
wartość zadania: 2.827.377 zł (w tym koszty niekwalifikowane 
225.477 zł). Wnioskowane wsparcie: 1.204.093 zł Realizacja pro-
jektu jest przewidziana na lata 2019 – 2021.

Wymiana oświetlenia ulicznego w gminie Wojciechów
Gmina Wojciechów przystąpiła do naboru wniosków o dofinansowa-

nie projektów w ramach Osi priorytetowej 5 Efektywność energetyczna 
i gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.5 Promocja niskoemisyjności 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 
lata 2014-2020. Złożony został stosowny wniosek na wymianę istnie-
jącego oświetlenia ulicznego na lampy LEDowe w miejscowościach 
Wojciechów i Wojciechów Kolonia Piąta. Głównym celem projektu jest 
ochrona środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie tzw. niskiej 
emisji na terenie gminy Wojciechów. Cel ten zostanie zrealizowany 
poprzez podjęcie działań koncentrujących się na obniżeniu szkodliwej 
emisji CO2 na obszarze Gminy Wojciechów, zmierzających do poprawy 
efektywności energetycznej poprzez montaż 130 opraw oświetlenia 
zewnętrznego. Realizacja projektu pozwoli również zwiększyć bezpie-
czeństwo na drogach w gminie. W dniu 22.01.2020 r. zakończyła się 
weryfikacja projektów/wniosków spełniających warunki formalne. 
Nasz projekt „Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Wojcie-
chów” został zakwalifikowane do dalszego etapu - oceny formalnej. 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do września 2020 r. Całkowita 
wartość zadania: 431.980 zł. Wnioskowane wsparcie: 298.522,76 zł. 
Realizacja projektu jest przewidziana na lata 2020 – 2022.

Wzrost kompetencji cyfrowych uczestników szkoleń kom-
puterowych z terenu gminy Wojciechów, w tym osób nie-
pełnosprawnych

W lutym 2019 r. gmina Wojciechów podpisała umowę o powie-
rzenie 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 został zrealizowany 
w okresie od dnia 01.05.2019 r. do dnia 31.03.2020 r. i obejmował 
cykl szkoleń z różnych obszarów z wykorzystaniem komputerów. 
Urząd Gminy Wojciechów realizował projekt w partnerstwie ze 
Stowarzyszeniem „Wojciechowskie Arianki”. Szkolenia obejmowały 
16 godzin szkoleniowych tj. 2 dni po 8 godzin. Nabór na szkolenia 
odbywał się w systemie ciągłym tj. po zebraniu 12 osób chętnych 
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na dany obszar tematyczny. Zorganizowano 14 dwudniowych 
szkoleń, w których udział wzięło 168 zainteresowanych osób. 
Ostatnie szkolenie odbyło się w dniach 20-21 lutego 2020 roku. 
Zajęcia prowadzone były przez doświadczonych instruktorów - 
Adama Tomickiego oraz Marcina Plutę. Szkolenia prowadzone były 
głównie w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wojciechów, ale rów-
nież w budynku OSP w Górze, w Szkole Podstawowej im. Polskich 
Olimpijczyków w Miłocinie, Szkole Podstawowej w Palikijach oraz 
Szkole Podstawowej w Łubkach. Osoby zainteresowane udziałem 
w szkoleniu mogły zgłaszać się do uczestnictwa w siedmiu obszarach 
tematycznych: (1) Rodzic w Internecie – przeprowadzono 1 szkolenie, 
(2) Mój biznes w sieci – przeprowadzono 3 szkolenia, (3) Moje finanse 
i transakcje w sieci – przeprowadzono 1 szkolenie, (4) Działam w sieciach 
społecznościowych – przeprowadzono 5 szkoleń, (5) Tworzę własną 
stronę internetową (blog) – przeprowadzono 1 szkolenie, (6) Rolnik 
w sieci – przeprowadzono 2 szkolenia, (7) Kultura w sieci – przepro-
wadzono 1 szkolenie. Projekt był współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. Wartość projektu to 94.080,00 zł, w tym wartość 
dofinansowania to: 94.080,00 zł. Pieniądze pochodzące z Fundu-
szu wydatkowano m. in. na sprzęt komputerowy niezbędny do 
organizacji szkoleń, materiały szkoleniowe dla uczestników (teczki, 
długopisy, notatniki, pendrivy), materiały promocyjne (roll-up, 
kubki, smycze, opaski odblaskowe). Ponadto wszyscy uczestnicy 
mieli zapewniony catering oraz serwis kawowy. W ramach projektu 
zakupiono 12 nowoczesnych laptopów wraz z oprogramowaniem, 
myszką i torbą. Wszystkie w równych częściach będą przekazane 
do szkół prowadzonych przez Gminę Wojciechów.

Drugie Spotkanie Noworoczno – Kolędowe mieszkańców 
gminy Wojciechów

W dniu 25 stycznia 2020 r. w Szkole Podstawowej im. Stanisława 
Marusarza w Wojciechowie odbyła się druga edycja Spotkania No-
woroczno – Kolędowego, które miało na celu promocję regionalnych 
tradycji, pobudzanie kreatywności uczestników, integrację oraz ak-
tywizację lokalnych środowisk. Była to również bardzo dobra okazja 
do rozmów, promocji naszych artystów, wspólnego śpiewania kolęd, 
innych utworów i podziwiania występów różnych grup wokalno – in-
strumentalnych, w tym dzieci ze szkół podstawowych z terenu gminy 
Wojciechów. Organizatorami tego spotkania byli: Wójt i Rada Gminy 
Wojciechów, proboszcz parafii pw. św. Teodora w Wojciechowie, Akcja 
Katolicka oraz Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie. Oprócz 
bardzo licznie przybyłych mieszkańców (ok. 400 osób) zaproszenie 
do udziału w spotkaniu przyjęli przedstawiciele władz szczebla po-
wiatowego, samorządowcy z okolicznych gmin, radni i sołtysi z terenu 
gminy Wojciechów, Koła Gospodyń Wiejskich (ze Stasina, „Jedyneczki” 
z Wojciechowa Kolonii Pierwszej, „Gajowianki” ze Starego Gaju), Sto-
warzyszenia, Ochotnicze Straże Pożarne (z Ignacowa, Stasina i Czajek), 
Akcja Katolicka przy parafii pw. św. Teodora w Wojciechowie, harcerze 
(Harcerska Organizacja Patriotyczno – Wychowawcza „Cichociemni” 
z Wojciechowa) oraz wielu innych zacnych gości. Grając i śpiewając 
kolędy w świąteczną atmosferę wprowadzili uczestników: Orkiestra 
OSP w Wojciechowie, Kapela Wojciechowska, Klub Seniora, Stowarzy-
szenie Kobiet Aktywnych „Sporniaczanki” ze Sporniaka, zespół „Rola” 
z Motycza, zespół „Gwiozdy” z Garbowa, Kapela Spontaniczna oraz 
uczniowie ze szkół podstawowych w Łubkach (uczniowie wystawili 
przedstawienie „Herody”), Wojciechowie (uczniowie wystawili m. in. 
jasełka), Miłocinie i Palikijch. Wśród oklaskujących wojciechowskich 
artystów byli: Anna Matraszek – Furtak – naczelnik Wydziału Eduka-
cji, Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lublinie, 
reprezentująca Starostę Lubelskiego – Zdzisława Antonia, Joanna 
Kaznowska i Anna Rynkowska - radne Powiatu Lubelskiego, Andrzej 
Sieńko – zastępca dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie, 

Grzegorz Dobosz – kierownik obwodu drogowego w Bychawie Zarządu 
Dróg Wojewódzkich w Lublinie, Marek Berger – dyrektor Zakładu 
Budowy i Eksploatacji Wiejskich Urządzeń Komunalnych w Bełżycach, 
Agnieszka Gąska – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wojcie-
chowie, Anna Pyź – kierownik Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie 
– Filia w Bełżycach, Grzegorz Stachyra – kierownik Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego w Lublinie – Oddział w Bełżycach, młodszy 
brygadier Adam Pietrzak – dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej 
w Bełżycach, starszy chorąży sztabowy Janusz Majkut – przedstawiciel 
2. Lubelskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej, komisarz Agnieszka 
Falandysz – Komendant Komisariatu Policji w Bełżycach, młodszy 
aspirant Cezary Jurak – dzielnicowy dla gminy Wojciechów, zastępca 
Wójta Gminy Wojciechów – Tomasz Zielonka, Bogumił Siramowski – 
przewodniczący Rady Miasta Bełżyce, Ewa Żybura – przewodnicząca 
Rady Gminy Wąwolnica, Michał Sumiński – przewodniczący Rady 
Gminy Wojciechów, ks. Jan Hałasa - proboszcz parafii pw. św. Teodora 
w Wojciechowie. Kolędowaniu i występom różnych grup i środowisk 
w Szkole Podstawowej w Wojciechowie towarzyszyła degustacja świą-
tecznych potraw, których przygotowanie było możliwe dzięki bardzo 
dużemu wsparciu samorządowców, właścicieli restauracji, sklepów i firm, 
Kół Gospodyń Wiejskich, miejscowych stowarzyszeń i poszczególnych 
mieszkańców gminy. Trud organizacji, przygotowania stołów i poczę-
stunku podczas tego spotkania spoczywał na pracownikach Urzędu 
Gminy Wojciechów – Annie Jamróz i Annie Śmigielskiej, natomiast 
za część artystyczną odpowiadał Gminny Ośrodek Kultury w Wojcie-
chowie. Osoby biorące udział w organizacji tej gminnej uroczystości 
wywiązały się ze swoich zadań wzorowo. Szanowni Państwo, w imieniu 
własnym i wszystkich organizatorów wyrażam ogromną wdzięczność 
i przesyłam serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji tego 
świątecznego spotkania. Przekazując pomoc w różnej formie, znacząco 
wzmocniliście Państwo jakość i rangę tej uroczystości, która w opinii 
mieszkańców była bardzo dobrze zorganizowana. Jestem przekonany, 
że zaproponowana inicjatywa wejdzie na stałe do kalendarza wydarzeń 
gminy Wojciechów i pozwoli wzmocnić, w dużej mierze dzięki Państwa 
zaangażowaniu, pomocy i otwartemu sercu, budowanie lokalnej wspól-
noty oraz zacieśnić więzy z administracją rządową, samorządową (na 
szczeblu powiatu) oraz naszymi sąsiadami z pobliskich gmin.

Szanowni Państwo, jeszcze raz dziękując za zrozumienie, życzę 
dużo zdrowia, spełnienia wszelkich planów i najskrytszych ma-
rzeń, a także wielu inspiracji do podejmowania nowych wyzwań 
w nowym roku.

Kontynuacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 
2014 – 2020 - magazyn żywności w gminie Wojciechów

Dzięki działaniom podjętym przez Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Wojciechowie od 23 stycznia 2020 r. w remizie Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Wojciechowie rozpoczęto wydawanie produktów żywno-
ściowych pozyskanych w ramach realizacji Programu Operacyjnego 
Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2018. 
W ramach tego programu pomocą żywnościową objętych zostało 660 
osób z terenu gminy Wojciechów. Z pomocy żywnościowej w ramach 
Podprogramu 2019 r. mogą korzystać osoby posiadające aktualne skie-
rowania wydane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojciechowie, 
których dochód nie przekracza kwoty 1402 zł miesięcznie w przypadku 
osoby samotnie gospodarującej oraz rodziny, których dochód na osobę 
w rodzinie nie przekracza kwoty 1056 zł miesięcznie.

Utworzenie i funkcjonowanie Klubu Seniora w Gminie Woj-
ciechów 

Gmina Wojciechów (jako partner) wspólnie z Fundacją Rozwoju 
Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie 
(wnioskodawca) przystąpiła do naboru wniosków o dofinansowanie 
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projektów w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne 
Działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020. Celem 
głównym projektu jest wzrost dostępności wysokiej jakości usług 
społecznych użyteczności publicznej, w szczególności w formach 
zdeinstytucjonalizowanych, dla 44 osób z terenu gminy Wojciechów 
(28 kobiet, 16 mężczyzn), wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem 
i wykluczeniem społecznym w regionie do dnia 31.12.2022 r. poprzez 
utworzenie Klubu Seniora dla 40 osób oraz objęcie 4 osób usługami 
asystenckimi. Grupę docelową stanowi 44 osoby z terenu gminy 
Wojciechów w wieku 60+ (pracują lub zamieszkujących na obszarze 
gminy Wojciechów w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), 
wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecz-
nym, w tym m.in. osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami (w 
tym z zaburzeniami psychicznymi), osoby potrzebujące wsparcia 
w codziennym funkcjonowaniu.

W ramach projektu przewiduje się wsparcie procesu deinsty-
tucjonalizacji oraz rozwoju zintegrowanych usług społecznych 
dostosowanych do specyficznych potrzeb mieszkańców, w tym usług 
środowiskowych poprzez realizację zajęć aktywizujących, psycholo-
gicznych, rekreacyjnych, komputerowych, edukacyjnych oraz usług 
asystenckich. Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia 
jakości usług społecznych oraz ograniczenia istotnych barier jaką 
jest wykluczenie z dostępu do podstawowych usług publicznych 
warunkujących możliwości rozwojowe osobom wykluczonym, bądź 
zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zwłaszcza oso-
bom starszym, z niepełnosprawnościami i potrzebującym wsparcia 
w codziennym funkcjonowaniu. Wsparcie oferowane w projekcie: 
utworzenie Klubu Seniora, zajęcia plastyczne, rekreacyjne, muzyczne, 
rękodzieło, dietetyki, psychologa, kompetencji życiowych, kulinar-
ne. komputerowe, spotkania i wyjazdy integracyjno - edukacyjne, 
usługi asystenckie osoby niepełnosprawnej.

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące zadania:
Zadanie 1 - Utworzenie i funkcjonowanie Klubu Seniora w Gminie 
Wojciechów (remont i dostosowanie pomieszczeń, przeprowadzenie 
rekrutacji, zakup sprzętu i wyposażenia, zatrudnienie animatora, 
prowadzenie zajęć przez animatora, funkcjonowanie Klubu Seniora)
Koszty bezpośrednie projektu: 102 975,00 zł (2020), 169 800,00 zł 
(2021), 145 100,00 zł (2022)
Wydatki kwalifikowane ogółem: 417 875,00 zł
Zadanie 2 - Organizacja warsztatów i spotkań integracyjnych w ra-
mach Klubu Seniora w Wojciechowie (zatrudnienie instruktorów 
zajęć, zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia 
zajęć, prowadzenie zajęć z częstotliwością i w okresach dostoso-
wanych do potrzeb uczestników, spotkania integracyjne, wyjazdy 
edukacyjno-integracyjne)
Koszty bezpośrednie projektu: 7 600,00 zł (2020), 151 500,00 zł 
(2021), 73 400,00 zł (2022) Wydatki kwalifikowane ogółem: 232 500,00 zł 
Zadanie 3 - Mobilny Punkt Opieki (zatrudnienie asystenta osoby 
niepełnosprawnej, usługa asystencka, zakup wyposażenia asystenta 
i opasek telemedycznych)
Koszty bezpośrednie projektu: 57 840,00 zł (2021), 55 440,00 zł 
(2022) Wydatki kwalifikowane ogółem: 113 280,00 zł   
Całkowite wydatki kwalifikowane ogółem: 763 655,00 zł

Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla 
dzieci w wieku 3 – 4 lata w ramach projektu „Przedszkolaki 
z Lubelszczyzny”

Gmina Wojciechów (jako partner) wspólnie z Fundacją Rozwoju 
Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie 
(wnioskodawca) przystąpiła do naboru wniosków o dofinansowanie 
projektów w ramach Osi Priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje 
i kompetencje Działania 12.1 Edukacja przedszkolna Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 
- 2020. Celem projektu jest zwiększenie poziomu upowszech-
nienia usług w zakresie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej 
i podniesienie jej jakości poprzez utworzenie 25 nowych miejsc 
wychowania przedszkolnego w nowoutworzonym oddziale szkol-
no–przedszkolnym dla dzieci w wieku 3–4 lat w Szkole Podstawowej 
im. Polskich Olimpijczyków w Miłocinie oraz rozszerzenie oferty 
zajęć edukacyjnych o dodatkowe zajęcia dla 50 dzieci w tej szkole 
a także nabycie przez nauczycieli wychowania przedszkolnego no-
wych kwalifikacji w zakresie pedagogiki specjalnej do 30.09.2022 r.

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące zadania:
Zadanie 1 - Utworzenie i funkcjonowanie 1 nowego oddziału przed-
szkolnego dla 25 dzieci 3 - 4 letnich w Zespole Szkolno–Przedszkolnym 
w Miłocinie (okres realizacji: 06.21 r. - 09.22 r.). W związku z brakiem 
wystarczającej liczby miejsc wychowania przedszkolnego zostanie 
utworzony 1 nowy oddział przedszkolny dla 25 dzieci. Utworzenie 
nowego oddziału wymaga przeprowadzenia kompleksowych 
prac adaptacyjno–modernizacyjnych części budynku szkolnego 
(ok. 120 m2) w Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków 
w Miłocinie, w którym będzie funkcjonował nowy oddział. Prace będą 
polegały na wymianie i ułożeniu nowej instalacji sanitarno-kanaliza-
cyjnej, elektrycznej, postawieniu ścian działowych, ułożeniu podłóg, 
malowaniu, urządzeniu sanitariatów, pomieszczeń do przygotowywa-
nia posiłków oraz zrobieniu podjazdu dla osób niepełnosprawnych. 
W nowoutworzonym oddziale zajęcia będą odbywać się przez 5 dni 
w tygodniu w godz. 6:30-16:30. Godziny pracy oddziału wynikają ze 
wstępnych deklaracji rodziców, związanych z ich życiem zawodowym. 
Praca oddziału będzie odbywać się w oparciu o podstawę programową 
wychowania przedszkolnego, zgodnie z prawem oświatowym, reali-
zowaną obecnie w Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków 
w Miłocinie. Celem jest wsparcie całościowego rozwoju dzieci. Wsparcie 
realizowane przez proces opieki, wychowania i nauczania, co umoż-
liwia dzieciom odkrywanie własnych możliwości, sensu działania 
oraz gromadzenia doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, 
dobra i piękna. W ramach podstawy będą realizowane 2 x tyg. x 30 
min. zajęcia z języka angielskiego i rytmiki każde. Dzieci będą miały 
zapewnione zbilansowane całodzienne wyżywienie w formie posiłków 
przygotowywanych na miejscu. Odpłatność za posiłki i ubezpieczenie 
będzie finansowane ze środków własnych rodziców, w wysokości nie-
ograniczającej dostępu dla wszystkich. Zadanie obejmuje organizację 
imprez okolicznościowych, m.in. pasowanie na przedszkolaka, Dzień 
Dziecka, Święto Rodziny, wycieczki, itp. Opiekę nad dziećmi będzie 
sprawować 2 nauczycieli dyplomowanych wychowania przedszkolnego, 
posiadających kwalifikacje z zakresu wychowania przedszkolnego oraz 
2 pomoce nauczycielskie (2 x 1/2 etatu). Zatrudniona zostanie osoba 
do utrzymania czystości (1/4 etatu).
Zadanie 2 - Rozszerzenie oferty edukacyjnej dla 50 dzieci w 2 
oddziałach przedszkolnych w Miłocinie (okres realizacji: 1.09.21 r. 
- 31.08.22 r.). Zgodnie z wynikami zatwierdzonej diagnozy logo-
pedycznej i psychologicznej przeprowadzonej w styczniu 2020 r. 
istnieje konieczność objęcia dodatkowymi zajęciami wszystkie 25 
dzieci 3-4 letnie w nowoutworzonym oddziale oraz 25 dzieci w ist-
niejącym oddziale w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miłocinie. 
Zajęcia będą odbywać się poza bezpłatnym czasem funkcjonowania 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z uwzględnieniem indywidualnych 
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycz-
nych dzieci objętych wsparciem. Zajęcia dotyczą kwestii kluczowych 
z perspektywy wyrównywania deficytów w edukacji przedszkolnej 
w Gminie Wojciechów z uwzględnieniem możliwości ich kontynuacji 
po zakończeniu realizacji projektu przez nauczyciela zatrudnio-
nego w placówce. W ramach zadania będą realizowane: (1) zajęcia 
logopedyczne, których celem będzie usprawnienie narządów mowy 
dzieci i rozwijanie u nich motywacji do porozumiewania się za pomocą 
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mowy - rozumienia i tworzenia wypowiedzi słownych. Działanie 
pozwoli na kształcenie kompetencji z zakresu porozumiewania się 
w języku ojczystym; (2) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, które 
przeznaczone są dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce. 
Są one ukierunkowane na usprawnienie funkcjonowania zaburzonych 
(korekcja) oraz na wspomaganiu funkcjonowania dobrze się rozwi-
jających (kompensacja). W trakcie systematycznej pracy z dziećmi 
istnieje szansa wczesnego rozpoznania ewentualnych problemów 
a w/w zajęcia mogą w znacznym stopniu poprawić funkcjonowanie 
dzieci w rzeczywistości przedszkolnej; (3) zajęcia sensoryczne, których 
celem jest kształtowanie procesów poznawczych: zmysłu równowagi, 
czucia ciała, dotyku, słuchu, wzroku, smaku i węchu. Ma to wpływ 
na kształtowanie się i dojrzewanie układu nerwowego, którego kon-
dycja determinuje jakość wielu zjawisk na aktualnym etapie rozwoju 
dziecka oraz w jego dorosłym życiu. Dzięki właściwie rozwiniętemu 
układowi nerwowemu dziecko potrafi lepiej rozpoznawać i regulować 
emocje, koncentrować się, uczyć, odczuwać ciało, budować postawę, 
sprawniej rozwijać kompetencje językowe, bezpiecznie dla siebie 
wchodzić w interakcje i budować więzi.
Zadanie 3 - Doskonalenie zawodowe nauczycieli kształcenia wycho-
wania przedszkolnego z przedszkola objętego wsparciem w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Miłocinie (okres realizacji: 1.09.21 r. - 
30.06.22 r.). Zakres doskonalenia nauczycieli jest zgodny z potrzebami 
placówek objętych wsparciem i wynika wprost z przeprowadzonych 
diagnoz. Efektywnie prowadzona edukacja w przedszkolu zagwa-
rantuje dzieciom sukces w kolejnych etapach kształcenia. Dlatego 
w ramach diagnoz przeprowadzono również badania wśród nauczycieli 
wychowania przedszkolnego w celu zdiagnozowania, na podstawie ich 
samooceny, kompetencji zawodowych oraz potrzeb i oczekiwań w za-
kresie doskonalenia zawodowego. W badaniu kompetencji nauczycieli 
wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego i technikę ankiet.
Zadanie 4 - Utworzenie placów zabaw przy Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym w Miłocinie (okres realizacji: 1.06.21 r. - 31.08.21 r.). 
Mając na uwadze to, że głównymi determinantami prawidłowego 
rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym jest ruch i pobyt na świe-
żym powietrzu, z terapeutycznego punktu widzenia, plac zabaw 
jest elementem niezwykle wspierającym rozwój dzieci, zarówno 
fizyczny, jak i umysłowy (ćwiczy równowagę i koordynację ru-
chową, wspiera planowanie i rozwój motoryczny, a także rozwój 
neuronalny). W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Miłocinie 
istnieje konieczność przystosowania terenu o wymiarach 15 m 
x 5 m, przynależącego do przedszkola oraz wyposażenia placu 
w urządzenia ze zjeżdżalniami, ściankami wspinaczkowymi, tunele, 
z daszkami z uwzględnieniem potrzeb dzieci z niepełnosprawnością, 
które w przypadku zaistnienia sytuacji będą mogły korzystać z placu 
i integrować się z dziećmi zdrowymi, co służy obu stronom - uczy 
tolerancji i oswaja z niepełnosprawnością dzieci zdrowe i odwrotnie.

Telemed24 w gminie Wojciechów
Gmina Wojciechów (jako partner) wspólnie z Fundacją MKW 

POMAGAMY z Zakopanego (wnioskodawca) przystąpiła do naboru 
wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej 
11 Włączenie społeczne Działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 
lata 2014 - 2020. Celem projektu jest wzrost dostępności i jakości usług 
społecznych i zdrowotnych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu 
społecznemu 40 mieszkańców gminy Wojciechów wykluczonych 
lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, które ze 
względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność 5 os., wymagają 
opieki poprzez rywalizację usług opiekuńczych i specjalistycznych 
usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz udziału w dopaso-
wanym do indywidualnych potrzeb programów, konsultacji i spotkań 
oferowanych w ramach Klubu Seniora dla 10 os. W ramach projektu 

zaplanowane jest utworzenie Centrum Opiekuńczo – Pomocowego, 
w którym świadczone będą usługi opiekuńcze i specjalistyczne 
usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania wspierane nowoczesną 
platformą teleopieki oraz w pełni dostosowany do indywidualnych 
potrzeb seniorów pakiet programów: zdrowotnych, edukacyjnych 
i społecznych realizowany w ramach działań Klubu Seniora.

W ramach Klubu Seniora planuje się realizację odpowiadających 
na indywidualne potrzeby seniorów z zakresu: programu prozdro-
wotnego obejmującego np. wykłady/spotkania ze specjalistami: 
tj. dietetykiem, trenerem żywienia, rehabilitantami, psycholo-
giem; programu edukacyjnego, np. zajęcia edukacyjne z zakresu 
bezpieczeństwa seniorów, nauki obsługi komputera, korzystania 
z internetu, wyjścia do kina lub teatru; programu aktywizacji spo-
łecznej, rozwijający umiejętności i zainteresowania: np. fotografia, 
rękodzieło, zajęcia sportowe; porady prawne i rodzinne; realizację 
grup wzajemnego wsparcia. Centrum Opiekuńczo - Pomocowe 
funkcjonuje przez 7 dni/24h. Wizyty będą ustalane w dostosowa-
niu do indywidualnych potrzeb (godzinowy wymiar i zakres usług) 
i potrzeb osób z niepełnosprawnością. Osoby zaangażowane to: 
ratownik medyczny – 4 os., opiekun – 1 os., rehabilitant – 1 os., 
pielęgniarka – 2os. System teleopieki działa w oparciu o bezprzewo-
dowe urządzenie w formie opaski, które przesyła sygnał alarmowy do 
całodobowo funkcjonującego Centrum Opiekuńczo - Pomocowego. 
Urządzenia będą wyposażone w przycisk SOS, GPS, komunikację 
głosową, pomiar tętna, polskie komunikatory głosowe.

Podpisanie listu intencyjnego o współpracy na rzecz rozwoju 
Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego

Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego współpracy na rzecz 
rozwoju Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego jest pierwszym 
etapem przygotowań do nowej perspektywy finansowej Unii 
Europejskiej na lata 2021-2027. Sygnatariuszami listu są przed-
stawiciele 21 gmin (Lublin, Świdnik, Lubartów miasto, Lubartów 
gmina, Niemce, Spiczyn, Wólka, Mełgiew, Piaski, Jabłonna, Głusk, 
Strzyżewice, Niedrzwica Duża, Konopnica, Nałęczów, Jastków), 
w tym 5 nowych gmin (Bełżyce, Bychawa, Łęczna, Garbów, Wojcie-
chów) oraz 5 powiatów, na których obszarze leżą gminy: lubelski, 
lubartowski, łęczyński, puławski i świdnicki. Nowy obszar działań 
wyznaczony został zgodnie zapisami Strategii Rozwoju Wojewódz-
twa Lubelskiego oraz Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Województwa Lubelskiego. Gmina Wojciechów przystąpiła zatem 
do elitarnego grona, w którym przede wszystkim z najbliższymi 
sąsiadami będzie realizowała wspólne zadania. W ramach współ-
pracy partnerzy wyznaczyli Gminę Lublin na lidera, który zapewni 
wszystkim gminom i powiatom udział w pracach przygotowawczych 
do kolejnej perspektywy finansowej oraz opracowania wspólnej 
Strategii Rozwoju dla całego obszaru. Dzięki niej powstaną kolejne 
inwestycje służące mieszkańcom metropolii, kontynuujące działa-
nia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w latach 
2014-2020. Kierunki działań dotyczą m.in. rozwoju i integracji 
systemów transportowych do roku 2030, rozwoju zintegrowanej 
polityki społecznej w Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, w odnie-
sieniu do prognozowanych zmian demograficznych ze szczególnym 
uwzględnieniem osób starszych i niepełnosprawnych oraz adapta-
cji do zmian klimatu dla LOF do roku 2030. Obsługę techniczną 
i merytoryczną zapewni, tak jak do tej pory, Biuro Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych w Urzędzie Miasta Lublin.

Przystąpienie do „Programu wyrównywania różnic między 
regionami” w 2020 roku w obszarze D - likwidacja barier 
transportowych

Gmina Wojciechów złożyła wniosek do Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie o dofinansowanie ze środków Państwowego Fun-
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duszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) zakupu po-
jazdu dla osób niepełnosprawnych w ramach obszaru D programu. 
Gmina zamierza realizować projekt pn. „Sprawny dojazd do szkoły 
i na rehabilitację”. Projekt ma na celu wprowadzenie ułatwień dla osób 
niepełnosprawnych z terenu gminy Wojciechów, w szczególności dzieci 
będących w wieku szkolnym w dotarciu do placówek edukacyjnych oraz 
rehabilitacyjnych. Poprzez realizację projektu możliwe będzie włączenie 
osób niepełnosprawnych w życie społeczne co zapobiegać będzie ich 
dyskryminacji i wykluczeniu. Gmina Wojciechów nie posiada własnego 
pojazdu, który mógłby służyć do przewozu osób niepełnosprawnych 
i nie jest w stanie pokryć kosztów zakupu pojazdu w całości w ramach 
środków własnych. Uzyskanie dofinansowania ze środków PFRON 
jest warunkiem niezbędnym do realizacji projektu. Obecnie przewo-
żonych jest 6 osób niepełnosprawnych. W pięciu przypadkach są to 
dzieci uczęszczające na zajęcia edukacyjne. Jedna osoba uczęszcza na 
zajęcia rehabilitacyjne. Dodatkowo gmina finansuje koszty dowozu dla 
9 rodziców osób niepełnosprawnych, które własnymi środkami trans-
portu dowożone są na zajęcia edukacyjne oraz rehabilitację. Powyższe 
przewozy generują dla budżetu gminy znaczne koszty. Rozeznanie 
potrzeb w tym zakresie wskazuje również, iż liczba osób z terenu 
gminy Wojciechów, które mogłyby skorzystać ze wsparcia w ramach 
projektu w dotarciu do placówek edukacyjnych oraz rehabilitacyjnych 
wynosi 20 osób niepełnosprawnych, w tym 18 dzieci.

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

W związku z uruchomioną przez Zarząd Województwa Lubel-
skiego procedurą naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej ze 
środków budżetu Województwa Lubelskiego na budowę lub moder-
nizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych gmina Wojciechów 
złożyła w dniu 6.03.2020 r. dwa wnioski o dofinansowanie zadań pn.: 
„Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów w obrębie 
miejscowości Wojciechów Kolonia Piąta” (działka nr ew. 24) oraz 
„Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów w obrę-
bie miejscowości Góra” (droga gminna nr 106904L). W pierwszym 
przypadku gmina zamierza zrealizować zadanie na odcinku 670 mb. 
(od drogi powiatowej nr 2234L (Nałęczów – Charz – Wojciechów) 
w kierunku Wojciechowa Kolonii Pierwszej. Wartość kosztorysowa 
tej inwestycji to 275 tys. zł. W drugim natomiast na odcinku 990 
mb. (od drogi powiatowej nr 2239L (Bełżyce – Chmielnik – Góra) 
w kierunku Szczuczek). Wartość kosztorysowa tej inwestycji to 
450 tys. zł. Inwestycje mogą zostać dofinansowane do 60% ich 
wartości po przetargowej. 

Wybory do Gminnej Rady Seniorów w Wojciechowie
W dniu 3 marca 2020 r. Wójt Gminy Wojciechów wydał zarzą-

dzenie nr 17/20 w sprawie przeprowadzenia wyborów do Gminnej 
Rady Seniorów w Wojciechowie. 

Członkiem Rady może być osoba, która ukończyła 60 lat, mieszka 
w gminie Wojciechów i wyraziła pisemną zgodę na kandydowanie 
w wyborach na członka Gminnej Rady Seniorów w Wojciechowie.

Prawo zgłaszania kandydatów do Gminnej Rady Seniorów przysługuje:
•	 mieszkańcom gminy Wojciechów, którzy ukończyli 60 lat, 

przy czym każdy kandydat do Rady musi zebrać co najmniej 
5 podpisów od Seniorów z gminy Wojciechów,

•	 organizacjom społecznym, mającym w celach statutowych 
działanie na rzecz Seniorów w gminie Wojciechów lub mo-
gącym się w praktyce wykazać takimi działaniami – po 
1 przedstawicielu.

Każdy kandydat może zostać zgłoszony tylko przez jeden pod-
miot w danej kadencji oraz każda osoba fizyczna może poprzeć 
tylko jednego kandydata do Rady.

Kandydaci delegowani przez organizacje społeczne są przypo-
rządkowani do sołectw według swojego miejsca zamieszkania.

Kandydatów do Gminnej Rady Seniorów w Wojciechowie należy 
zgłaszać do Wójta Gminy Wojciechów (w Sekretariacie Urzędu 
Gminy Wojciechów, Wojciechów 5, pokój nr 4) na formularzu zgło-
szeniowym stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia w dniach 
9.03.2020 r. – 30.04.2020 r. W powyżej wskazanym okresie należy 
złożyć jednocześnie oświadczenie kandydata na członka Gminnej 
Rady Seniorów w Wojciechowie o wyrażeniu zgody na kandydowanie 
oraz o nieskazaniu wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie, 
stanowiące załącznik do formularza zgłoszeniowego.

W dniach 4.05.2020 r. – 8.05.2020 r. nastąpi formalna weryfikacja 
zgłoszeń kandydatów przez Komisję Wyborczą.

Wybory do Gminnej Rady Seniorów w Wojciechowie odbędą się 
w dniu 31.05.2020 r. (niedziela) w godzinach 9.00 – 17.00 w Urzę-
dzie Gminy Wojciechów.

Wszystkie dokumenty niezbędne do zgłoszenia kandydatów do 
Gminnej Rady Seniorów w Wojciechowie dostępne są w Sekretariacie 
Urzędu Gminy Wojciechów, pokój nr 4 lub na stronie internetowej 
www.wojciechow.pl w zakładce GMINA (Gminna Rada Seniorów 
- http://www.wojciechow.pl/gmina/gminna-rada-seniorow.html).

Wycinka zakrzaczeń, przycinka i wycinka drzew w poszcze-
gólnych sołectwach gminy 

Dzięki dużemu zaangażowaniu druhów strażaków z gminnych 
jednostek OSP w: Czajkach, Ignacowie, Palikij Pierwszych, Spor-
niaku, Wojciechowie i Wojciechowie Pierwszej Kolonii w styczniu 
i lutym 2020 r. udało się dokonać wycinki zakrzaczeń oraz przycinki 
i wycinki drzew w kilku miejscowościach naszej gminy. Podjęto 
działania w następujących miejscowościach: Wojciechów (przy 
Szkole Podstawowej im. Stanisława Marusarza w Wojciechowie), 
Sporniak (Las Bankowy), Miłocin (przy Szkole Podstawowej im. 
Polskich Olimpijczyków w Miłocinie), Maszki (m. in. przy Szkole 
Podstawowej im. Szarych Szeregów w Maszkach), Nowy Gaj (przy 
drodze gminnej i drodze powiatowej nr 2234L), Palikije Pierwsze 
(m. in. przy Szkole Podstawowej w Palikijach), Palikije Drugie, 
Stary Gaj (przy drodze gminnej, stanowiącej dojazd do pól wzdłuż 
ściany lasu).

Prace porządkowe przy Urzędzie gminy i w centrum Woj-
ciechowa

Dzięki bardzo dobrej współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy 
w Bełżycach udało się umożliwić podjęcie pracy w Urzędzie Gminy 
Wojciechów przez osoby bezrobotne. Wraz z pracownikami go-
spodarczymi Urzędu Gminy Wojciechów osoby te wykonują różne 
prace: remont pomieszczeń budynku po byłej weterynarii z przy-
stosowaniem do celów mieszkaniowych, remont pomieszczenia 
Urzędu Stanu Cywilnego w Wojciechowie, utwardzanie materiałem 
kamiennym dróg na terenie gminy. Pracownicy ci podejmują również 
inne różnorakie działania na terenie całej naszej gminy poprawiające 
ład i porządek (zbieranie śmieci na terenie gminy w przydrożnych 
rowach, przy drogach, w lasach). 

Wyrażam głęboką nadzieję, że dzięki dalszemu, znaczącemu za-
angażowaniu różnych środowisk uda się realizować różne zadania, 
a tym samym stopniowo rozwijać naszą gminę.

Z wyrazami szacunku
Artur Markowski – Wójt Gminy Wojciechów
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VIII KADENCJA RADY GMINY WOJCIECHÓW (2018 - 2023)

Od ostatniej sesji, która odbyła się 17 października 2019 roku 
Rada Gminy Wojciechów VIII kadencji obradowała 4 razy. 

XV sesja Rady Gminy Wojciechów odbyła się 28 listopada 
2019 r.

W porządku obrad XIV sesji oprócz podjęcia uchwał znalazł 
się również punkt dotyczący Sprawozdanie Dyrektora Gminne-
go Ośrodka Kultury w Wojciechowie z organizacji oraz kosztów 
finansowych XXV Ogólnopolskich Warsztatów Kowalskich oraz 
XVIII Ogólnopolskich Spotkań Kowali. W dniach 2 Iipca — 14 lipca 
2019 r. w Wojciechowie odbyły się XXV Ogólnopolskie Warsztaty 
Kowalskie, natomiast w dniach 12 — 14 Iipca zorganizowane zostały 
Ogólnopolskie Targi Sztuki Kowalskiej. Organizatorem tej imprezy 
był Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie, współorganizatorem: 
Urząd Gminy Wojciechów oraz Stowarzyszenie Kowali Polskich. 
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Lubelskiego oraz Powiatu Lubelskiego.

XV sesja poświęcona była ustaleniu stawek podatków, jakie będą 
obowiązywały w roku 2020 oraz wysokości opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi na terenie gminy Wojciechów. 

Rada Gminy w określonym ustawowo zakresie może kształtować 
dochody podatkowe gminy, na podstawie upoważnień zawartych 
w przepisach ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawie 
o podatku rolnym i podatku leśnym. Granice kwotowe stawek po-
datków na 2020 rok określają odpowiednie obwieszczenia Ministra 
Finansów oraz Komunikaty Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Zgodnie z przysługującymi uprawnieniami, po przedyskutowa-
niu zgłoszonych propozycji i wniosków, Rada Gminy Wojciechów 
podjęła uchwały w sprawie wysokości stawek podatków na 2020 
rok. Najistotniejsze dla mieszkańców Gminy Wojciechów z uwagi 
na powszechność opodatkowania są: podatek rolny, podatek leśny 
oraz podatek od nieruchomości.

W przypadku podatku rolnego Rada Gminy podjęła uchwałę Nr 
XV/78/19 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmo-
wanej do obliczenia podatku rolnego na rok 2020, w której to kwotę 
ogłoszoną komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
wynoszącą 58,46 zł za 1 dt obniżono do 49 zł za 1 dt (w 2019 
obowiązywała stawka 47 zł za 1 dt).

Ustalając podstawę wymiaru podatku leśnego na 2020 rok Rada 
Gminy do jego obliczenia przyjęła kwotę 194,24 zł za 1 m3 będącą 
średnią ceną sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny 
drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 
2019 roku, ustaloną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego. 

Stawki podatku od nieruchomości określone uchwałą Nr XV/79/19 
i obowiązujące na terenie gminy Wojciechów w roku 2020 wynoszą:

1. od gruntów:
a. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, 

bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji 
gruntów i budynków – 0,82 zł od 1 m2 powierzchni,

b. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub pod wo-
dami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników 
sztucznych – 4,80 zł od 1 ha powierzchni,

c. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej sta-
tutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego – 0,50 zł od 1 m2 powierzchni,

d. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, 
o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. 

o rewitalizacji (Dz. U. z 2015r., poz. 1777) i położonych na 
terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę 
mieszkaniową, usługową albo zabudowę o znaczeniu 
mieszanym obejmującym wyłącznie to rodzaje zabudowy, 
jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu 
do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie 
zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budow-
lanego – 3,15 zł od 1 m2 powierzchni,

2. od budynków lub ich części:
a. mieszkalnych – 0,41 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 

oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych 
na prowadzenie działalności gospodarczej – 19,90 zł od 
1 m2 powierzchni użytkowej,

c. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w za-
kresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 
10,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w ro-
zumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych 
przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,87 zł od 
1 m2 powierzchni użytkowej,

e. e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłat-
nej statutowej działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego – 8,05 zł od 1 m2 
powierzchni użytkowej,

3. od budowli – 2 % ich wartości.
Jeśli chodzi o podatki od środków transportowych na 2020 rok, 

zostały one określone w uchwale Nr XV/80/19. Uległy one nieznacz-
nemu podwyższeniu.

Podczas XV sesji radni procedowali również nad stawkami 
opłat za odpady komunalne. Niestety z uwagi na znaczny wzrost 
kosztów związanych z gospodarką odpadami oraz przepisami, 
które wymuszającymi segregację odpadów uchwałą Nr XV/91/19 
Rada Gminy przyjęła nowe stawki obowiązujące od 1 stycznia 
2020 roku. Miesięczna stawka za zagospodarowanie odpadami 
komunalnymi będzie wynosiła:

•	 12 zł, jeżeli odpady będą zbierane i odbierane w sposób se-
lektywny,

•	 48 zł, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiąz-
ku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. 

Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Wojcie-
chów zobowiązani są uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi raz na kwartał kalendarzowy, w łącznej wysokości 
za trzy miesiące kalendarzowe z dołu, w następujących terminach:

1) za I kwartał do 31 marca danego roku,
2) za II kwartał do 30 czerwca danego roku,
3) za III kwartał do 30 września danego roku,
4) za IV kwartał do 31 grudnia danego roku
W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ustawodawca na-
łożył na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, 
na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłaty zago-
spodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z powyższym 
od 01 stycznia 2020 roku opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi należy wpłacać na nowe konto o numerze:18 8735 
1017 1000 0111 2000 0570. Opłat można dokonać przelewem na 
rachunek bankowy, gotówką w kasie Urzędu Gminy Wojciechów 
lub kartą płatniczą w kasie Urzędu Gminy Wojciechów.
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W trakcie XV sesji Rady Gminy podjęte zostały poniższe uchwały:
•	 Nr XV/78/19 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta 

przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2020 rok;
•	 Nr XV/79/19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku 

od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Wojcie-
chów na rok 2020;

•	 Nr XV/80/19 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek 
podatku od środków transportowych na rok 2020;

•	 Nr XV/81/19 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
alkoholowych na 2019 rok;

•	 Nr XV/82/19 w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu 
Współpracy Gminy Wojciechów z organizacjami pozarzą-
dowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 usta-
wy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 
2020 rok”;

•	 Nr XV/83/19 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 
umowy najmu lokalu użytkowego w budynku stanowiącym 
własność Gminy Wojciechów położonym w miejscowości 
Palikije Pierwsze z dotychczasowym najemcą;

•	 Nr XV/84/19 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 
umowy najmu lokalu użytkowego w budynku stanowiącym 
własność Gminy Wojciechów położonym w miejscowości 
Palikije Drugie z dotychczasowym najemcą;

•	 Nr XV/85/19 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 
umowy najmu lokalu użytkowego w budynku stanowiącym 
własność Gminy Wojciechów położonym w miejscowości 
Wojciechów z dotychczasowym najemcą;

•	 Nr XV/86/19 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 
umowy dzierżawy na okres 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą;

•	 Nr XV/87/19 uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia 
zgody na wydzierżawienie na czas nieokreślony w try-
bie bezprzetargowym, nieruchomości położonych we wsi 
Góra Chmielnik;

•	 Nr XV/88/19 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ko-
lejnej umowy dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczaso-
wym dzierżawcą;

•	 Nr XV/89/19 w sprawie określenia terminu, częstotliwości 
i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi; 

•	 Nr XV/90/19 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów; 

•	 Nr XV/91/19 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
wysokości tej opłaty;

•	 Nr XV/92/19 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składa-
nej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują 
mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej;

•	 Nr XV/93/19 w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie 
pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Wójt 
Gminy Wojciechów na cele związane z budową, przebudową, 
remontem, utrzymaniem i ochroną dróg;

•	 Nr XV/94/19 w sprawie ustalenia wydatków niewygasających 
z upływem roku budżetowego 2019 oraz ustalenia planu 
finansowego tych wydatków;

•	 Nr XV/95/19 w sprawie dokonania zmian wieloletniej pro-
gnozie finansowej; 

•	 Nr XV/96/19 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy.

XVI sesja Rady Gminy Wojciechów odbyła się 30 grudnia 
2019 r.

Była to ostatnia sesja w roku 2019. Tak jak pod koniec każde-
go roku, Rada Gminy zatwierdziła ramowe plany pracy stałych 
komisji Rady Gminy Wojciechów oraz Rady Gminy Wojciechów 
na 2020 rok.

Uchwałą Nr XVI/102/19 Rada Gminy Wojciechów powołała 
Gminną Radę Seniorów i nadała jej Statut. Rada reprezentuje 
środowisko osób starszych gminy Wojciechów. Składa się z osób 
powyżej 60 roku życia zamieszkujących na terenie gminy Wojcie-
chów. Rada ma charakter konsultacyjny, doradczy, opiniodawczy 
oraz inicjatywny w sprawach ważnych dla Seniorów. Głównym celem 
działania Rady jest służenie seniorom poprzez reprezentowanie 
ich interesów wobec organów Gminy oraz pobudzanie aktywno-
ści obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej. Celami 
działania Rady są również: wspieranie aktywności osób starszych; 
przełamywanie stereotypów na temat Seniorów i starości oraz 
budowanie ich autorytetu w społeczeństwie; wspieranie i upo-
wszechnianie różnorodnych form wypoczynku, edukacji seniorów.

W dniu 3 marca 2020 r. Wójt Gminy Wojciechów wydał Zarzą-
dzenie nr 17/20 w sprawie przeprowadzenia wyborów do Gminnej 
Rady Seniorów w Wojciechowie. W załącznikach można znaleźć Ka-
lendarz Wyborczy, wzór formularza zgłoszeniowego oraz regulamin 
wyborów na członków Gminnej Rady Seniorów. Termin wyborów 
zaplanowany jest na dzień 31 maja b.r. Kandydatów można zgłaszać 
do dnia 30 kwietnia 2020 r.

Na XVI sesji radni zajmowali się również budżetem na 2020 
rok, który został przyjęty uchwałą Nr XVI/109/19. Określa ona 
dochody budżetu Gminy w kwocie 29.166.117,66 zł, w tym dochody 
bieżące w kwocie 28.014.117,03 zł i dochody majątkowe w kwocie 
1.152.000,63 zł zgodnie z zał. Nr 1, w tym:

1. dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządo-
wej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 
8.835.188,00 zł,

2. dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub 
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 
w kwocie 626.500,00 zł,

3. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych w kwocie 91.000,00 zł,

4. z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1.000,00 zł,
5. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami ko-

munalnymi w kwocie 705.258,00 zł. 
Planowane wydatki budżetu Gminy Wojciechów stanowią kwotę 

30.915.246,58 zł, z tego wydatki bieżące 27.896.561,07 zł i wydatki 
majątkowe w kwocie 3.018.685,51 zł, z tego:

1. wydatki na zadnia z zakresu administracji rządo-
wej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 
8.835.188,00 zł,

2. wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień 
między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 
1.867.102,87 zł,

3. wydatki na realizację zadań określonych w programie profi-
laktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 
90.000,00 zł,

4. wydatki na realizację zadań określonych w programie prze-
ciwdziałania narkomanii w kwocie 1.000,00 zł,

5. wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej 
1.000,00 zł,

6. wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowa-
niem systemu zagospodarowania odpadami komunalnymi 
705.258,00 zł.

Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 
1.749.128,92 zł.
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Podczas XVI sesji radni podjęli następujące uchwały:
•	 Nr XVI/97/19 w sprawie zatwierdzenia ramowych planów 

pracy stałych Komisji Rady Gminy Wojciechów na rok 2020;
•	 Nr XVI/98/19 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady 

Gminy Wojciechów na 2020 rok;
•	 Nr XVI/99/19 zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości 

rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2020;
•	 Nr XVI/100/19 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2019 rok;

•	 Nr XVI/101/19 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad podno-
szenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych 
oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi;

•	 Nr XVI/102/19 w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów 
w Wojciechowie oraz nadania jej statutu;

•	 Nr XVI/103/19 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
w gminie Wojciechów;

•	 Nr XVI/104/19 uchylająca część uchwały nr XV/94/19 z dnia 
28 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków 
niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 oraz 
ustalenia planu finansowego;

•	 Nr XVI/105/19 w sprawie ustalenia wydatków niewygasają-
cych z upływem roku budżetowego 2019 oraz ustalenia planu 
finansowego tych wydatków;

•	 Nr XVI/106/19 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy;
•	 Nr XVI/107/19 w sprawie dokonania zmian w budżecie;
•	 Nr XVI/108/19 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 

na lata 2020-2027;
•	 Nr XVI/109/19 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020.

XVII sesja Rady Gminy Wojciechów odbyła się 23 stycznia 
2020 r.

Na XVII sesji podjęte zostały poniższe uchwały:
•	 Nr XVII/110/20 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy;
•	 Nr XVII/111/20 w sprawie przystąpienia Gminy Wojciechów 

do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – 
edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Funduszu So-
lidarnościowego;

•	 Nr XVII/112/20 w sprawie zatwierdzenia Gminnego Progra-
mu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
na 2020 rok;

•	 Nr XVII/113/20 w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok;

•	 Nr XVII/114/20 w sprawie zniesienia pomnika przyrody;
•	 Nr XVII/115/20 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolej-

nej umowy najmu lokalu użytkowego w budynku stanowiącym 
własność Gminy Wojciechów położonym w miejscowości Łubki 
z dotychczasowym najemcą;

•	 Nr XVII/116/20 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolej-
nej umowy najmu lokalu użytkowego w budynku stanowiącym 
własność Gminy Wojciechów położonym w miejscowości 
Wojciechów z dotychczasowym najemcą.

XVIII sesja Rady Gminy Wojciechów odbyła się 27 lutego 
2020 r.

Podczas sesji przedstawione zostały sprawozdania z działalności 
Gminnego Ośrodka Kultury w Wojciechowie oraz Ośrodka Pomocy 
społecznej w Wojciechowie.

Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie działa w oparciu o usta-
wę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej, której działalność polega na tworzeniu, 

upowszechnianiu i ochronie kultury. Podstawowym zadaniem pla-
cówki jest upowszechnianie kultury, edukacja poprzez sztukę oraz 
zapoznawanie młodych ludzi z różnymi dziedzinami twórczości, co 
pozwala w wartościowy sposób zagospodarować czas, a także ener-
gie dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu naszej gminy. W okresie 
sprawozdawczym działalność GOK prowadzona była w następujących 
obszarach: koła zainteresowań, opieka merytoryczna nad zespołami 
oraz szereg wydarzeń kulturalnych, udział w imprezach promujących 
gminę, działalność turystyczna, działalność wydawnicza, biblioteki.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojciechowie jest jednostką orga-
nizacyjną i budżetową Gminy Wojciechów, działającą na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa. Celem działania Ośrodka Pomocy 
Społecznej jest organizacja i wykonywanie zadań własnych oraz 
zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie ustalonym 
ustawami oraz innymi aktami prawnymi zgodnie z porozumieniami, 
umowami i decyzjami właściwych organów. W 2019 roku w ramach 
realizacji zadań własnych i zleconych z pomocy społecznej 655 oso-
bom przyznano decyzją świadczenia, w tym 330 osobom przyznano 
świadczenia pieniężne, a 340 osób otrzymało świadczenia niepie-
niężne. Liczba rodzin objętych pomocą w roku sprawozdawczym 
wynosi 393, a liczba osób w tych rodzinach 1051, w tym 571 osób 
w rodzinach otrzymało pomoc pieniężną, a 738 osób objętych było 
pomocą niepieniężną w tym pracą socjalną.

W 2019 roku w wyniku wystąpienia trąby powietrznej na terenie 
gminy Wojciechów udzielono pomocy i wsparci dla 48 osób i rodziny 
poszkodowanych w jej wyniku. Na pomoc osobom poszkodowanym 
wydatkowano łączną kwotę 732.626,70 zł, na którą składało się: 
a) 192.000,00 zł – środki budżetu (85214), b) 28.900,00 zł – środki 
zlecone (85278), c) 511.726,70 zł – środki własne, które pochodziły 
z dotacji celowych przekazanych na rzecz gminy Wojciechów przez 
inne jednostki samorządu terytorialnego w kwocie – 495.000,00 zł, 
a także zbiórek publicznych oraz darowizn w kwocie – 16.726,70 zł. 
Pomocą doraźną do kwoty 6 tyś złotych objęto 37 osób lub rodzin 
i wypłacono zasiłki na łączną kwotę 208.000 zł. Dalsza pomoc w wys. 
524.626,70 zł realizowana była na remont lub odbudowę budynków 
zniszczonych w wyniku trąby powietrznej. Zasiłki na ten cel wypła-
cono dla 44 osób lub rodzin poszkodowany w zdarzeniu klęskowym. 
Dodatkowo na terenie gminy Wojciechów w 2019 roku miały 
miejsca dwa pożary budynków mieszkalnych w wyniku, których 
ucierpiało 8 osób. Poszkodowanych objęto pomocą rzeczową oraz 
pomocą finansową w postaci zasiłków celowych na łączną kwotę 
31.900 zł. Uruchomiono również dwie zbiórki pieniężna na rzecz 
rodzin poszkodowanych w wyniku pożarów. Jedna rodzina wielodziet-
na otrzymała pomoc w postaci przydzielenia lokalu mieszkalnego.

Podczas XVIII sesji radni podjęli następujące uchwały:
•	 Nr XVIII/117/20 w sprawie dokonania zmian w budżecie;
•	 Nr XVIII/118/20 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
•	 Nr XVIII/119/20 w sprawie udzielenia przez Gminę Wojciechów 

pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu;
•	 Nr XVIII/120/20 w sprawie określenia średniej ceny paliwa 

w Gminie Wojciechów w roku szkolnym 2019/2020;
•	 Nr XVIII/121/20 w sprawie przyjęcia aktualizacji „Planu 

Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Wojciechów”. 

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

Anna Śmigielska
Urząd Gminy Wojciechów
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UCHWAŁA NR XVI/109/19 Rady Gminy Wojciechów z dnia 30 grudnia 2019 r.

L.p. Dział Rozdział Treść zadania

Wysokość 
wydatków (zł)
w 2020 r.

Dotacje udzielone z budżetu gminy Wojciechów

1. 921 92109 Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury 795.500,00

2. 921 92116 Biblioteki 172.000,00

2. 600 60014 Pomoc finansowa Powiatowi Lubelskiemu na budowę chodnika wzdłuż drogi powia-
towej nr 2229L

175.000,00

3. 600 60014 Pomoc finansowa Powiatowi Lubelskiemu na przebudowę ciągu komunikacyjnego 
obejmującego drogi powiatowe 2236L i 2238L

349.102,87

4. 600 60013 Pomoc finansowa dla Zarządu Dróg Wojewódzkich na przebudowę skrzyżowania 
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 827 w centrum Wojciechowa

90.000,00

5. 801 Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Maszkach 961.270,00

Wydatki na własne zadania inwestycyjne w 2020 roku

1. 600 60016 Wykonanie drogi asfaltowej do cmentarza parafii Łubki (fund. sołecki Halinówka i Łubki) 18.776,82

2. 600 60016 Wykonanie asfaltu na drodze gminnej nr 112574L w m. Wojciechów Kolonia Piąta 
(fund. sołecki)

24.959,37

3. 600 60016 Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Palikije Pierwsze 460.000,00

4. 600 60016 Przebudowa drogi gminnej w m. Szczuczki 793.000,00

5. 600 60016 Budowa drogi gminnej w m. Góra 100.000,00

6. 900 90015 Budowa oświetlenia drogi gminnej nr 106910L lampami solarnymi (fund. soł. Nowy Gaj) 11.121,35

7. 900 90015 Wykonanie oświetlenia drogowego drogi wewnętrznej na odcinku od drogi powiatowej 
do końca „Kolonii” (fund. soł. Szczuczki)

15.451,04

8. 801 80101 Wykonanie poszycia dachowego w Szkole Podstawowej w Łubkach 60.000,00

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w 2020 roku.

1. 720 72095 E-misja „Z KOMPUTEREM NA TAK” środki UE
27.372,27

4. 852 85295 „Stwórz sobie szansę” środki UE
171.644,03

środki własne
30.290,12

3. 754 75412 Termomodernizacja budynku OSP Łubki środki UE
275.689,63

środki własne
195.134,43

4. 900 90005 OZE w Gminie Wojciechów środki UE
249.000,00

środki własne
 201.450,00

INWESTYCJE OGÓŁEM: 1.150.508,48

Fundusz sołecki

1. Wysokość Funduszu Sołeckiego na 2020 rok 432 756,35
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Myśleć globalnie, działać lokalnie

„CICHOCIEMNI” HARCERZE DZIAŁAJĄ! 

Stare porzekadło mówi, że „jeśli wejdziesz 
między wrony, musisz krakać, jak i one”. Cza-
sami jednak jest i tak, że wchodząc do nowego 
środowiska, trzeba raczej podjąć działania, 
które do tego momentu niekoniecznie były 
prowadzone i poruszać tematy, których nikt 
nie poruszał. Taką rolę przyjęło i prowadzi 
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Po-
trafisz”. To pod jego szyldem inicjowane 
i kontynuowane są działania, które – taka 
jest nadzieja członków tej organizacji – mają 
przełożenie na rozwój społeczeństwa obywa-
telskiego w gminie Wojciechów, ale też uwraż-
liwiają mieszkańców Ziemi Wojciechowskiej 
w zakresie dotąd nie podejmowanym. Samo 
stowarzyszenie, choć młode, jest kontynuato-
rem projektów realizowanych przez fundację 
„Potrafisz”, ale i wcześniejsze działania sto-
warzyszenia TOWER.

Czymże więc może pochwalić się, nieliczne 
przecież, grono zaangażowanych w Stowa-
rzyszenie „Potrafisz” osób? Z całą pewnością 
powolutku działania stowarzyszenia wpisują 
się w świadomość mieszkańców Wojciechowa 
i całej gminy. Wielu z nich słyszało, a nawet 
uczestniczyło choć w jednym Orszaku Trzech 
Króli w styczniu, wielu słyszało o Międzyna-
rodowym Przeglądzie Piosenki Harcerskiej 
i Patriotycznej w czerwcu, są też zapewne 
i tacy, którzy słyszeli, a może nawet wzięli 
udział w Rajdzie Pamięci Stanisława Zięby ps. 
„Tygrys” w sierpniu. To członkowie i wolon-
tariusze stowarzyszenia zorganizowali trzy 
akcje rejestracji potencjalnych dawców szpiku 
kostnego, i to przy stowarzyszeniu działa, 
przeniesiony z Lublina, Mundurowy Klub 
Honorowych Dawców Krwi „Życie”, który 
w Wojciechowie przyjął za swojego patrona 
por. Józefa Klarnera, lekarza, społecznika 
i oficera Wojska Polskiego, który w histo-
rię Ziemi Wojciechowskiej wpisał się jako 
współtwórca i pierwszy prezes wojciechow-

skiej straży pożarnej. Niewątpliwie to tylko 
mała część działań podejmowanych przez 
stowarzyszenie. Mieszkańcy Wojciechowa 
mieli okazję poznać skutki działania tej or-
ganizacji, ściśle współpracującej z harcerzami 
„Cichociemnymi” z naszej gminy, również 
przez przyjęcie sianka wigilijnego rozdawa-
nego potem przez harcerzy przed kościołem 
parafialnym i w gminnych instytucjach, przez 
zbiórkę na rzecz poszkodowanych przez 
trąbę powietrzną, czy przez organizację 
zbiórki na rzecz poszkodowanych wskutek 
pożaru w Miłocinie. Każdy, kto uczestniczy 
w mszach w Wojciechowie miał też okazję 
wesprzeć zbiórkę przyborów szkolnych dla 
katolickiej szkoły w Kamerunie. Warto też 
pamiętać o spotkaniu z urodzoną na Zamku 
Lubelskim p. Magdaleną Zarzycką – Redwan, 
której rodzice (mama zmarła w tym komu-
nistycznym więzieniu) byli prześladowani 
za pomoc żołnierzom polskiego Podziemia. 

Uwzględniając niewielkie zainteresowa-
nie mieszkańców naszej gminy działalnością 
stowarzyszenia, jest to – obiektywnie sądząc 
– całkiem przyzwoity dorobek. Jest w nim 
i działalność charytatywna, i edukacyjna, 
i historyczna praca u podstaw. Bo faktem 
jest, że stowarzyszenie ma swój udział w ob-
jęciu opieką miejsca śmierci Stanisława Zięby 
„Tygrysa” w Ignacowie, to stowarzyszenie we 
współpracy z harcerzami zadbało o oznaczenie 
biało-czerwonymi wstążkami grobów ofiar 
niemieckich zbrodniarzy, znajdujących się 
na wojciechowskim cmentarzu. Co istotne, 
to praca informacyjna prowadzona przez 
stowarzyszenie uświadomiła wielu miesz-
kańcom gminy Wojciechów, że krzyż-pomnik 
w Ignacowie nie jest grobem Stanisława Zięby, 
bo ten znajduje się na cmentarzu w Matczynie.

Przed nami kolejne miesiące pracy. Już 30 
maja w Nałęczowie kolejna edycja Między-
narodowego Przeglądu Piosenki Harcerskiej 

i Patriotycznej, a 29 sierpnia następny Rajd 
Pamięci „Tygrysa”, w tym roku być może na 
wydłużonej trasie od grobu S. Zięby w Mat-
czynie, przez spotkanie przy krzyżu-pomniku 
w Ignacowie, gdzie ten żołnierz Kedywu zginął 
w nierównej walce z Niemcami, a na spotkaniu 
przy tablicy upamiętniającej akcję odwetową 
Armii Krajowej znajdującej się przy wejściu do 
Urzędu Gminy Wojciechów kończąc. Nawią-
zanie współpracy stowarzyszenia z lubelskim 
oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej rodzi 
kolejne szanse na ciekawą ofertę dla mieszkań-
ców gminy, a współpraca z Ligą Obrony Kraju 
i Grupą Rekonstrukcji Historycznej im. cc. mjr. 
H. Dekutowskiego „Zapory” poszerza ofertę 
atrakcyjności wydarzeń organizowanych przez 
stowarzyszenie w gminie.

Te działania mogą być prowadzone 
w gminie dzięki wsparciu władz gminy 
i pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury. 
Dotychczasowe edycje Przeglądu mogły się 
odbyć dzięki zaangażowaniu pracowników 
GOK z jej dyrektor Agnieszką Gąską na cze-
le. Życzliwość i otwartość wójta gminy, dr. 
Artura Markowskiego pozwalają planować 
kolejne działania. A co za nami, i co przed 
nami – można na bieżąco śledzić na stronie 
internetowej stowarzyszenia www.potra-
fisz.org.pl I na tę witrynę bardzo serdecznie 
zapraszamy wszystkich mieszkańców, dla 
których Ziemia Wojciechowska jest ważnym 
miejscem na ziemi. Zachęcamy też do dołą-
czania się do naszej działalności czy to jako 
członkowie, czy wolontariusze stowarzysze-
nia. Aby skutecznie prowadzić naszą działal-
ność prosimy też o wsparcie naszych zbiórek 
charytatywnych i akcji pomocowych. Miło 
nam będzie gościć Państwa na spotkaniach 
„historycznych” oraz innych projektach, 
które prowadzimy. Do zobaczenia!

(RedAM)

Od ponad pięciu lat w gminie Wojciechów 
działają harcerze. Po około 20 latach zaniku 
drużyn harcerskich w gminie – najpierw 
w Miłocinie, a następnie w Wojciechowie 
udało się zebrać grupę uczniów z miejsco-
wych szkół, by wrócić do działalności pod 
znakiem Krzyża Harcerskiego i skautowej 
lilijki. Od września 2018 roku drużyny te 
działają w strukturze Harcerskiej Organizacji 
Wychowawczo – Patriotycznej „Cichociemni”, 
której naczelnictwo ma swoją siedzibę w za-
chodniej Polsce. To dlatego na naszywkach 
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organizacyjnych wojciechowskich druhen 
i druhów widnieje Brzeg Dolny. Co ważne, 
organizacja ta z gminy Wojciechów trafiła do 
gminy Markuszów, gdzie powstała kolejna 
drużyna, oraz do Józefowa nad Wisłą. Nasza 
gmina stała się mimowolnie kolebką „Cicho-
ciemnych” na wschód od Wisły.

Niemal każdy, kto chodził do szkoły w la-
tach 70-, czy 80-tych spotykał się z mun-
durem harcerskim na bieżąco. Piękne karty 
harcerskiej historii zapisano w Szkole Pod-
stawowej w Palikijach, wciąż trwa pamięć 
o dawnym ruchu harcerskim w Miłocinie, 
a w Szkole Podstawowej w Wojciechowie 
zachowany został sztandar harcerski, który 
jeszcze kilkanaście lat temu był wyekspono-
wany w szkolnej gablocie. Dzisiaj, szczególnie 
na wsi działanie drużyny harcerskiej obcią-
żone jest wieloma problemami. Mimo 500+ 
wpływającemu do budżetów rodzinnych, 
wielu rodziców nie widzi możliwości zakupu 
munduru i innych harcerskich dodatków. Na 
obóz letni w Janowie Lubelskim z gminy Woj-
ciechów pojechały 2 osoby. I to mimo, iż obóz 
finansowany był przez Fundację „Cichociem-
nych” Żołnierzy AK. Na drugim w ubiegłym 
roku obozie w Lginiu – w pięknym, starym, 
sosnowym lesie otaczającym jezioro, też było 
niewiele lepiej. Ale praca trwa. Nasi harcerze 
uczestniczą we wszystkich wydarzeniach 
patriotycznych w gminie, a nawet - co jest 
ewenementem na skalę archidiecezji – są 
w posiadaniu obrazu bł. ks. phm. Stefana 
Wincentego Frelichowskiego. A w czym brali 
udział w minionym okresie?

Jak już zostało wspomniane, w Woj-
ciechowie, jedynej w naszej archidiecezji 
parafii znajduje się obraz Druha „Wicka”, 
patrona Harcerstwa. Obraz został poświę-
cony w czasie Mszy św. przez ks. kan. Jana 
Hałasę i docelowo, kiedy znajdą się na to 
pieniądze, zostanie umieszczony w jednej 
z wnęk w murze przykościelnym w Wojcie-
chowie, gdzie zaplanowana jest kapliczka 
z Błogosławionym kapłanem i instruktorem 
harcerskim. Nasi harcerze we współpracy 
ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych 
„Potrafisz” zaopiekowali się miejscem śmierci 
Stanisława Zięby „Tygrysa” w Ignacowie, 

a dzięki pomocy druhów z OSP Ignaców, 
którzy z ogromnym zaangażowaniem wspar-
li pomysł, uporządkowali teren okalający 
krzyż – pomnik. W czasie Rajdu Pamięci 
„Tygrysa” strażacy z Ignacowa wystawili też 
wartę honorową i zadbali o bezpieczeństwo 
uczestników Rajdu. Trzykrotnie już druhny 
i druhowie „Cichociemni” przeszli w Pieszej 
Pielgrzymce Harcerzy do Matki Boskiej Kę-
belskiej, idąc z wiernymi parafii wojciechow-
skiej do Wąwolnicy we wrześniu. Harcerze 
z gmin Wojciechów i Markuszów – dzięki 
wsparciu wójta gminy – mogli wziąć udział, 
jako jedyna organizacja harcerska – w ob-
chodach 80. rocznicy sowieckich wywózek 
Polaków na Syberię. Mundury harcerskie 
można było zobaczyć przy akcjach charyta-
tywnych: zbiórce przyborów szkolnych dla 
katolickiej szkoły w Kamerunie, czy zbiórce 
pieniędzy na pomoc pogorzelcom z Miłoci-
na. Harcerze – w zimnym jesiennym desz-
czu – dekorowali groby polskich Bohaterów 
zamordowanych przez Niemców w okresie 
II Wojny Światowej a spoczywających na 
wojciechowskim cmentarzu. Byli obecni jak 
zawsze w Szczuczkach, w dniu Święta Nie-
podległości, pamiętali o rocznicy wybuchu 
Powstania Warszawskiego, zapalili znicze 1 
i 17 września, upamiętniając agresję niemiec-
ką i sowiecką w 1939 roku. Tylko harcerze 
wzięli udział w spotkaniu z p. Magdaleną 
Zarzycką – Redwan urodzoną w UB-ckim 
więzieniu na Zamku Lubelskim, byli też na 
Rajdzie „Zapory”, Rajdzie „Tygrysa” , biegli 
Tropem Wilczym w Mielcu i brali udział 
w tamtejszych uroczystościach upamięt-
niających Żołnierzy Niezłomnych. Harce-
rze strzelali też w Łaziskach i brali udział 
w Manewrach ratowniczych w Józefowie 
nad Wisłą.

Harcerstwo jednak to nie tylko histo-
ria. Bardzo zatrzymał harcerską aktywność 
wycieczkową brak pociągów. Przywrócenie 
kursowania pociągów otwiera nam możliwość 
większej aktywności w tym zakresie. A za-
proszeń do odwiedzin mamy wiele: z Lubli-
na, Terespola, Brześcia na Białorusi, rejonu 
Płocka, Poznania. Wrocławia… Co jakiś czas 
druhny i druhowie uczestniczą w nocowi-

skach. Zapach ogniska harcerskiego i noc 
spędzona w śpiworze to zawsze miłe wspo-
mnienia. Znowu zaplanowane jest strzelanie 
w Łaziskach i Wąwolnicy, pielgrzymka, Rajdy 
„Zapory” i „Tygrysa”, Betlejemskie Światło 
Pokoju, sianko wigilijne, zbiórki, letnie obozy 
harcerskie. Jeśli więc nie boisz się leśnego 
echa, spróbujesz sobie poradzić z rozpaleniem 
ogniska, chcesz nauczyć się opatrywać rany 
i robić resuscytację oraz postrzelać z kara-
binu maszynowego „kałasznikow” – dołącz 
do nas! Rodziców uspokajamy, że to nie są 
wielkie koszty. Kompletny mundur, to rap-
tem około 150 złotych, nocowiska i wycieczki 
organizowane są „po kosztach”, a obozy są 
dłuższe i tańsze od kolonii wakacyjnych. 
Wasze dzieci za to mogą się nauczyć empa-
tii, samodzielności, pokonywania własnych 
słabości i lęków. Bo harcerstwo, to szkoła 
życia. Bo harcerstwo, to przygoda połączona 
ze służbą Bogu i Ojczyźnie. Nasze drużyny są 
do Państwa dyspozycji! Więcej o nas: www.
harcerstwo.eu Zachęcamy do odwiedzin! 

(hm. Andrzej Moroz)
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Kolejny projekt 
z dofinansowaniem

Nominacja dla Wieży Ariańskiej w konkursie 
Ministra Kultury i Generalnego Konserwatora 

Zabytków „Zabytek Zadbany 2020” Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie po 
raz kolejny uzyskał dofinansowanie Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację 
kolejnego projektu „Warsztaty z kulturą - kre-
atywny rozwój kapitału społecznego w Gminie 
Wojciechów”, w ramach programu Edukacja 
Kulturalna 2020. 

Projekt zakłada organizację cyklu warsztatów 
na terenie gminy Wojciechów: warsztaty teatralne, 
warsztaty z POWERTEX-u, plastyczne - malowanie 
suchą pastelą, wykonywania mis i doniczek z betonu, 
wykonywania świec i mydełek, makrama - sztuka 
wiązania sznurka, filcowania na sucho, szydełko-
wania, warsztaty wykonywania biżuterii. Oferta 
ta skierowana jest do osób dorosłych, mieszkańców 
gminy Wojciechów. 

Realizacja zadania przyczyni się do podnie-
sienia kompetencji artystycznych i twórczych 
uczestników poszczególnych warsztatów. Przy-
gotowana oferta kulturalna jest zróżnicowana 
tematycznie i w pełni uwzględnia potrzeby 
docelowych odbiorców zadania.

Realizacja projektu pozwoli zwiększyć dostęp 
do oferty edukacyjnej i kulturalnej.

W chwili obecnej jesteśmy na etapie przy-
gotowywania aktualizacji planowanego do 
realizacji projektu. Mając na uwadze trudną 
sytuację, jaka panuje nie tylko w naszym kraju 
ale na całym świecie, trudno jest zaplanować 
harmonogram zajęć, dający gwarancję zre-
alizowania tego zadania. Mamy nadzieję, że 
w miesiącach jesiennych uda nam się wspólnie 
spotkać na warsztatach, które mamy Państwu 
do zaoferowania.

Agnieszka Gąska
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wojciechowie

Miło nam poinformować, że 
Wieża Ariańska znalazła się wśród 
63 obiektów z całej Polski, które 
przeszły pierwszy etap formalny 
i zakwalifikowały się do konkursu 
Zabytek Zadbany 2020.

„Zabytek Zadbany” to ogól-
nopolski konkurs Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego 
oraz Generalnego Konserwatora 
Zabytków. Procedurę konkurso-
wą prowadzi Narodowy Insty-
tut Dziedzictwa.

W ogłoszonym konkursie zgło-
siliśmy Wieżę Ariańską w katego-
rii „UTRWALENIE WARTOŚCI 
ZABYTKOWEJ OBIEKTU”, ze 
wskazaniem wykonanych prac 
remontowych, zrealizowanych 
w ramach projektu „Modernizacja 
i roboty budowlane zabytkowego 
obiektu Wieży Ariańskiej – Mu-
zeum Kowalstwa wraz z zago-
spodarowaniem terenu wokół 
obiektu”, w latach 2018-2019.

W kwietniu 2020 roku pozna-
my wyniki ogólnopolskiego kon-
kursu.

Agnieszka Gąska 
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 

w Wojciechowie
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28 Finał WOŚP i Koncert Noworoczny w Wojciechowie

W niedzielę, 12 stycznia 2020 w całej Polsce 
po raz 28 zagrała Wielka Orkiestra Świą-
tecznej Pomocy. W tym roku podczas finału 
prowadzona była zbiórka pieniędzy pod ha-
słem ,,Dla dziecięcej medycyny zabiegowej’’. 
Zebrane środki będą przeznaczone na zakup 
najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania 
życia i zdrowia dzieci potrzebujących różnego 
rodzaju operacji.

W naszej Gminie zbiórka pieniędzy do puszek 
odbywała się przy kościołach w Wojciechowie, 
Palikijach i Łubkach, a także podczas Koncertu 
Noworocznego, który odbył się o godzinie 16.00 
w Szkole Podstawowej w Wojciechowie. Koncert 
ten jest wydarzeniem, które od kilku lat cieszy 
się dużym zainteresowaniem mieszkańców Woj-
ciechowa oraz okolicznych miejscowości. W tym 
roku do udziału w tym wydarzeniu włączyły 
się szkoły nie tylko z Wojciechowa ale również 
z Miłocina i Maszek.

Na początku licznie zgromadzona publicz-
ność wysłuchała koncertu kolęd w wykonaniu 
uczniów Szkoły Podstawowej w Miłocinie. Jako 
druga wystąpiła Orkiestra Dęta OSP w Wojcie-
chowie, a zaraz po niej zaprezentowała się grupa 
5 latków ze Szkoły Podstawowej w Wojciechowie. 
Potem na scenie zawitał Klub Seniora, który od 
lat uświetnia uroczystości organizowane przez 
Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie. Kolej-
nym punktem programu było przedstawienie pt. 
,,Rzepka’’, przygotowane przez Oddział Przed-
szkolny Szkoły w Maszkach. Po nich wystąpiły: 
grupa 3,4 i 5 latków z Wojciechowa oraz zespoły 
taneczne, wokalne i instrumentalne działające 
przy Gminnym Ośrodku Kultury w Wojcie-
chowie. Na zakończenie zaprezentowała się 
Kapela Wojciechowska.

Podczas koncertu odbyła się także aukcja, 
na której można było wylicytować lekcje jazdy 
konnej w Stadninie Wojciechów, wyroby kute 
wykonane przez kowala Romana Czernieca 
i rzadko spotykane przedwojenne gazety 
podarowane przez Jana Mirosława. Licytację 

poprowadził Wiceprzewodniczący Rady Gmi-
ny Wojciechów Stanisław Kamela. Dochód 
z licytacji został przeznaczony na Wielką 
Orkiestrę Świątecznej Pomocy. W świetlicy 
Klub Wolontariusza na tę okazję przygotował 
kawiarenkę, w której za symboliczną kwo-
tę wrzuconą do puszki WOŚP, można było 
skosztować pysznych, domowych ciast oraz 
napić się kawy lub herbaty. Dla najmłodszych 
uczestników koncertu przygotowane zostały 
kąciki robienia mydełek, malowania buziek 
a także robienie balonikowych zwierzaków.

Doskonałym podsumowaniem tego rado-
snego wieczoru była iluminacja świetlna Wieży 
Ariańskiej w ramach ,,Światełka do Nieba’’.

Z ogromną radością informujemy, że 
podczas niedzielnej zbiórki wolontariuszom 
z Wojciechowa, Palikij, Łubek oraz Uniwer-
sytetu Dziecięcego i Szkoły Podstawowej 

‘’EUROPEJCZYK’’ w Szerokiem udało się 
zebrać rekordową kwotę 33 431,57 zł z czego 
w Wojciechowie uzbierano 9 103,36 zł – to 
o 3 090,01 zł więcej niż w poprzednim roku!

Dziękujemy bardzo mieszkańcom Gminy 
Wojciechów, którzy wsparli WOŚP, zespołom 
występującym podczas koncertu, Romanowi 
Czerniecowi, Janowi Mirosławowi oraz Stadni-
nie Wojciechów za przedmioty przekazane na 
aukcję. Dziękujemy również młodzieży z Klu-
bu „Kulturka” za zaangażowanie w zbiórkę 
pieniędzy, Klubowi Wolontariusza ze Szkoły 
Podstawowej w Wojciechowie oraz rodzicom 
za przygotowanie i obsługę kawiarenki oraz 
zorganizowanie atrakcji dla dzieci. Cieszymy 
się bardzo, że w naszej gminie są młodzi lu-
dzie, którzy z wielkim entuzjazmem angażują 
się w tego typu akcje.

Urszula Mirosław
GOK Wojciechów
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Ferie w Wieży Ariańskiej

Tegoroczne ferie dla dzieci i młodzieży 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Wojcie-
chowie obfitowały w mnóstwo atrakcji. Już 
pierwszego dnia rozpoczęły się zajęcia pla-
styczne pt. ,,Mozaika z filcu’’, prowadzone 
przez Monikę Matułę-Wetzlich. Od godziny 
10.00 warsztaty odbywały się w Wieży Ariań-
skiej, natomiast od 13.00 zajęcia przeniosły 
się do Biblioteki w Szczuczkach.

We wtorek 14 stycznia w ramach ferii 
w Wieży Ariańskiej Grzegorz Bukowski 
z Muzeum Minerałów w Nowym Gaju prze-
prowadził warsztaty pt. „Świat Mikrokryszta-
łów”. Podczas warsztatów dzieci dowiedziały 
się co to jest kryształ, jak jest zbudowany, 
a także mogły własnoręcznie przygotować 
preparaty i obserwować je pod mikrosko-
pem. Zajęcia dostarczyły mnóstwo cennej 
wiedzy i były niezapomnianą zabawą dla 
wszystkich uczestników.

Kolejnego dnia odbyły się warsztaty ro-
bienia mydełek z gliceryny przeprowadzone 
przez Dorotę Chudzik z Gminnego Ośrodka 
Kultury w Wojciechowie. Każde z dzieci miało 
okazję własnoręcznie zrobić swoje mydełko 
o indywidualnym kształcie i zapachu i zabrać 
je ze sobą do domu.

Gminny Ośrodek Kultury jak co roku or-
ganizował także wycieczki. 16 stycznia grupa 
50 dzieci wraz z opiekunami wyruszyła do 
Lublina. Pierwszą atrakcją wyjazdu było kino. 
Dzieci miały do wyboru dwa filmy: ,,Jumanji: 
Następny poziom ’’ albo ,,Urwis’’.

Po seansach filmowych przyszedł czas na 
obiad. Następnym punktem wycieczki były 
wrotki i pojazdy Crazy Drift, gdzie każdy 
z uczestników mógł się wyszaleć.

Piątek 17 stycznia upłynął w artystycz-
nej atmosferze. W Wojciechowie odbyły się 

warsztaty plastyczne, na których dzieci ozda-
biały drewniane zakładki do książek techniką 
kropeczkową – pointpaiting. Powstało wiele 
kolorowych zakładek, które mogły być dosko-
nałym upominkiem na zbliżający się Dzień 
Babci i Dziadka. Natomiast w Palikijach odbyły 
się warsztaty plastyczne pt. „Mozaika z filcu” 
– laurka dla Babci i Dziadka. Tego dnia odbyły 
się również zajęcia wokalne, taneczne oraz 
karaoke prowadzone przez Renatę Bielecką, 
na których dzieci świetnie się bawiły.

W związku z dużym zainteresowaniem 
organizowanymi wycieczkami przez Gminny 
Ośrodek Kultury, dnia 20 stycznia z drugą 
grupą ponownie odwiedziliśmy kino, wrotki 
oraz pojazdy Crazy Drift. Tego dnia odbyły 
się także warsztaty plastyczne „Ozdabianie 
techniką decoupage” w Wojciechowie oraz 
‘’Pointpaiting czyli malowanie kropeczkami’’ 
w Szczuczkach.

Kilka godzin doskonałej zabawy dostar-
czyły wszystkim uczestnikom warsztaty pod 
nazwą „Akademia Wolontariusza”, które 
odbyły się we wtorek 21 stycznia. Zajęcia po-
prowadziła pani Ewa Noga ze Stowarzyszenia 
Pedagogów i Animatorów Klanza. Podczas 
warsztatów dzieci uczyły się przeprowadzania 
zabaw i gier integracyjnych z grupą.

W środę 22 stycznia po raz trzeci podczas 
tegorocznych ferii dzieci wraz z opiekunami 
wybrały się do Lublina. W planie wycieczki było 
kino, Laser City oraz Fikoland. Dzieci miały do 
wyboru dwa filmy. Młodsze obejrzały bajkę 
„Tajni i Fajni”, starsi zaś woleli film „Doktor 
Dolittle”. Po seansach rozdzieliliśmy się na dwie 
grupy. Maluchy odwiedziły Fikoland, pozostała 
część wycieczki udała się do Laser City gdzie 
miło spędzili czas na wspólnej zabawie.

W czwartek 23 stycznia uczestnicy ferii 
odwiedzili Stadninę „Konie Wojciechów”, 
gdzie zapoznali się ze sposobami pielęgnacji 
i zwyczajami tych pięknych zwierząt. Za 
ciepłe przyjęcie dziękujemy właścicielom 
pani Magdzie i panu Markowi.

Ostatni dzień ferii zakończył się balem 
w Wieży Ariańskiej. Na zajęciach plastycz-
nych przed imprezą dzieci wykonały lam-
piony, które przepięknie ozdobiły salę i dały 
nastrojowy klimat. Podczas balu dzieci śpie-
wały, tańczyły oraz brały udział w licznych 
konkursach zorganizowanych przez Rena-
tę Bielecką.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za 
miło spędzony czas.

Ilona Sykut
GOK Wojciechów
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Wspólne świętowanie

 BÓG SIĘ RODZI W NASZYCH SERCACH
dla babć, dziadków i rodziców oraz spo-
łeczności szkolnej w Szkole Podstawowej 
im. Stanisława Marusarza w Wojciecho-
wie zorganizowane przez klasę IIIA i IIIB 

 W Szkole Podstawowej im St. Marusa-
rza w Wojciechowie w dniu 12 i 13 grudnia 
2019r. odbyły się wyjątkowe uroczystości dla 
babć, dziadków i rodziców. Klasy: IIIA z wy-
chowawczynią p. Katarzyną Kalicką i klasa 
IIIB z wychowawczynią p. Ewą Szklarską 
zorganizowały Jasełka. Przed występem 
trzecioklasistów, wychowawczynie przywitały 
wszystkich gości oraz dyrekcję szkoły ciepłymi 
słowami. Uczniowie z przejęciem odtwarzali 
swoje role, śpiewali kolędy i pastorałki, a goście 
ze wzruszeniem odbierali czułe słowa, kiero-
wane pod ich adresem. Następnie obdarowały 
swoich ukochanych gości własnoręcznie przy-
gotowanymi upominkami. Dla dziadków były 
to kolorowo - brokatowe aniołki, które miały 
być dekoracją na świątecznej choince a dla ro-
dziców świeczniki w kształcie gwiazd. Oprócz 
montażu słowno - muzycznego, szanowni 
goście wysłuchali czytania z Ewangelii św. 
Łukasza ,,Narodzenie Jezusa” i wraz z wnu-
czętami podzielili się opłatkiem, składając 
sobie nawzajem życzenia. Wychowawczynie 
i dyrekcja szkoły złożyły serdeczne życzenia 
wszystkim gościom. Dziękujemy babciom, 
dziadkom i rodzicom za obecność i wspólnie 
spędzony czas. Rodzicom za zaangażowanie 
w przygotowanie poczęstunku. 

 19.12.2019 r. klasy trzecie zaprezentowa-
ły swój program - Jasełka całej społeczności 
szkolnej i zaproszonym gościom na uroczy-
stym apelu z okazji Świąt Bożego Narodze-
nia. Wśród gości byli: Wójt Gminy-Artur 

Markowski, Wice-wójt Tomasz Zielonka, 
Przewodniczący Rady- Michał Sumiński, 
przedstawiciele Rady Rodziców. Uczestnicy 
apelu zostali wprowadzeni w miły, świątecz-
ny nastrój. Mimo braku śniegu za oknem 
dekoracja na sali znakomicie przypominała 
zimową scenerię. Kolędy śpiewane przez 
dzieci chwytały za serce. 

 Uczniowie kolędowali w instytucjach na-
szej miejscowości. Odwiedzili Urząd Gminy, 
Ośrodek Zdrowia, Gminny Ośrodek Kultury, 
Bank Spółdzielczy, Pocztę, Kuźnię. Składali 
życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
oraz brały udział w Spotkaniu Noworoczno 
- Kolędowym organizowanym dla mieszkań-
ców gminy przez Wójta Gminy Wojciechów.

 Atmosfera tych uroczystości była ciepła 
i podniosła. Były to dni pełne uśmiechów, 

radości i wzruszeń, które na długo pozostaną 
w naszej pamięci.

 Katarzyna Kalicka i Ewa Szklarska
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„Góra Grosza”

 Na przełomie listopada i grudnia 2019 r. w naszej szkole od-
bywała się wielka zbiórka monet - ,,Góra Grosza”. Uzbieraliśmy 
ponad 50,18 zł. 

 Celem akcji była pomoc dzieciom wychowującym się poza swoją 
rodziną – w domach dziecka lub rodzinach zastępczych. Pośrednim, 
ale najważniejszym celem były działania edukacyjne – pokazanie 
najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi 
i wspólne działanie dla dobra potrzebujących. Uczniowie wzorowo 
przystąpili do akcji charytatywnej. Chłopcy i dziewczęta z klasy V 
dokładnie przeliczyli każdy grosz. Uczestnikom akcji przyświe-
cała zasada: ,,Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest 
największa na świecie”.

Jolanta Madej
SP Wojciechów

Rola psychologa w szkole

Aktualnie już w prawie w każdej szkole jest 
zatrudniony psycholog. A już na pewno każda 
szkoła chciałaby mieć swojego psychologa 
na etacie. Wielu z was zastanawia się tylko 
po co? Co psycholog robi i dlaczego jest po-
trzebny? Jego zadania to głównie: rozmowa, 
obserwacja i przeprowadzanie testów psycho-
logicznych. Teraz z pewnością na twarzach 
wielu osób pojawia się uśmiech. Obserwuje? 
Rozmawia? Przecież każdy nauczyciel to 
robi, każdy nauczyciel czy wychowawca stara 
się rozmawiać ze swoimi uczniami oraz ich 
rodzicami. 

Specyfika pracy psychologa szkolnego 
polega jednak na tym , że posiada on wiedzę 
na temat działania ludzkiej psychiki i spo-
sobu funkcjonowania człowieka. Zadaniem 
psychologa jest, poprzez rozmowę, wzbudzić 
refleksję w człowieku, w celu postawienia 
sobie konkretnych celów i zmodyfikowa-
nia swojego zachowania. Ma on za zadanie 
spojrzeć inaczej na konkretny problem, niż 
nauczyciel czy rodzic. 

Bardzo często problemy poruszane przez 
rodziców, uczniów czy nauczycieli nie są 
łatwe dla percepcji ucznia.

Młodzież zgłasza się do psychologa 
z osobistymi problemami (konflikty z ró-
wieśnikami, rozstania), problemy rodzinne 
(rozwód, przemoc, nadużywanie alkoholu), 
problemy w nauce (niska motywacja do na-
uki, stres przed sprawdzianami, problemy 
z koncentracją), nieporozumienia z dorosły-
mi (rodzicami, nauczycielami) oraz w wielu 
innych sytuacjach kryzysowych, z którymi 
nie potrafią sobie samodzielnie poradzić. 

W takich sytuacjach nie wystarczy zwykła 
porada. Trzeba pomóc osobie zrozumieć pro-
blem, określić jego przyczyny i odpowiednio 
zmotywować do działania. Nauczyciele nie 
mają odpowiedniej wiedzy i umiejętności do 
takiej pracy. Na szczęście nie muszą jej mieć, 
bo to nie jest ich rola. Jest to rola psychologa 
szkolnego, który min. dysponuje większymi 
możliwościami w zakresie czasu pracy, gdyż 
tym właśnie ma się zajmować. 

Psycholog jest nie tylko wsparciem w trud-
nych momentach. Towarzyszy uczniom rów-
nież na przerwach, przychodzi na godziny 
wychowawcze, słucha szkolnych żartów 
i bawi się z przedszkolakami. 

Również nauczyciele korzystają z pomocy 
psychologa szkolnego, który służy im jako 
superwizor. Pomaga zrozumieć problemy 
uczniów i stara się udzielić im wskazówek 
w zależności od zgłaszanego problemu. 

Z pomocy psychologa korzystają również 
rodzice, którzy coraz częściej chcą współpra-
cować i widzą efekty tej współpracy. 

Warto pamiętać, że z każdej sytuacji trud-
nej można znaleźć wyjście. Psycholog jest 
otwarty na potrzeby każdego człowieka. 
Może jednak warto przekonać się o tym 
osobiście? 

Edyta Kania
- psycholog szkolny SP Wojciechów 
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 Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 
w Szkole Podstawowej im. Stanisława Marusarza w Wojciechowie

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma być wy-
razem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo 
męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania 
do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie 
Ojczyzny

 Lech Kaczyński

 Wiele upłynęło czasu, nim 3 lutego 2011 roku Sejm uchwalił 
ustawę o ustanowieniu dnia 1 marca Narodowym Dniem Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych..

 Data 1 marca nie jest przypadkowa. Tego dnia w 1951 w moko-
towskim więzieniu komuniści strzałem w tył głowy zamordowali 
przywódców IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość – Łu-
kasza Cieplińskiego i jego towarzyszy walki. Tworzyli oni ostatnie 
kierownictwo ostatniej ogólnopolskiej konspiracji kontynuującej 
od 1945 roku dzieło Armii Krajowej.

 Zajęcie Polski przez Armię Czerwoną i włączenie połowy jej 
terytorium do ZSRS sprawiło, że dziesiątki tysięcy żołnierzy nie 
złożyło broni. Gotowi byli walczyć o odzyskanie niepodległości, 
wypełnić złożoną przysięgę.

Powojenna konspiracja niepodległościowa była – aż do powsta-
nia Solidarności – najliczniejszą formą zorganizowanego oporu 
społeczeństwa polskiego wobec narzuconej władzy. Ostatni „leśny” 
żołnierz ZWZ-AK, a później WiN – Józef Franczak „Laluś” zginął 
w walce w październiku 1963 roku.

Zdecydowanego poparcia idei Dnia Pamięci udzielał Prezydent 
Lech Kaczyński. 

W Szkole Podstawowej w Wojciechowie uczniowie wspólnie z na-
uczycielami: p. A. Bednarczyk, p. J. Madej i p. Z. Kotwicką zorgani-
zowali w pierwszym tygodniu marca 2020 r. wydarzenia edukacyjne 
poświęcone bohaterom podziemia antykomunistycznego. Przepro-
wadzono lekcje historii o ,,Żołnierzach Wyklętych’’. Zorganizowano 
pokaz filmów dokumentalnych prezentujących sylwetki wspomnianych 
żołnierzy. Uczniowie wykonali szkolne gazetki tematyczne: „1Marca 
– Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych”. Ponadto zorga-
nizowano wystawę prac plastycznych uczniów oraz międzyklasowy 
konkurs pt. „Żołnierze Niezłomni”.

 Uczniowie z nauczycielami odwiedzili lokalne miejsca pamięci 
związane z walką o wolność Polski-Pomnik Żołnierzy WP poległych 
w latach 1939-1945 i Pomnik upamiętniający bohatera narodowego 
–Tadeusza Kościuszkę. Zapalono znicze. 

Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych są 
formą uczczenia ich walki i ofiary, ale także bólu i cierpienia, jakich 
doznawali przez wszystkie lata PRL-u.

  Anna Bednarczyk
 SP Wojciechów
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Co nowego w świetlicy szkolnej w Wojciechowie

W naszej świetlicy odbył się turniej warca-
bowy mający na celu rozwijanie umiejętności 
strategicznego myślenia uczniów. Rozegrano 
go w klasach I- III. Cieszył się on bardzo du-
żym zainteresowaniem. Wzięło w nim udział 
wielu uczniów. Rozgrywki w poszczególnych 
kategoriach wiekowych toczyły się przez 
wiele godzin, a zacięte walki wywoływały 
wiele emocji. 

 W ramach zajęć świetlicowych w bieżą-
cym roku szkolnym prowadzimy zajęcia pt. 
,,Mały chemik w świetlicy szkolnej”. Są to 
różne sytuacje badawcze, doświadczenia 
i eksperymenty z wykorzystaniem materia-
łów codziennego użytku. Głównym celem 
naszych zajęć jest budzenie ciekawości świata 
i rozwijanie zainteresowań naukami przy-
rodniczymi uczniów, poprzez uczestnictwo 
w samodzielnym eksperymentowaniu.

 Przedmiotem badań była woda. Wykonywaliśmy mnóstwo ciekawych eksperymentów, 
w których aktywnie i chętnie uczestniczyli uczniowie świetlicy szkolnej. Do najciekawszych 
należą: obserwowanie kwiatu z papieru, który rozwijał się na wodzie, lampa lawa, zabawa 
ze znikającym tuszem, ciecz nienewtonowska, tornado w słoiku, badanie gęstości różnych 
cieczy. Dzieci uczyły się również pipetowania oraz poznały sprzęt i szkło laboratoryjne. 
Uczniowie dowiedzieli się jak powinien być ubrany mały chemik oraz jego zasady BHP. 

Oprócz zajęć wynikających z planu pracy świetlicy były również realizowane inne pro-
jekty, np. Dzień Bajek, Dzień Dinozaura, Dzień Kota oraz Walentynki

Dzieci bardzo lubią spędzać czas w świetlicy szkolnej i każdy nowy projekt przyjmują 
z ogromnym entuzjazmem. 

 Efekty wszelkich działań naszych uczniów możemy podziwiać na zdjęciach.
 

Renata Małachowska
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Dzień Wolontariusza

Po raz 28 w Polsce, po raz 14 - dwunastego stycznia w Palikijach 
zagrała dla nas Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Tego dnia 
również wolontariusze Fundacji DKMS zarejestrowali 11 poten-
cjalnych dawców komórek macierzystych. 

Celem tegorocznej zbiórki było zapewnienie najwyższych 
standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie 
zabiegowej. 

Od października ubiegłego roku przygotowywaliśmy się do tego 
dnia, aż w końcu przyszedł – 12 stycznia 2020 roku. 

Już od samego rana 35-ciu wolontariuszy kwestowało np. przy 
okolicznych kościołach.

O godzinie 14:30 rozpoczęła się część oficjalna. Minutą ciszy 
uczciliśmy pamięć zamordowanego podczas ostatniego – 27. Finału 
WOŚP – Prezydenta Miasta Gdańska – Pawła Adamowicza.

Jak co roku, rozpoczęliśmy od występów artystycznych. Tym 
razem dzieci z oddziału przedszkolnego i klas młodszych wykona-
ły kilka kolęd. Następnie kolędował zespół wokalny. Wszystkich 
rozbawiła „Kapela Spontaniczna” z Wojciechowa. 

Tuż po występach udostępnione zostały atrakcje dla dużych i małych.
Niespodzianką przygotowaną przez Annę i Grzegorza Bukowskich 
z Muzeum Minerałów w Nowym Gaju, był pokaz i nauka metod wią-
zania lin żeglarskich, nawiązując w ten sposób do hasła tegorocznej 
orkiestry - „Wiatr w żagle”. Inne atrakcje to: studio wyrobu biżuterii, 
tatuażu, balonów, sala karaoke, malowanie twarzy, rozgrywki w te-
nisa stołowego, kawiarenka, przejażdżki wozem strażackim, sklepik 
z pracami uczniów projektu edukacyjnego rękodzieła artystycznego 
pt.: „Ty też możesz! Ty też potrafisz!” oraz sklepik z gadżetami 
WOŚP oraz pomiar cukru, ciśnienia i cholesterolu. Nowością pod-
czas wydarzenia było „Koło Fortuny” i „Mam Talent”. Te wszystkie 
atrakcje przyczyniły się do tego, że znów pobiliśmy rekord zbiórki: 
10.299 złotych i 61 groszy zebrał nasz oddział w szkole Podstawo-
wej w Palikijach, Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie zebrał: 
9.103 złote i 36 groszy, a Uniwersytet Dziecięcy UMCS w Lublinie 
razem ze Szkołą Podstawową „Europejczyk” w Szerokiem: 14.028 
złotych i 60 groszy. Razem nasz sztab zebrał 33.431 złotych i 57 
groszy. O godzinie 18:00 zebraliśmy się wokół ogniska i zapaliliśmy 
zimne ognie - to było nasze „światełko do nieba”. 

W tym miejscu chciałabym podziękować osobom i instytucjom – 
darczyńcom, bez których tegoroczny finał nie mógłby się odbyć: 

•	 Radzie Rodziców i rodzicom uczniów Szkoły i Przedszkola 
w Szkole Podstawowej Palikijach,

•	 Nauczycielom i pracownikom Szkoły Podstawowej w Pali-
kijach, 

•	 Ochotniczej Straży Pożarnej w Palikijach, 
•	 Państwu Annie i Grzegorzowi Bukowskim, 
•	 Pani Annie Panasiuk, 
•	 Pani Monice Grabek – Ośrodek Zdrowia w Palikijach Pierw-

szych, 
•	 Państwu Katarzynie i Kamilowi Kuczowiczom – U Hanysa 

Restauracja - Kawiarnia, 
•	 Panu Tomaszowi Wejmanowi - Delta Tomasz Wejman, 
•	 Pani Monice Naeem-Kwiatkowskiej - Szkoła Tańca Dance 

Era, 
•	 Klubowi Wolontariusza w Szkole Podstawowej w Pali-

kijach, 
•	 Uczestnikom projektu edukacyjnego rękodzieła artystycznego 

„Ty też możesz! Ty też potrafisz” oraz koordynatorkom: Pani 
Małgorzacie Żuchnik i Pani Magdalenie Szabat,

•	 Indywidualnym i anonimowym ofiarodawcom, 
•	 Wolontariuszom WOŚP 2020 w Palikijach.
Dziękuję również wszystkim ludziom o dobrym sercu, którzy 

odwiedzili naszą orkiestrę a przy okazji pomogli pobić rekord. 
To dzięki Wam wszystkim udało nam się dobić do portu. 
Do zobaczenia za rok. :-)

Szef Sztabu
Róża Suchecka
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Podziękowania dla OSP w Palikijach za pomoc w wycince drzew przy szkole

Wszystkim druhom strażakom z OSP 
Palikije, jak zawsze niezwykle pomocnym, 
składamy serdecznie podziękowania za po-
moc w wycince drzew przy szkole. Trochę 
nam wszystkim żal świerków, które dla 
większości z nas nieodwołalnie kojarzą się 
z jej wizerunkiem, ale względy bezpieczeń-
stwa są najważniejsze. Na pamiątkę został 
nam najstarszy, największy i najbardziej 
bezpiecznie rosnący, zdaniem ekspertów ze 
Starostwa Powiatowego, świerk. Nazwaliśmy 
go STRAŻAK. Niech nadal dzielnie pełni 
straż przy szkole. 

 Urszula Rogowska-Misztal

Czego brakuje nam we współczesnym świecie?

Wypracowanie uczennicy klasy VII Gabrysi Raczyńskiej 
na temat: Czego brakuje nam we współczesnym świecie? 
Punktem wyjścia do swoich rozważań uczyń myśl Cypriana 
Kamila Norwida „Tęskno mi jeszcze i do rzeczy innej…”

 Wszystko zaczęło się we wtorek. Późnym popołudniem w me-
diach pojawiła się wiadomość, która zszokowała nasze wojewódz-
two. Ujawniono, że w szpitalu w sąsiedniej miejscowości przyjęto 
pacjenta, u którego zdiagnozowano zakażenie koronawirusem. 

Zaczęła się panika: odwołane lekcje, zajęcia na basenie, droga 
krzyżowa w kościele, za chwilę kolejki w sklepach. Codziennie nowe, 
niepokojące informacje.

 Dzisiaj jest piątek. Siedzimy w domu jak nigdy w weekend. 
Mama nie pozwala nam kontaktować się z kimkolwiek. Wszyscy 
oglądają informacje i czytają wiadomości, chodzą poddenerwowani. 
Zastanawiam się, czy to, co słyszymy i widzimy, dzieje się napraw-
dę. Mam tego dosyć i tęsknię. Tęsknię za szkołą, przyjaciółmi, za 
spacerami, za normalnością. Teraz, jak nigdy wcześniej rozumiem 
słowa wiersza Cypriana Kamila Norwida ,, Moja piosnka/II/”: 

 „Tęskno mi jeszcze i do rzeczy innej , 
 Której już nie wiem, gdzie leży mieszkanie,
 Równie niewinnej.....
 Tęskno mi, Panie... „

Mimo tego, że świat szybko się rozwija, wiele rzeczy brakuje. 
W sklepach nie ma środków czystości, w aptekach leków. Nikt nie 
spodziewał się, że pewnego dnia nasze życie się tak bardzo zmieni. 
Z godziny na godzinę przybywa osób chorych, a my nie możemy 
nic z tym zrobić. 

Czasem zastanawialiśmy się, czy w dzisiejszych czasach trady-
cyjna szkoła jest nam potrzebna? Mamy przecież duże możliwości 
pracy w sieci. Istnieje wiele stron, nowych aplikacji, dzięki którym 

możemy się szybko komunikować. Nie musimy biec na pocztę, by 
wysłać list. Działa poczta elektroniczna. Wystarczy chwila, by nasza 
wiadomość dotarła do naszych kolegów, nauczycieli. 

Nie wiedzieliśmy, że będziemy mogli się o tym przekonać. Dziś 
nasi nauczyciele i pani dyrektor dają nam możliwość nauki przez 
internet. Pracujemy na grupach Facebooka, komunikujemy się 
z nauczycielami przez Skype`a, pracujemy z epodręcznikami. 
To jest bardzo ciekawe, a jednak czujemy, że to nie to samo, co 
zajęcia w szkole. Tak wiele razy nie chciało mi się wstawać rano. 
Wydawało mi się, że najpiękniejszy czas to weekend, ferie, wakacje. 

Jak szybko zmienił się mój punkt widzenia. Brakuje mi kolegów, 
wyjścia na drogę krzyżową, a nawet wizyty u dentysty, którą mama 
odwołała. Tak bardzo tęsknię… 

 ,,Tęskno mi jeszcze i do rzeczy innej, 
 Której już nie wiem.... ‚’ 

 Gabrysia Raczyńska 
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Gala przesłuchań w Ogólnopolskim Konkursie dla Szkół Podstawowych z okazji 
102 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości „Do Hymnu” odwołana

Gala przesłuchań w Ogólnopolskim Kon-
kursie dla Szkół Podstawowych z okazji 102 
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodle-
głości „Do Hymnu” odwołana.

11 marca 2020r. w Szkole Podstawowej 
w Palikijach miał wyglądać zupełnie inaczej. 
Na poniższych zdjęciach widzicie naszą pięk-
nie udekorowaną salę, w której wczoraj ponad 
60 uczniów naszej szkoły miało zaśpiewać 3 
pieśni patriotyczne w finałowym nagraniu 
III edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla 
Szkół Podstawowych organizowanym przez 
Narodowe Centrum Kultury z okazji 102 
rocznicy odzyskania przez Polskę niepod-
ległości „Do Hymnu”.

Decyzję o przystąpieniu do Konkursu pod-
jęliśmy spontanicznie jesienią ubiegłego roku. 
Pomysłodawczynią była pani Małgorzata 
Żuchnik, mama naszych 2 uczennic, która 
jest prawdziwą mistrzynią w wyszukiwaniu 
ciekawych zdarzeń i projektów. Nasza pani 
muzyk pomysł chętnie przyjęła i od razu, po 
wybraniu repertuaru, zaczęła przygotowania 
uczniów. Trwały one kilka miesięcy. Pani 
Małgorzata Źróbek, nauczycielka muzyki 
w naszej szkole to prawdziwa perfekcjonistka, 
nie może pozwolić nawet na najdrobniejszy 
fałsz, więc próby były bardzo intensywne.

 W przygotowania do finałowej gali zaan-
gażowało się mnóstwo rodziców. Uczniowie 
mieli wystąpić w eleganckich biało- czarnych 
strojach. By były odpowiednio eleganckie- 
było to zadaniem rodziców. Rada Rodziców 
znalazła sposób na zakup różnych symbolicz-
nych elementów ubrań artystów, wystroju 
sali. Na ten cel rodzice upiekli mnóstwo 
smakołyków, które zostały sprzedane na 
kiermaszu z okazji Dnia Kobiet. Kiermasz 
cieszył się wielkim powodzeniem, a mamy: 
pani Ania Panasiuk, pani Małgosia Żuchnik, 
pani Asia di Santo i pani Ela Błaszczak miały 
przez cały dzień wielu chętnych posmako-
wania wybornych delicji. 

Pozostawało wykonanie okolicznościowej 
dekoracji. Efekt pracy pani plastyk, Reni Wal-
czak oraz kilku mam: Pani Małgosi Żuchnik, 
pani Ani Panasiuk, pani Kasi Raczyńskiej, 
pani Ani Karbowniczek możemy podziwiać 
na zdjęciach. 

Niestety czas, w którym ogólnopolska ko-
misja wyznaczyła nam przesłuchania był dla 
nas nieubłagalny. W związku ze zdiagnozowa-
nym przypadkiem zakażenia się koronawiru-
sem w sąsiedniej gminie oraz coraz bardziej 
realnym zagrożeniem rozprzestrzeniania się 
epidemii, decyzją Wójta Gminy Wojciechów 
w porozumieniu z Lubelskim Kuratorem 
Oświaty i dyrektorami szkół dnia 11 marca 

zostały zamknięte wszystkie szkoły w naszej 
gminie. W obliczu ostatnich zdarzeń była to 
jedyna możliwa do podjęcia decyzja. 

Do późnych godzin popołudniowych 
w dniu wczorajszym byłam jeszcze w kon-
takcie z organizatorami konkursu, którego 
kontynuacja tego samego dnia została osta-
tecznie zawieszona. Organizatorzy na chwilę 
obecną nie wiedzą jeszcze, jak będzie wyglą-
dało jego wznowienie. My liczymy, że nasi 
uczniowie będą jeszcze mogli zaśpiewać w tej 
pięknej sali. Wierzymy, że konkretne i sta-
nowcze działania podejmowane w naszym 
kraju powstrzymają falę zachorowań i jeszcze 
w kwietniu z naszej szkoły popłynie dumnie 
melodia hymnu Jeszcze Polska nie zginęła, 
a potem słowa Roty i Boże coś Polskę…

 Organizatorzy konkursu bardzo ciepło 
pozdrawiają wszystkich młodych artystów, 
którym rozszerzająca się epidemia nie po-
zwoliła zaprezentować swoich możliwości, 
a także nauczycieli i rodziców zaangażowa-
nych w realizację programu. 

Dziś nie wiemy, jak potoczą się dalsze 
losy konkursu, ale nawet, jeśli z przyczyn 
losowych nie uda się nam zaśpiewać przygo-
towanych pieśni przed komisja konkursową, 
na pewno po powrocie do szkoły z wielką 
radością i dumą zaśpiewamy je dla nas sa-
mych - kolegów, rodziców, nauczycieli, władz 
lokalnych. To będzie nasz głos radości, że 
niebezpieczeństwo zakażenia się tą straszną 
chorobą zostało zażegnane. 

 To prawda, że wszystkim nam trochę 
smutno, że nasz kilkumiesięczny trud nie 
został uhonorowany galowym występem, 
ale pamiętajmy, ze żadne konkursy, nagro-

dy, nie są warte więcej niż nasze zdrowie. 
Tylko zdrowy człowiek może cieszyć się 
sukcesami, a naszym wspólnym sukcesem 
jest to, że przez wiele dni budowaliśmy coś 
pięknego- grupę młodych Polaków, którzy 
już na zawsze, mam nadzieję, zapamiętają 
słowa naszych najważniejszych narodowych 
pieśni. To patriotyczne pieśni przez całe lata 
były „przyjacielem i niezawodnym sprzymie-
rzeńcem człowieka i narodu w jego dniach 
zarówno dramatycznych i tragicznych, jak 
i radosnych”. Także i dziś stanowią o naszej 
dumie narodowej, dają nam siłę, gdy trochę 
trudno i źle…

 Tekstem tym zwracam się z apelem do 
całego naszego społeczeństwa, a przede 
wszystkim do naszych uczniów od kilku 
już tygodni pozostających w domach. Proszę 
Was o mądrość i odpowiedzialność, taką, 
jakiej uczy nas piękna, choć tragiczna często 
historia naszego narodu, a także ostatnie, 
smutne doświadczenia innych krajów. Czas 
zawieszenia zajęć lekcyjnych wykorzystajcie 
na pozostanie w domach. Pracujcie aktywnie 
i systematycznie w nowej formie nauczania- 
e- learningu. Wykonujcie zadania, które 
przesyłają Wam Wasi nauczyciele, a także 
prace domowe, które może czekały na tro-
chę wolnego czasu. Dbajcie o zdrowie swoje 
i waszych bliskich. Dziś możemy zrobić tylko 
tyle i… aż tyle. 

 Do zobaczenia w szkole ( wszyscy mamy 
nadzieję, ze już niedługo)

 Urszula Rogowska-Misztal
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(E-) szkoła w czasie pandemii

Życie potrafi nas zaskoczyć, niejeden 
człowiek miał okazję doświadczyć nagłych 
zwrotów losu i niespodziewanych zakrętów, 
które należy pokonać na swej drodze, nie wie-
dząc, co się za nimi kryje. Sytuacja, w której 
znaleźliśmy się w połowie marca, sprawiła, 
że nasza rzeczywistość uległa diametralnym 
zmianom. W imię jednej z największych war-
tości, jaką jest zdrowie, musieliśmy odnaleźć 
się w nowej rzeczywistości rządzącej się zu-
pełnie nowymi dla nas zasadami wymagają-
cymi bezwzględnego podporządkowania się. 
Zmiany te dotyczą absolutnie nas wszystkich.

Ta wyjątkowa sytuacja nie ominęła rów-
nież najmłodszych. Od 11 marca 2020 
zostały zawieszone zajęcia dydaktyczno- 
wychowawcze. Placówki oświatowe i szkoły 
wyższe zostały zamknięte. Szkoły stanęły 
przed wielkim wyzwaniem, jakim stało się 
zdalne nauczanie. Od 25 marca jest ono 
obowiązkowe. W jaki sposób radzą sobie 
z tym wielkim wyzwaniem? 

W Szkole Podstawowej w Palikijach zdalne 
nauczanie prowadzimy już od 16 marca. W celu 
komunikowania się z uczniami i przekazywania 
im wiedzy oraz doskonalenia umiejętności 
wykorzystujemy dziennik elektroniczny, ale 
też korzystamy z innych możliwości, jakie daje 
nam Internet. Na portalu społecznościowym 
Facebook zostały założone grupy dla poszcze-
gólnych klas i wybranych przedmiotów, między 
innymi do prowadzenia lekcji matematyki, ję-
zyka polskiego i języka angielskiego. Uczniowie 
spotykają się tam z nauczycielami w godzinach 
swoich zajęć zgodnie z harmonogramem pla-
nu lekcji. Otrzymują zadania do wykonania, 
ale też konsultują się z nauczycielem, rozma-
wiając z nim za pośrednictwem Messengera, 
Skype’a, pracując w chmurze (Google drive) 
oraz na portalach edukacyjnych takich jak 

epodreczniki.pl, eduelo.pl, szalone liczby.pl 
czy quizizz.com. Zapewne zdążyli już zatęsknić 
za szkolnymi ławkami i gwarem na korytarzu 
tudzież tradycyjną tablicą. Niemniej jednak 
w trakcie e-zajęć staramy się stwarzać im na-
miastkę atmosfery realnej lekcji. Dbamy o to, 
by mieli z nami stały kontakt, by nie obawiali 
się zgłaszać jakiekolwiek problemy, które na-
potykają w trakcie nauki, by towarzyszyła im 
miła, przyjazna atmosfera, która motywuje 
ich do aktywności i zaangażowania w proces 

dydaktyczny. W nowej sytuacji mogą w prak-
tyce sprawdzić swoje umiejętności zdobyte 
podczas zajęć z informatyki. Mają też okazję 
wykazywać się kreatywnością. Jednocześnie 
każdy ma możliwość pracy we własnym tempie. 
Nauczanie ma charakter zdecydowanie bardziej 
zindywidualizowany. 

Warto również zwrócić uwagę na to, że 
z kolei dla nas, nauczycieli, bardzo pomocny 
okazał się udział w szkoleniu informatycz-
nym w ramach projektu „Z komputerem na 
tak” w gminie Wojciechów. Dzięki temu nasze 
umiejętności w zakresie technologii infor-
macyjnej zdecydowanie wzrosły i możemy je 
wykorzystywać w trakcie nauczania online. 
W projekcie tym uczestniczyli również zain-
teresowani rodzice. Oni również na pewno 
czują się bardziej kompetentni i mogą służyć 
pomocą swoim dzieciom w obecnej sytuacji.

Cieszymy się, że nasi uczniowie są odpo-
wiedzialni. Zdalne nauczanie traktują jako 
wyzwanie, ale i obowiązek. W codziennej pracy 
wspierają ich także ich rodzice, dzięki czemu 
łatwiej jest im pokonywać trudności wynikające 
z konieczności stosowania nowych form pracy. 

Drodzy Rodzice i Uczniowie! Dziękujemy 
Wam za ambitną postawę, niezłomność, 
pracowitość i niesłabnącą chęć współpracy.

red. Magdalena Kwiatkowska
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„RĘKOdzielni w szkole - działania w praktyce”

W Szkole Podstawowej w Palikijach odbyły 
się kolejne spotkania w ramach projektu “RĘ-
KOdzielni”, realizowanego od listopada 2019 
r. Biorą w nim udział uczniowie naszej szko-
ły, a na ostatnich zajęciach dołączyła nawet 
mama jednej z uczennic. Zajęcia odbywają się 
najczęściej w soboty, ale nasi uczniowie mieli 
też okazję rozwijać swoje artystyczne talenty 
w czasie ferii świątecznych i zimowych. 

W ramach zajęć, jakie odbyły się 7 mar-
ca br. pod czujnym okiem pomysłodawcy 
i prowadzącej projekt P. Małgorzaty Żuchnik 
wykonano biżuterię: naszyjniki, broszki, 
kolczyki i inne figurki ozdobne z masy FIMO. 
Prace, wykonane na tych, jak i z poprzednich, 
zajęciach zostały wystawione na aukcję, z któ-
rej dochód w wysokości 606 zł przeznaczony 

„Przez wiedzę do kompetencji”

W ostatnim czasie społeczność Szkoły 
Podstawowej w Palikijach odnotowała nowe 
sukcesy edukacyjne dwóch uczennic: Wiktorii 
Wójciuk i Niny Kwiatkowskiej, ucz. kl. 8. 

Wiktoria Wójciuk pod kierunkiem Mag-
daleny Szabat (nauczyciela j. niemieckie-
go) zdobyła tytuł “laureata” kuratoryjnego 
konkursu przedmiotowego z języka nie-
mieckiego uzyskując wynik 39/40pkt. Na 
maj zaplanowane jest uroczyste wręczenie 
dyplomów laureatom, żywimy nadzieję, że 
obecna sytuacja kryzysowa związana z pan-
demią nie zniweczy tych planów. Laureat 
konkursu otrzymuje 100% pkt. z języka 
niemieckiego na egzaminie ósmoklasisty 
i jest w pierwszej kolejności przyjmowany 
do szkoły ponadpodstawowej, poza pod-
stawową procedurą rekrutacji. Ponadto, 
w innym konkursie zorganizowanym przez 
Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka 
Niemieckiego, Wiktoria zakwalifikowała się 
do etapu ogólnopolskiego, który odbędzie 
się w Warszawie. 

Nina Kwiatkowska pod kierunkiem Pani 
Magdaleny Kwiatkowskiej (nauczyciela języ-
ka polskiego) zdobyła tytuł finalistki kurato-
ryjnego konkursu przedmiotowego z języka 
polskiego. Finalista konkursu kuratoryjnego 
otrzymuje dodatkowe punkty w rekrutacji 
do szkoły ponadpodstawowej.

Wiktorii i Ninie gratulujemy zarówno 
osiągnięć, jak i determinacji w ich realiza-
cji. Uzyskane przez nie zaszczytne tytuły 
są odzwierciedleniem włożonego wysiłku 
zarówno ze strony uczennic, jak i ich na-
uczycieli. I na sukcesy, i na wysiłek patrzymy 
z satysfakcją utwierdzeni w przekonaniu, 
że dobra jakość i dobre wyniki nauczania 
nie muszą być wyłącznie atrybutem szkół 
miejskich czy prywatnych, dysponujących 
dużym zasobem możliwości z racji swego 
usytuowania. Jakość wiedzy – zwłaszcza 
tej, którą weryfikują konkursy organizo-
wane przez podmioty zewnętrzne – zależy 
przede wszystkim od wysiłku, który przy 
wsparciu swych rodziców i opiekunów są 
gotowi poświęcić uczniowie, ażeby jak naj-

owocniej wykorzystać czas i możliwości, 
które stwarza program szkolny. Każda wie-
dza, zarówno ta opisana w książkach, jak 
i ta (szczególnie u nas tak pieczołowicie) 
przekazywana w praktyce rzemieślniczej, 
rozwija kompetencje, tj. kapitał ludzki. Jego 
znaczenie jest istotne zwłaszcza obecnie, 
w dobie narastającej indywidualizacji, nie-
ograniczonej wręcz komunikacji i mobilności. 
Wiedza i kompetencje raz nabyte, towarzy-
szą nam przez całe życie. Ukazują szerokie 
spektra możliwości i otwierają furtki, których 
istnienia, nie mając wiedzy, nie jesteśmy 
świadomi. Wypracowanej wiedzy i kom-
petencji nie niweczą niewydolne systemy, 
zmieniające się ustroje, kryzysy gospodarcze 
czy pandemie. Właśnie dlatego inwestycja 
w wiedzę odzwierciedloną w kompetencjach, 
jako wartościach trwałych, nierozdzielnie 
związanych z tym, co stanowi nas samych, 
jest priorytetem, który tak bardzo chcemy 
realizować w naszej szkole.

Magdalena Szabat

Realizacja projektu została czasowo za-
wieszona, zostanie jednak kontynuowana 
po ustąpieniu panującej epidemii. Społecz-
ność szkoły, uczniowie, nauczyciele i rodzice 
serdecznie dziękują wszystkim licytującym 
i wszystkim wspierającym projekt.

Licytacje dla Jasia Bednarza
1. „Anioł” wystawiony na aukcję 3 lutego 

wylicytowany został na kwotę 120 zł (cena 
wywoławcza: 20 zł). Nowa właścicielka 
odebrała go osobiście w Karczmiskach.

2. „Anioł” wystawiony na aukcję 6 lutego 
osiągnął cenę 90 zł (cena wywoławcza: 
20 zł). Miejsce docelowe: Chodel.

3. „Anioł” wystawiony na aukcję 23 lutego 
został wylicytowany na kwotę 160 zł 
(cena wywoławcza: 30 zł). Nowy właści-
ciel po wpłacie na konto poprosił o po-
nowne wystawienie na nowej aukcji.

4. „Anioł” wystawiony został na aukcję 
27 lutego i osiągnął cenę 150 zł (cena 
wywoławcza: 30 zł). Miejsce docelowe: 
okolice Łazisk. 

5. „Anioł” wystawiony na aukcję 4 marca, 
wylicytowany został na 70 zł (cena wywo-
ławcza: 30 zł). Miejsce docelowe: Wrocław.

6. Medalion (broszka) wystawiony 20 mar-
ca osiągnął cenę 26 zł (cena wywoławcza: 
15 zł). Miejsce docelowe: Wojciechów.

  Magdalena Szabat

został na wsparcie zbiórki charytatywnej „Dla 
Jasia Bednarza” (link do aukcji: https://www.
siepomaga.pl/jasio), bowiem jednym z założeń 
naszego projektu jest wspieranie dzieła charyta-
tywnego. Pieniądze zebrane w ramach tej aukcji 
przeznaczone zostaną na bardzo kosztowną 
operację, której 7-miesięczny Jaś musi zostać 
poddany, aby móc w miarę normalnie żyć. 

Projekt, oprócz założonych celów, służy 
także kreatywnej integracji uczniów wokół 
zadań wymagających zaangażowania zarów-
no zdolności twórczych, jak i potencjałów 
wrażliwości. Wykonane przedmioty łączą 
w sobie dwa bardzo ważne komponenty: do-
strzegalną wizualnie estetykę i niewidoczne 
wprawdzie, wyczuwalne jednak i jakże mocno 
przemawiające zaangażowanie serca.
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Z życia Szkoły w Łubkach 

Zanim pandemia spowodowana atakiem 
koronawirusa zatrzymała nasz szkolny tryb 
życia i zamknęła w domach uczniów, nauczy-
cieli, ograniczyła kontakty międzyludzkie, 
sprawiła, że nauka zdalna jednych cieszy, 
innych drażni, spróbujmy spojrzeć wstecz. 
Przypomnijmy jak wiele działo się w Szkole 
Podstawowej w Łubkach, kiedy nikt nawet 
nie przypuszczał, że zatęsknimy za lekcjami 
w klasie, za wspólną społecznością, za szkol-
nym gwarem i dźwiękiem dzwonka.

Luty obfitował w wiele imprez, spotkań, 
obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Ję-
zyka Ojczystego, w bibliotece pojawiły się 
nowe książki, których nawet nie wszyscy 
zdążyli zakupić, świętowaliśmy Dzień Kobiet, 
ostro przygotowywaliśmy się do egzami-
nu ósmoklasistów, ćwiczyliśmy wiersze na 
konkurs recytatorski, mieliśmy odwiedzać 
różne szkoły w ramach dni otwartych, od-
były się szkolne etapy konkursów: Turnieju 
wiedzy pożarniczej pod hasłem „Młodzież 
zapobiega pożarom” oraz organizowanego 
przez Komendę Miejską Policji w Lublinie,, 
Jestem bezpieczny”, których laureaci czekali 
na zmagania w kolejnym etapie...

Nagle wszystko stało się wspomnieniem, 
wielką niewiadomą, przyszedł czas refleksji 
i zadumy, czas pytań o przyszłość.

Patrząc z tej perspektywy z przyjemnością 
podzielimy się ostatnimi szkolnymi przeży-
ciami na łamach Gazety Wojciechowskiej.

Konkurs: „Uzależnienia 
- nie daj się wciągnąć” 

Profilaktyka uzależnień to jeden z pod-
stawowych kierunków polityki oświatowej 
państwa na rok szkolny 2019/2020 ustalonej 
przez MEN. W związku z tym ogłoszony zo-

stał w naszej szkole przed feriami konkurs: 
,,Uzależnienia-nie daj się wciągnąć”. Celem 
przedsięwzięcia było podniesienie świadomo-
ści uczniów w zakresie skutków uzależnień 
od: alkoholu, narkotyków, nikotyny, dopa-
laczy, komputera. W dniu 11 lutego 2020 r 
nastąpiło jego rozstrzygnięcie. Uczestniczyły 
w nim 24 osoby. Prace były bardzo ciekawe, 
wymagały dużo czasu, zaangażowania. Ko-
misja konkursowa wyłoniła laureatów:

Plakaty:
I miejsce Staś Wargocki kl. III
II miejsce Hania Gorgol kl. I
III miejsce Bartek Filipiak kl. III
Lapbooki:
I miejsce Julka Czerniec kl. V
II miejsce Weronika Żydek kl. VIII
III miejsce Jakub Jaroszyński kl. VIII
III miejsce Nikola Barwiak kl. IV
 Chętne osoby spośród zwycięzców za-

prezentowały swoje prace, przedstawiając 
negatywne skutki różnych uzależnień, które 
powinny być przestrogą dla kolegów i ko-
leżanek. Pani Aneta Żydek krótko opowie-
działa o szkodliwym wpływie uzależnienia 
od komputera i Internetu na młodego czło-
wieka, zachęcając do aktywnego spędzania 
wolnego czasu. 

 Na koniec Pan Dyrektor wręczył zwy-
cięzcom dyplomy i nagrody, a pozostałym 
uczestnikom otrzymali drobne upominki.

Ogromne podziękowania należą się spon-
sorom, dzięki którym wszyscy uczestnicy 
zostali nagrodzeni.

A oto nasi wspaniali sponsorzy:
Bank Spółdzielczy w Wojciechowie
Pani Agnieszka Kołodziejczyk Łubki
Pan Zbigniew Wieczorek Ignaców
Pan Mirosław Stachyra Podole
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Sklep spożywczo- przemysłowy Pani Teresa 
Plewik Łubki
Sklep spożywczo-przemysłowy Stanisław 
Twardowski Szczuczki
Sklep Drogeria Sekret Urody Pani Katarzyna 
Ptasznik Bełżyce
 Sponsorom dziękujemy za pomoc i finan-
sowe wsparcie przy organizacji konkursu.
Organizator – p. Aneta Żydek 

Walentynki 
W dniu 12 lutego br. w naszej szkole w od-

działach przedszkolnych obchodziliśmy dzień 
Świętego Walentego. Wszyscy mieli ubrać 
się na czerwono.

Dzieciom zaprezentowano postać patrona 
tego święta.

Było wiele zabaw, takich jak: szukamy pary, 
taniec połamaniec na gazetach (w rytm pio-
senki ,,Serce pik, pik Smerfne Hity), z serdusz-
ka na serduszko (tak jak zabawa ,,Wiewiórki 
do dziupli”), strzała Amora, przekłuwanie 
imion wypisanych na sercach, malowanie 
i ozdabianie wypieczonych przez Panią Mo-
nikę Kowalską serduszek. Dzieci brały udział 
w nauce piosenki z pokazywaniem: ,,Małe 
serduszko…” Pawła Drozdy, która okazała 
się wspaniałą zabawą.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się 
zabawa rysowania serduszka w kaszy man-
nie przy zgaszonym świetle, na pokrywie 
plastikowego pojemnika, wewnątrz którego 
umieszczone były świecące lampki.

Każde z dzieci mogło popróbować samo-
dzielnego rysowania.

Wszystkie przedszkolaki dostały walen-
tynki, tańczyły z czerwonymi balonami przy 
przygotowanych przez Panią Anetę Żydek 
piosenkach: „Walentynki dla chłopczyka 
i dziewczynki”, „Zostań moją przyjaciółką”, 
„Walentynka dla dzieci”.

Na koniec rozdano czerwone lizaki w kształ-
cie serc zakupione ze środków Rady Rodziców. 
Bardzo dziękuję za przemiłą zabawę.

Dla starszych uczniów Samorząd Uczniow-
ski przygotował pocztę walentynkową. 
Wszystkie zgromadzone kartki zostały 
wręczone adresatom.

Udział w akcji „Góra Grosza”
Ta ogólnopolska akcja to ogromna lekcja 

empatii wobec potrzebujących dzieciaków.
Cieszymy się, że również w tym roku nasi 

uczniowie przyłączyli się do zbiórki i mogli-
śmy wesprzeć potrzebujących. 

Monety zostały posegregowane i prze-
kazane za pośrednictwem Poczty Polskiej 
organizatorowi – Towarzystwu ,, Nasz Dom”.

Akcję przeprowadził Samorząd Uczniowski. 

Żywa lekcja biologii 
– spotkanie z owadami

Dowiadujmy się o tym, czego nie znamy
W dniu 18 lutego odbyła się w naszej szko-

le nietypowa lekcja biologii przeprowadzona 
przez edukatora z Agencji Impresaryjno-
-Artystycznej Klaps Art.

Pani Monika przywiozła ze sobą niespo-
tykane u nas gatunki owadów, które można 
było podziwiać na żywo ( modliszka, liściec, 
patyczaki, karaczan, straszyki) lub w postaci 
spreparowanej w gablotach (motyle, ćmy, 
chrząszcze). Podczas spotkania, w którym 
uczestniczyli uczniowie szkoły podstawowej 
oraz dzieci z grup przedszkolnych można 
było się dowiedzieć wielu ciekawych in-
formacji na temat tej najliczniejszej grupy 
zwierząt na Ziemi:

Jak wyglądają oczy owadów?
Co to jest Imago?
Skąd wzięła się nazwa modliszka?
Czy straszyki straszą?
Jak zaprosić motyla na podwieczorek?
Czy żuk z Peru może nabić guza?
Które owady to mistrzowie kamuflażu?
W czasie spotkania jego uczestnicy uzy-

skali odpowiedzi na te i wiele jeszcze in-

nych pytań. Zajęcia były bardzo ciekawe 
i pozwoliły na poszerzenie wiedzy, ale też 
na przełamywanie barier lękowych wśród 
uczniów i obalanie istniejących mitów na 
temat owadów.

 Dzień słodkości w tłusty czwartek 
20 lutego 2020 r. zorganizowany zo-

stał przez Panią Anetę Żydek i Samorząd 
Uczniowski ,,Dzień słodkości”. Na dużej prze-
rwie po obiedzie przy stoiskach z łakociami 
ustawiły się ogromne kolejki. Nikt nie potrafił 
przejść obojętnie. Było bardzo dużo pięknie 
udekorowanych babeczek, kolorowych mufi-
nek, świeżutkich ptysiów, bezików, pączusiów 
i rogalików upieczonych przez dzieci i ich 
rodziców. Nie zabrakło batoników, wafelków, 
ciasteczek, lizaków… itp. przyniesionych 
przez dzieci. Jeśli komuś było już za słodko 
mógł zakupić sobie coś do picia. Oferowano 
soki owocowe i wodę niegazowaną.

 Dziewczęta z Samorządu Uczniowskiego 
doskonale spisały się przy aranżacji stoisk 
i sprzedaży łakoci. Zapraszały z uśmiechem 
i dobrym humorem doradzały, poprawnie 
posługiwały się pieniędzmi, pakowały słodko-
ści, które cieszyły się powodzeniem zarówno 
wśród uczniów jak i Grona Pedagogicznego. 
Można było nacieszyć oko, ale i popróbować 
wypieków naszych dzieci i ich rodziców, 
którym należą się wielkie brawa za zdol-
ności cukiernicze. Wszystkim rodzicom, 
którzy zaangażowali się w to przedsięwzięcie 
bardzo dziękujemy Zebrane środki zostaną 
przeznaczone na zakup gier edukacyjnych 
do świetlicy szkolnej. 

Elżbieta Wącior, Dorota Kołodziejczyk



„Cudze chwalicie, swego nie znacie” – to znane powiedzenie dziś nabiera szczególnego znaczenia. Jeszcze niedawno wiele 
osób wyjeżdżało w różne odległe miejsca – by wykąpać się w morzu, podziwiać góry, czy zwiedzić wyjątkowe, znane z folderów 
biur turystycznych miejsca. 

Czasem, by odkryć równie piękne zakątki, wystarczy tylko otworzyć szeroko oczy, wyjść na dłuższy spacer, wsiąść na rower i … 
koniecznie zabrać ze sobą aparat fotograficzny. To dzięki uwiecznionym na nośnikach fotografiom, dziś możemy, choć na chwilę, 
opuścić nasze domy, poszerzyć przestrzeń życiową i pokazać wszystkim, jak piękna jest nasza okolica. 

Zapraszam do odwiedzenia mojej miejscowości- Sporniaka Palikijskiego. Dziś niestety tylko wirtualnie, z racji ograniczeń 
w poruszaniu się, spowodowanymi względami ochrony przez epidemią koronawirusa. Znajdziecie tu o każdej porze roku miej-
sca doskonałe do spacerów, biegania i jazdy na rowerze. Urocze zakątki wsi Sporniak uchwycone w obiektywie przez sołtysa wsi 
czekają… 

 
 Tekst i fotografie - Małgorzata Żuchnik - sołtys wsi Sporniak

„Cudze chwalicie, swego nie znacie”
- uchwycone w obiektywie


