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Działania w gminie Wojciechów kwiecień 2020 - czerwiec 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 (kwiecień 2020 r. – czerwiec 2020 r. ) zrealizować:
Projekt „Zdalna Szkoła”
Gmina Wojciechów znalazła się w gronie beneficjentów Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 i otrzyma 59 175,20 zł na
realizację projektu . „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci
Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym
zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na
wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Wniosek Gminy Wojciechów został oceniony pozytywnie
i znalazł się na liście wniosków grantowych wybranych do dofinansowania, co oznacza, że samorząd otrzyma kwotę 59.175,20 zł na
zakup sprzętu. Projekt Zdalna Szkoła realizowany jest w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś priorytetowa I.
Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie
terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego
internetu o wysokich przepustowościach”. Wsparciem w ramach
grantu objęte zostały cztery szkoły: Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wojciecha Marusarza w Wojciechowie, Szkoła Podstawowa im.
Polskich Olimpijczyków w Miłocinie, Szkoła Podstawowa w Łubkach
oraz Szkoła Podstawowa w Palikijach, do których w ramach projektu
trafiło łącznie 28 laptopów z oprogramowaniem oraz pełnym wyposażeniem (mysz + słuchawki + torba).

(odpowiednio: 332 033,92 zł i 196 390,28 zł, łącznie: 528 424,20 zł).
W kwietniu 2020 r. ogłoszona została lista inwestycji drogowych
podpisana przez Premiera RP Mateusza Morawieckiego, zatwierdzająca nasze drogi do realizacji. Gmina Wojciechów przeznaczyła
na w/w zadania z budżetu gminy po 30% wartości, tj. 142 300,25 zł
(na drogę gminną nr 106903L w Szczuczkach) oraz ok. 84 167,27 zł
(na drogę wewnętrzną – działka nr 292 w Palikijach Pierwszych).
Łącznie wkład własny na obie drogi: 226 467,52 zł. Obie drogi
zostały wykonane i odebrane przez powołaną do tego komisję.
Gmina Wojciechów otrzymała również zwrot środków z Funduszu
Dróg Samorządowych przewidzianych na realizację tych zadań.
Wnioski na budowę lub modernizację dróg dojazdowych do
gruntów rolnych (Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych (FOGR)
W związku z uruchomioną przez Zarząd Województwa Lubelskiego procedurą naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej ze
środków budżetu Województwa Lubelskiego na budowę lub modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych gmina Wojciechów
złożyła 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 obrębie 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% kosztów kwalifikowanych
ich wartości po przetargowej, jednak nie więcej niż 100 tys. zł.
W maju 2020 r. odbyła się procedura przetargowa na realizację w/w
zadań, w której wyłoniono wykonawców. Po przetargowe koszty na
realizację inwestycji uległy znacznemu obniżeniu i wynoszą: w Górze
wynosi 245 675,33 zł a w Wojciechowie Kolonii Piątej 154 096,44 zł.
Gmina Wojciechów otrzymała na w/w drogi dofinansowanie z FOGR
odpowiednio: 100 000,00 zł i 76 795,00 zł.

Akcja „Lubelskie Wspiera Uczniów”
Gmina Wojciechów otrzymała 10 szt. tabletów z szybkim internetem zakupionych z budżetu samorządu województwa lubelskiego
dla tegorocznych ósmoklasistów wykluczonych cyfrowo, tj. nie
posiadających sprzętu z internetem potrzebnym do zdalnego nauczania, które zostaną rozdysponowane zgodnie z zapotrzebowaniem
złożonym do Kuratorium Oświaty w Lublinie przez Dyrektorów
Szkół Podstawowych z terenu gminy Wojciechów. Podziękowania
kierujemy na ręce Pana Jarosława Stawiarskiego Marszałka Woje- Instalacja kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych
na budynkach mieszkalnych na terenie gminy Wojciechów
wództwa Lubelskiego i całego Zarządu Województwa .
– „OZE w gminie Wojciechów”
Gmina Wojciechów przystąpiła do naboru wniosków o dofinansowanie
Rozstrzygnięcie naboru na drogi gminne w ramach rządoprojektów
w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku
wego programu Fundusz Dróg Samorządowych
Działania
4.1
Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu
W dniu 26 sierpnia 2019 r., gmina złożyła kolejne dwa wnioski,
w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (FDS), na drogi w miejsco- Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Złożony
wościach Szczuczki – „Przebudowa drogi gminnej nr 106903L od km został stosowny wniosek na budowę i przebudowę instalacji służącej
0+000 do km 0+990 w miejscowości Szczuczki” i Palikije Pierwsze do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Procent
– „Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 292 w miejscowości dofinansowania projektu to 60% wydatków kwalifikowalnych. Gmina
Palikije Pierwsze od km 0+000 do km 0+744”. W dniu 9 grudnia zamierza zainstalować panele fotowoltaiczne u 130 odbiorców i 80
2019 r. otrzymaliśmy pisemne potwierdzenie z Lubelskiego Urzędu kompletów kolektorów słonecznych. W dniu 17.01.2020 r. zakończyła
Wojewódzkiego w Lublinie, że oba w/w zadania zostały umiesz- się ocena formalna wniosków. Nasz wniosek został zakwalifikowany
czone na liście zadań rekomendowanych do dofinansowania ze do oceny merytorycznej, która również była pomyślna. Jej wyniki
środków Funduszu Dróg Samorządowych od 2020 r. Kosztorysy ogłoszono w marcu br. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do lipca
inwestorskie obu dróg wynosiły odpowiednio: 792 554,85 zł oraz 2020 r. Całkowita wartość zadania: 2 827 377 zł (w tym koszty niekwa459 225,73 zł. W wyniku przeprowadzonego w styczniu i lutym lifikowane 225 477 zł). Wnioskowane wsparcie: 1 204 093 zł Realizacja
2020 r. postępowania przetargowego wyłoniono wykonawców projektu jest przewidziana na lata 2019 – 2021. Umowa na realizację
tych inwestycji drogowych. Ich koszt po przetargu znacznie zmalał tej inwestycji została podpisana 21.05.2020 r. Przygotowywana
i wyniósł odpowiednio: 474 334,17 zł oraz 280 557,55 zł. Obie drogi jest procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy, który
znalazły się na liście z propozycją dofinansowania na poziomie 70% zrealizuje to zadanie.
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Wymiana oświetlenia ulicznego w gminie Wojciechów
Gmina Wojciechów przystąpiła do naboru wniosków o dofinansowanie 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 istniejącego 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 (w miejscowościach
Wojciechów i Wojciechów Kolonia Piąta). Realizacja projektu pozwoli
również zwiększyć bezpieczeństwo 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 Wojciechów” został zakwalifikowane do
dalszego etapu - oceny formalnej. W dniu 16.04.20 r. zakończyła
się ocena formalna naszego wniosku. Wniosek został oceniony
pozytywnie i oczekuje na końcowe rozstrzygnięcie (listę ocenionych
projektów wybranych do dofinansowania). 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.

osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.
Nabór zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 25.05.2020 r. do
dnia 03.07.2020 r. Realizacja projektu obejmować będzie działania
związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych. Proces ten został ułatwiony,
po zmianie Regulaminu dobrowolnego przystąpienia do Projektu.
Osoba, która złożyła, bądź złoży zgłoszenie lokalizacji na demontaż,
a zdemontuje azbest z dachu we własnym zakresie, wystarczy, że
podpisze oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu z demontażu na odbiór odpadu z ziemi. Nie będzie musiała ponownie
składać zgłoszenia lokalizacji na sami odbiór odpadów azbestowych
z ziemi. Oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu będzie
przekazywane właścicielowi do podpisania przez wykonawcę usuwającego azbest z posesji. Wszystkie informacje dotyczące naboru
wniosków oraz realizacji w/w projektu można uzyskać w Urzędzie
Gminy Wojciechów oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.
pl Druki dokumentów niezbędnych do naboru można pobrać ze
strony: http://www.azbest.lubelskie.pl – zakładka Aktualności.
Jednocześnie informujemy, że osoby zakwalifikowane w niniejszym naborze uzyskają wsparcie w latach 2020 – 2021, po zrealizowaniu zgłoszeń lokalizacji osób z poprzednich trzech naborów.
Teraz jesteśmy dostępni również na facebooku:
https://www.facebook.com/Bezpiecznibezazbestu

Budowa oczyszczalni ścieków w Palikijach Drugich
W dniu 14.0.2020 r. gmina złożyła wniosek o przyznanie pomocy
na operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem
lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym
inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 na
realizację zadania „Budowa oczyszczalni ścieków dla zespołu budynków wielorodzinnych w miejscowości Palikije Drugie”. Nakłady
inwestycyjne na realizację projektu określono zgodnie z kosztorysem
inwestorskim w kwocie 427 735,00 zł. W ramach robót planuje się
budowę oczyszczalni ścieków dla zespołu budynków w miejscowości
Palikije Drugie. Koszty inwestycyjne wyniosą 344 500,00 zł.

Prace porządkowe przy Urzędzie gminy i w centrum
Wojciechowa
Dzięki bardzo dobrej współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy
w Bełżycach udało się umożliwić podjęcie pracy w Urzędzie Gminy
Wojciechów przez osoby bezrobotne. Wraz z pracownikami gospodarczymi Urzędu Gminy Wojciechów osoby te wykonują różne prace:
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 (koszenie traw,
zbieranie śmieci na terenie gminy w przydrożnych rowach, przy
drogach, w lasach).
Wyrażam głęboką nadzieję, że dzięki dalszemu, znaczącemu zaangażowaniu różnych środowisk uda się realizować różne zadania,
a tym samym stopniowo rozwijać naszą gminę.
Z wyrazami szacunku

Usuwanie azbestu
Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu IV naboru zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od

Artur Markowski – Wójt Gminy Wojciechów

Wieża Ariańska z wyróżnieniem w Konkursie „Zabytek Zadbany 2020”
„Zabytek Zadbany” to ogólnopolski konkurs, którego celem jest
promocja opieki nad zabytkami poprzez propagowanie najlepszych
wzorów konserwacji, utrzymania i zagospodarowania zabytków.
W 2020 r. w konkursie wzięły udział 63 zabytki z całej Polski. Jury
wskazało 6 laureatów i 11 wyróżnionych w pięciu kategoriach.
Ogólnopolski konkurs Ministra Kultury oraz Generalnego Konserwatora Zabytków „Zabytek Zadbany” wyróżnia właścicieli i zarządców, którzy wzorowo wywiązują się z obowiązku opieki nad
zabytkami. Ma na celu promocję właściwych postaw i upowszechnienie najlepszych wzorów konserwacji obiektów zabytkowych,
właściwego ich użytkowania i zagospodarowania. Konkurs po
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raz pierwszy został zorganizowany w 1975 roku, a od 2011 r. jest
prowadzony przez Narodowy Instytut Dziedzictwa.
W 2020 r. w konkursie wzięły udział 63 zabytki wpisane do
rejestru zabytków nieruchomych. Zostały one zgłoszone przez
ich właścicieli lub zarządców, a także konserwatorów zabytków.
Spośród zgłoszeń spełniających kryteria formalne, jury konkursu
wybrało laureatów i przyznało wyróżnienia.
W ogłoszonym konkursie zgłosiliśmy Wieżę Ariańską w kategorii
„UTRWALENIE WARTOŚCI ZABYTKOWEJ OBIEKTU”, ze wskazaniem wykonanych prac remontowych, zrealizowanych w ramach
projektu „Modernizacja i roboty budowlane zabytkowego obiektu

Wieży Ariańskiej – Muzeum Kowalstwa wraz z zagospodarowaniem
Zabytkowa Wieża Ariańska jest największą atrakcją turystyczną
terenu wokół obiektu”, w latach 2018-2019.
Gminy Wojciechów.
Wieża Ariańska otrzymała wyróżnienie za prace badawcze, zaNiewątpliwym walorem zabytkowej wieży jest jej architektobezpieczające i remontowo-konserwatorskie, służące zachowaniu niczne oblicze. Stanowi imponującą budowlę w krajobrazie Ziemi
integralności oraz wydobyciu autentycznych wartości struktury Wojciechowskiej i jest jednocześnie jej rozpoznawalnym symbolem.
budowlanej zabytku.
Agnieszka Gąska
Jest to dla nas, pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w WojcieDyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wojciechowie
chowie ogromne wyróżnienie. Podejmowane przez nas działania na rzecz
zachowania dziedzictwa kulturowego przynoszą oczekiwane efekty.

Kultura w sieci…
Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie pozyskał dofinansowanie na realizację aplikacji mobilnej w ramach realizowanego
projektu pn. „Aplikacja mobilna - oferta kulturalna w świecie
wirtualnym” dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum
Kultury w ramach programu „Kultura w sieci”.
W ramach projektu powstanie aplikacja mobilna, która nie
będzie odzwierciedleniem strony internetowej instytucji ale raczej
propozycją, która zachęci do wejścia w interakcję z działaniami
kulturalnymi ze zbiorami czy wystawą. Głównym celem realizowanego projektu jest tworzenie warunków do kształtowania
postaw otwartych w życiu społecznym, wzmacniania tożsamości
i uczestnictwa w kulturze poprzez upowszechnianie i promowanie
dziedzictwa kulturowego w sieci, zwiększenie obecność kultury
w życiu społecznym poprzez wykorzystanie narzędzi on-line.
W ramach realizowanego projektu powstanie nowatorska, funkcjonalna, angażująca użytkownika aplikacja mobilna. Aplikacja,
która przeniesie nas w wirtualny świat kultury. Pozwoli odbiorcom
na korzystanie z zasobów dziedzictwa kulturowego, które pielęgnowaliśmy przez wiele lat.
Aplikacja mobilna z dziedziny kultury, która powstanie w ramach
projektu będzie posiadać następujące narzędzia:
1. „Zagraj z nami” - Quiz o kowalstwie nawiązywał będzie do
treści zawartych w aplikacji.
2. „Wirtualna wycieczka po Muzeum Kowalstwa” - wycieczka
online, pokazanie najciekawszych eksponatów.
3. „Wirtualne Muzeum Arianizmu”- sporządzone w formule
prezentacji z lektorem opowiadającym, zdjęciami/rycinami,
animacjami.
4. „Kowalstwo artystyczne jakiego nie znacie” - narzędzie to
umożliwi nam udostępnianie filmów o sztuce kowalskiej.
5. „Muzyka łączy pokolenia” - tu prezentowany będzie dorobek
artystyczny Kapeli Wojciechowskiej oraz Orkiestry Dętej.

Realizacja zadania przyczyni się do rozwoju kompetencji cyfrowych zarówno odbiorców jak i kadr kultury a także umożliwi
świadome i twórcze korzystanie z nowych mediów oraz zasobów
informacyjnych w procesie edukacji kulturalnej. Przygotowane
rozwiązania są nowatorskie i w pełni uwzględniają potrzeby docelowych odbiorców zadania.
Realizacja projektu pozwoli na umiejscowienie działalności
Gminnego Ośrodka Kultury w Wojciechowie w sieci, zwiększając
tym samym dostęp do oferty edukacyjnej i kulturalnej.
Agnieszka Gąska
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wojciechowie
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Warsztaty z kulturą- kreatywny rozwój kapitału społecznego
w Gminie Wojciechów w ramach programu pn. Edukacja Kulturalna 2020’’
Na terenie Gminy Wojciechów trwają
warsztaty dla dorosłych w ramach projektu
,,Warsztaty z kulturą- kreatywny rozwój
kapitału społecznego w Gminie Wojciechów
w ramach programu pn. Edukacja Kulturalna

2020’’ realizowanego przez Gminny Ośrodek
Kultury w Wojciechowie. Jednym z tematów
były warsztaty wykonywania mis i doniczek
z betonu. Własnoręcznie wykonane donice
cementowe to nie tylko prosty sposób na

funkcjonalną ozdobę, ale także mnóstwo
radości przy jej tworzeniu. Ładnie prezentują się w ogrodzie i są trwałe. Kolejnym
tematem warsztatów dla dorosłych były
warsztaty filcowania na sucho. Uczestnicy
wykonywali zarówno przedmioty użytkowe
jak i dekoracyjne. Warsztaty prowadzone
są w miejscowościach: Sporniak, Stary Gaj,
Stasin, Wojciechów Kolonia Pierwsza oraz
w Wojciechowie. Prowadzone w ramach projektu działania umożliwiają uczestnikom
rozwijanie swoich zdolności, umiejętności
i wiedzy. Przed nami jeszcze warsztaty z powertexu, warsztaty wykonywania świec i mydełek, warsztaty szydełkowe oraz warsztaty
wykonywania biżuterii. Projekt warsztatowy
dofinansowano ze środków Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Ilona Sykut GOK Wojciechów

Krwiodawcy dopisali
W maju, po raz pierwszy od wielu lat,
zorganizowana została w naszej gminie akcja
honorowego oddawania krwi. Na zaproszenie istniejącego od kilku lat w Wojciechowie
Mundurowego Klubu Honorowych Dawców
Krwi „Życie” im. por. Józefa Klarnera przed
remizą OSP KSRG Wojciechów zaparkował klimatyzowany autokar Regionalnego
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
z Lublina, w którym na kilku stanowiskach
personel pobierał krew od dawców. Ten rok
jest czasem wyjątkowym. Epidemia Covid-19
zdecydowanie zmniejszyła ilość donacji, co
przełożyło się zdecydowanie na pustki w magazynach krwi na terenie całego kraju. Nie
inaczej jest w Lublinie. Stąd wojciechowska
akcja okazała się niezwykle pożytecznym wydarzeniem, które odbiło się głośnym echem
w lubelskim RCKiK.
Koordynator akcji, a zarazem prezes wojciechowskiego Klubu HDK, który zrzesza
nie tylko cywilnych mieszkańców Wojciechowa, ale również inne osoby, w tym żołnierzy Wojska Polskiego i strażaków, nie
krył ogromnego zadowolenia z powodzenia
przedsięwzięcia. Tego typu akcje wyjazdowe na tereny wiejskie obarczone są często
sporym ryzykiem, że nie ma nimi zainteresowania. Dzięki zaangażowaniu w promocję

wydarzenia, w tym życzliwości księdza proboszcza, wójta, dobrej woli strażaków z kilku
jednostek OSP z terenu naszej gminy – udało
się zarejestrować 52 dawców (zgłosiły się 53
osoby, nie tylko z gm. Wojciechów, ale też
z Bełżyc, powiatu opolskiego i puławskiego),
którzy oddali niemal 20 litrów krwi. Samej
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akcji przyglądał się prezes Rady Głównej
Stowarzyszenia HDK Rzeczypospolitej Polskiej p. Tomasz Ogrodnik (wojciechowski
Klub stowarzyszony jest w tej organizacji),
kierownik działu promocji RCKiK w Lublinie, a po zakończeniu akcji pani dyrektor
lubelskiego RCKiK. Krwiodawców odwiedził

też wójt naszej gminy p. Artur Markowski,
który sprzyja każdej aktywności na terenie
Ziemi Wojciechowskiej. Warto wspomnieć, że
władze OSP KSRG Wojciechów wsparły akcję
poboru krwi wodą mineralną, oraz udostępniły pomieszczenia remizy dla krwiodawców.
Należy tutaj podziękować w sposób szczególny p. Jackowi Jośko oraz p. Stanisławowi
Kameli. Krew oddali strażacy z Wojciechowa,
Czajek i Łubek. Wszystkim należą się serdeczne podziękowania.

Mundurowy Klub HDK „Życie” im. por. Józefa Klarnera (lekarz, oficer rezerwy Wojska
Polskiego, współzałożyciel Straży Pożarnej
w Wojciechowie i jej pierwszy prezes został
zamordowany przez sowietów w Katyniu)
w czerwcu organizuje akcję poboru krwi
w Lublinie, na Czubach, ale już w lipcu zaprasza ponownie do Wojciechowa. Od tego
roku ambulans RCKiK będzie też gościł w naszej gminie cztery razy w roku, w stałych
terminach. Informacje będą pojawiać się

z wyprzedzeniem zarówno w formie plakatów rozklejanych na tablicach ogłoszeń,
promocji w internecie oraz przez SMS do
tych, którzy wzięli udział w wojciechowskiej donacji. Kontakt z Klubem HDK można
uzyskać dzwoniąc lub SMSując pod numer
512 789 599. Klub zaprasza krwiodawców
w swoje szeregi. Zachęcamy!

(RedAM)

Harcerze „Cichociemni” w działaniu

Od ponad pięciu lat na terenie gminy Wojciechów istnieją drużyny harcerskie. Po czasach
wieloletniej suszy w tym zakresie, kiedy sztandary i mundury harcerskie znikły ze wszystkich
szkół działających w gminie – od 2014 roku
Ziemia Wojciechowska ponownie może się
szczycić tym, że ideały harcerskie ponownie
znalazły zainteresowanie miejscowych dzieci
i młodzieży, ale co ważne, również ich rodziców.
Od niemal dwóch lat wojciechowskie środowisko polskich skautów, którymi są harcerze, stanowi część Harcerskiej Organizacji
Wychowawczo – Patriotycznej „Cichociemni”
z siedzibą władz naczelnych w Brzegu Dolnym.
Do Wojciechowa przyjeżdżają jednak nie tylko
nasze druhny i druhowie z Miłocina, Stasina
czy Maszek, ale również z Markuszowa, Józefowa nad Wisłą, czy Bełżyc. Harcerze biorą
udział w różnych wydarzeniach patriotycznych
nie tylko w naszej gminie. Regularnie czestniczą w obchodach Święta Niepodległości
11 listopada, czy uroczystościach w rocznicę
niemieckiego mordu na mieszkańcach wsi
Szczuczki, w Rajdzie Pamięci Stanisława Zięby
PS. „Tygrys”, Rajdzie Pamięci mjr. Hieronima

Dekutowskiego „Zapory” – Cichociemnego
żołnierza Armii Krajowej, w Biegu Tropem
Wilczym upamiętniającym żołnierzy podziemia niepodległościowego w Mielcu; wydarzeniach religijnych (to w Wojciechowie
harcerze posiadają jedyny we wschodniej
Polsce obraz Patrona Harcerstwa błogosławionego ks. phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego) – mszach św., czy w wojciechowskiej
pielgrzymce pieszej do Wąwolnicy; ale też
w okresie Adwentu rozdają sianko wigilijne,
dzielą się Betlejemskim Światłem Pokoju,
a 6 stycznia uczestniczą w Orszaku Trzech
Króli w Wojciechowie, przed 11 listopada
udekorowali biało-czerwonymi wstążkami
część grobów polskich żołnierzy i innych ofiar
niemieckiego terroru w naszej okolicy. Z inicjatywy i we współpracy ze Stowarzyszeniem
Inicjatyw Społecznych „Potrafisz” z Wojciechowa harcerze już na stałe zaopiekowali się
zaniedbanym miejscem śmierci Stanisława
Zięby „Tygrysa”, a choćby w pierwszych dniach
czerwca uporządkowali grób ziemny jednego
z żołnierzy AK oraz wyrwali chwasty przy
kilku innych grobach żołnierskich na wojcie-

chowskim cmentarzu. Dzięki p. Małgorzacie
Żuchnik, która nie tylko posiada naprawdę
imponującą wiedzę o wojennej przeszłości
Ziemi Wojciechowskiej, ale chętnie dzieli się
nią z naszymi harcerzami – kolejne miejsce
narodowej przeszłości w naszej gminie objęte
zostanie opieką Stowarzyszenia „Potrafisz”
i harcerzy „Cichociemnych”. To zbiorowy grób
żołnierski z 1915 roku. Te działania będą możliwe także dzięki współpracy Stowarzyszenia
Inicjatyw Społecznych „Potrafisz” z Polskim
Czarnym Krzyżem.
Harcerze „Cichociemni” z Wojciechowa,
stanowiącego centrum Organizacji Harcerskiej „Cichociemni” we wschodniej Polsce (od
września Organizacja podejmuje działalność
w okolicach Olsztyna) powoli, ale skutecznie
niosą ze sobą ducha wierności Bogu i Ojczyźnie, troszcząc się o polską przeszłość,
i wychowując kolejne pokolenie Polaków
gotowe do służby innym we własnym miejscu
zamieszkania. Na bieżąco działania harcerzy
można obserwować na www.harcerstwo.eu
hm. Andrzej Moroz

Nr 72/92 GAZETA WOJCIECHOWSKA

7

Brat „Tygrysa” w Wojciechowie
Z całą pewnością do większości mieszkańców gminy Wojciechów, także dzięki
gościnnym łamom Gazety Wojciechowskiej,
docierają od jakiegoś czasu informacje związane z miejscem śmierci żołnierza Kedywu
Armii Krajowej Stanisława Zięby ps. „Tygrys”,
który w nierównej walce z Niemcami poległ
na skraju Ignacowa. Od ubiegłego roku troską
to miejsce otoczyło Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Potrafisz” z Wojciechowa
oraz harcerze „Cichociemni” z naszej gminy.
Skutkiem tego, oraz dzięki życzliwości i zaangażowaniu druhów z OSP Ignaców udało się
krzyż-pomnik ustawiony w miejscu śmierci
„Tygrysa” odsłonić z przerośniętych gałęzi
najbliższych mu drzew owocowych, a dzięki
kilkukrotnej pracy wolontariuszy stowarzyszenia i harcerzy – sam pomnik i jego
otoczenie są schludne i godne człowieka,
który oddał tu swoje życie dla Polski.

Zbigniew Nowak

Niejako konsekwencją tego wszystkiego jest
zainicjowany przeze mnie w ubiegłym roku
Rajd Pamięci Stanisława Zięby ps. „Tygrys”.
W roku 2019 jego trasa wiodła od budynku
urzędu gm. Wojciechów, przez Wojciechów,
Olszynki i Ignaców, aż do pomnika. Wzięli
w nim udział przedstawiciele władz naszej
gminy z wójtem na czele, przedstawiciele władz
Bełżyc z zastępcą burmistrza tego miasta, był
obecny komendant Rajdu „Zapory” – jednego z największych tego typu przedsięwzięć
w Polsce i Europie, kombatanci, grupa rekonstrukcyjna „Zapory”, młodzież w tym harcerze
z Lublina i oczywiście z Wojciechowa. Gośćmi
honorowymi I Rajdu „Tygrysa” był ówczesny
wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Sylwester Tułajew oraz siostra ppłk.
Zbigniewa Matusiaka „Kowboja”, żołnierza
mjr. cc. Hieronima Dekutowskiego „Zapory”.
Kilka dni po naszym Rajdzie, we wrześniu,
tradycyjnie miejsce śmierci swojego przyrod-

niego brata odwiedził p. płk inż. Zbigniew
Nowak wraz ze swoim synem Andrzejem.
Jak każdego roku przyjechali z Warszawy
zapalić znicz i uporządkować to miejsce.
Wielkie było ich zdziwienie, kiedy w miejsce
nieporządku zastali czystość, a tak bliski
ich sercom krzyż-pomnik udekorowany był
świeżymi wiązankami kwiatów i zniczami.
Zaczęli szukać sprawców tego stanu. Dotarli
do informacji o pracach porządkowych, i o
samym Rajdzie Pamięci. Tropem uzyskanych informacji, w tym miesiącu dotarli do
Wojciechowa. Spotkanie obydwu zacnych
Gości z wójtem gminy Wojciechów Arturem
Markowskim i moją skromną osobą, jako komendantem Rajdu, miało miejsce w siedzibie
władz naszej gminy. Dzięki temu spotkaniu
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Potrafisz” kontynuując troskę o miejsce śmierci
Stanisława Zięby w Ignacowie, zaopiekuje się
również jego grobem na cmentarzu w Mat-
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Andrzej Nowak

czynie. Sam Rajd Pamięci „Tygrysa” od tego
roku będzie miał swój początek właśnie przy
grobie naszego Bohatera, a kończyć się będzie
via Ignaców przy budynku urzędu gminy
Wojciechów. Mamy też nadzieję na spisanie
wspomnień Pana Zbigniewa Nowaka, który
widział i rozmawiał z „Tygrysem” przed jego
wyjściem do realizacji ostatniego w życiu zadania. Z całą pewnością ta rozmowa zostanie
opublikowana w Gazecie Wojciechowskiej,
aby zaznajomić z tymi wspomnieniami tych
mieszkańców naszej gminy, którzy interesują
się historią naszej małej ojczyzny.
Andrzej Moroz

Sukces na Ogólnopolskim Konkursie “Do hymnu!”
Jesienią 2019 r.uczniowie Szkoły Podstawowej w Palikijach zakwalifikowali się
do ogólnopolskiego konkursu „Do hymnu!”
organizowanego przez Narodowe Centrum
Kultury. Przesłuchanie w naszej szkole zostało zaplanowane na 11 marca i jak wszyscy wiemy tego dnia się nie odbyło, jednak
w związku z zaistniałą sytuacją organizatorzy
projektu zaproponowali inne rozwiązanie:
wystartował konkurs Do Hymnu! #zostańwdomu. Polegał on na jednoosobowym lub
grupowym (w towarzystwie współdomowników) nagraniu wykonania jednej z proponowanych pieśni hymnicznych. Wykonanie
pieśni musiało odbyć się „na żywo” i „z pamięci”, następnie nagranie musiało zostać
umieszczone na platformie YouTube, a link Gabrysia Raczyńska
do niego przesłany do organizatorów. Wyniki
konkursu zostały podane 1 czerwca. Spośród ponad 200 zgłoszeń z całej Polski jury
wybrało i nagrodziło 10 najlepszych wykonań oraz przyznało 10 wyróżnień. I MAMY
SUKCES!!! Wśród 10 najlepszych wykonań
znalazło się wykonanie uczennicy kl. VIII
Niny Kwiatkowskiej z piosenką „Pierwsza
brygada”! Gratulujemy serdecznie!!!
Oprócz Niny z naszej szkoły udział w konkursie wzięły:
• Karolinka Duda z kl. II
Karolinka Duda
• Gabrysia i Ola Gałus z kl. IV i VI
• Wiktoria Pietras z kl. V z młodszą siostrą
Malwinką
• Gabrysia Raczyńska z kl.VII z kuzynką Elą

Wiktoria i Malwina Pietras

Nina Kwiatkowska

Ola i Gabrysia Gałus
Serdecznie dziękujemy i gratulujemy odwagi!
Małgorzata Żróbek

„Możemy na siebie liczyć”
Podsumowanie pracy zdalnej w Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Miłocinie
Kończy się czerwiec – w tym roku burzowy, deszczowy i gwałtowny. Już tylko
kilka dni zostało do rozpoczęcia wakacji,
które zakończą drugi semestr roku szkolnego
2019/2020, tak samo nieprzewidywalny
i niespokojny. W Szkole Podstawowej im.
Polskich Olimpijczyków w Miłocinie odbędzie
się równie nietypowe zakończenie roku szkolnego, bo przecież pierwszy raz od niepamiętnych czasów nie zbierzemy się w odświętnie
udekorowanej sali, by wspólnie wziąć udział
w uroczystości, odebrać świadectwa, nagrody
i dyplomy, zobaczyć uśmiech dumy na twarzach rodziców, uczniów i nauczycieli i na
dwa miesiące pożegnać szkolne mury. Nie
zrobimy tego, ponieważ całą naszą rzeczywistość w ciągu ostatnich miesięcy diametralnie
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odmieniło poważne zagrożenie, któremu
przyszło stawić nam czoła. Od marca, gdy
w naszym kraju pojawiły się pierwsze przypadki zakażenia chorobą COVID-19, szkoły
były zmuszone do zawieszenia działalności
i przeniesienia całego procesu nauczania do
sieci, kontakt osobisty zmieniając wyłącznie
na łączenie internetowe.
Pierwsze dni i tygodnie były trudne pod
wieloma względami. Uczniowie, rodzice
i nauczyciele musieli poznać i przyswoić
nowe metody i formy pracy, niemal z dnia na
dzień przeorganizować życie całej rodziny,
rozdzielając czas na pracę zdalną i naukę
oraz odpoczynek i zabawę. Konieczne było
również podzielenie przestrzeni, by wszyscy
mieszkańcy domu mieli możliwość spokojnej
pracy online. Każdy z nas doświadczał różnego typu trudności, potęgowanych dodatkowo
przez strach przed pandemią. Z perspektywy
tych kilku miesięcy możemy jednak stwierdzić, że społeczność szkoły w Miłocinie zdała
egzamin z solidarności i współpracy.
Lekcje odbywały się za pomocą wielu narzędzi nauczania zdalnego – dziennika elektronicznego, komunikatorów internetowych, platform
edukacyjnych, serwisów społecznościowych
i niezliczonych ilości stron, z których korzystali
uczniowie. Nieocenione w tej nowej, dziwnej
sytuacji były opinie i informacje zwrotne od
uczniów i rodziców, dzięki którym usprawniano nauczanie i komunikację. Efektem tego
są wysokie wyniki w nauce. Wzmocniły się
również więzy między członkami naszej małej
społeczności – rodzice chętnie przesyłali zdjęcia, prezentujące aktywność dzieci, zwracali się
do wychowawców z wnioskami i pytaniami,
byli aktywni na szkolnym profilu w mediach
społecznościowych. Uczniowie natomiast często wyrażali tęsknotę za atmosferą szkoły,
nauczycielami i rówieśnikami.
W wyjątkowej sytuacji znaleźli się również
uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych, którzy w kwietniu mieli przystąpić
do pierwszego w swoim życiu egzaminu.
Z powodu pandemii nie było już możliwości
prowadzenia dodatkowych zajęć w szkole,
podczas których uczniowie mogli przećwiczyć
i utrwalić wiedzę i umiejętności egzaminacyjne. Przy pomocy nauczania zdalnego
przygotowania do egzaminu ósmoklasisty
mogły być jednak kontynuowane, uczniowie
chętnie korzystali z dodatkowych zajęć online
z nauczycielami przedmiotów egzaminacyjnych. Dzięki tym działaniom ósmoklasiści
mogli czuć się przygotowani i ze spokojem
przystąpić do egzaminu w terminie czerwcowym, który odbył się przy zachowaniu
wszystkich zasad bezpieczeństwa.
Jesteśmy dumni z naszych uczniów – ich
pracy, wytrwałości, samodyscypliny i poczucia obowiązku. Czujemy wdzięczność za
zaangażowanie ze strony rodziców, okazane

zrozumienie i wsparcie. Ten dziwny, nietypowy, pełen zmagań i niepokoju czas wiele nas
nauczył. Zyskaliśmy nowe, skuteczne metody
nauczania zdalnego, wypracowaliśmy rytm
pracy odpowiedni dla uczniów i nauczycieli
oraz, co najważniejsze, dowiedzieliśmy się,
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że naszą małą społeczność Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Miłocinie
łączą silne więzy. Chociaż oswoiliśmy nową
normalność, z nadzieją spoglądamy w przyszłość i czekamy na możliwość powrotu do
dawnego trybu pracy i nauki.
Agata Górska

‘’Trochę inaczej’’
Minął kolejny rok szkolny. Nie wyglądał on tak jakbyśmy chcieli.
Ten czas pokazał nam, że nie wszystko w życiu można zaplanować.
Wiele przedszkolnych i szkolnych planów musieliśmy odwołać lub
odłożyć na inny termin. Przedszkolaki jednak były dzielne i pracując
w domu radziły sobie świetnie.
W kwietniu grupa 4 latków włączyła się w dwie akcje: „Nie bądź
zielony w temacie autyzmu, w kwietniu bądź niebieski” wykonując
zdjęcie z hasłem. Nagrywając filmiki z brawami z okazji Dnia Służby
Medycznej, w ten skromny sposób, podziękowali wszystkim pielęgniarkom, lekarzom i całemu personelowi medycznemu, który
walczy dla nas z wirusem.

Najmłodsza grupa podjęła się zadania codziennego, rodzinnego
czytania oraz ilustrowania przeczytanych książek.
Z okazji Dnia Ziemi dzieciaki wykonały plakaty i ułożyły hasła
zachęcające do dbania o naszą planetę m.in.
• Przyszłość Ziemi jest w naszych rękach Wiktor
• Pamiętajcie drogie dzieci, żeby segregować śmieci Natan
• Przedszkolaki o przyrodę dbają, wodę zawsze zakręcają Julka
• Wszyscy kosze w domach mamy, śmieci z lasu zabieramy. Ziemię
naszą bardzo kochamy, nigdy jej nie zaśmiecamy Olek
• Ziemia w naszych rękach Antek
• Środowisko ponad wszystko Milena
A my śmieci nie lubimy i zabawki z nich robimy – grupa 6 latków
Najmłodsze i najstarsze grupy przedszkolne pokazały, że zabawki można zrobić nawet ze zużytych opakowań. A grupa 5 latków
wykonała piękną wielkoformatową mapę świata i zielniki.

Wychowanie patriotyczne jest bardzo ważne, dlatego Zerowiaki
Dzień Flagi świętowały wykonując ją z różnych materiałów.
Wraz z majem przyszedł Dzień Matki. Wszystkie mamy dostały
piękne życzenia i drobne, wykonane własnoręcznie ( z małymi
podpowiedziami Pań ) prezenty.
I tak zakończył się maj. W czerwcu przyszedł tak długo oczekiwany przez najmłodszych Dzień Dziecka. Aż żal, że w tym roku
nie mogliśmy spędzić go razem na Rodzinnym Festynie, bawiąc się,
śpiewając i tańcząc. Będąc tam, moglibyśmy osobiście podziękować
rodzicom za pomoc w realizacji szkolnych zadań.
Jesteśmy Wam bardzo wdzięczni. Mimo, że nie wszystko udało
się zrealizować, to dzięki Wam, chociaż cząstka naszych planów
została wykonana. Dziękujemy z całego serca!
Mamy nadzieję, że kolejny rok będzie nas zaskakiwał tylko pozytywnie.
Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o tym co dzieje się w naszej
szkole i przedszkolu zapraszamy na naszą stronę i szkolnego Facebooka. (zswojciechow.pl, fb: Szkoła Podstawowa Wojciechów)
								
Karolina Gajowiak
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65 lat w OSP- wspomnienia Jana Mirosława
Jako młody chłopiec zacząłem chodzić do
szkoły podstawowej w 1946 roku . Szkoła
mieściła się obok budynku remizy strażackiej,
obecnie pusty, oraz w remizie na parterze.
W 1948 r. przeszliśmy do nowej szkoły
przy wieży. Jako 10- 12 letni chłopcy a było
nas tu kilku podglądaliśmy strażaków jak się
ćwiczyli wieczorem, gdy mieli mieć zawody strażackie. Chowaliśmy się w zaroślach
obok budynku, który stoi teraz pusty, bo
do remizy było placu około 40 m. Dalej była
droga przejazdowa przez rzekę i zarośla,
to myśmy się tam chowali. Najbardziej nas
śmieszyło gdy była musztra strażaków, bo
był taki Stacho Stachyra Oloków i kiedy Kowalski podał komendę „w szeregu zbiórka,
kolejno odlicz”, Stacho zawsze stawał na
końcu szeregu i nie powiedział który był,
szósty czy siódmy tylko słowo stem- czyli
jestem. Kowalski chcąc wymusić na nim
aby wykrzyknął sześć czy siedem, którym
ten był, to za karę Stacho musiał biegiem
okrążyć trzy razy dookoła szeregu. To my
w tych zaroślach hi hi hi śmialiśmy się, to za
chwilę padła komenda „ intruza goń” czyli
nazwani byliśmy intruzami. To strażacy za
nami, to my uciekaliśmy, gdzie który mógł.
Na łąkę do księdza, albo przez rzekę na drugą
stronę. Dla nas to była rozrywka wieczorem.
I tak to było do 1954 roku. A było nas tam
kilku: byłem ja, Zdzicho Woś, Janek Jędrej
czyli Dajało, Pioter Czępiński - Kotek, Czesiek Mirosław - Galancik, Edek Mirosław
Pejdum, Stacho Wąchała - Wonik, Heniek
Węgorowski – Stasiencyn, Tomczyk Maniek Bruncików. I tak któregoś dnia szedłem drogą
do kościoła a Kowalski szedł w przeciwnym
kierunku, mijając się powiedział do mnie –
„Synu, chcesz się zapisać do straży?” Ja w tej
chwili zaniemówiłem i nie wiedziałem co
mu odpowiedzieć. Dopiero po chwili oprzytomniałem i wykrztusiłem słowo : „Chcę”.
„To przyjdź w niedzielę na zbiórkę to cię
zapiszę”. Nie pamiętam który to był dzień
tygodnia, nie mogłem się doczekać niedzieli.
A już w niedzielę to noc była strasznie długa.
Przed godziną szóstą byłem już gotowy na
zbiórkę czekałem tylko na sygnał syreny.
Moja matka mówi: - czego się kręcisz po
chałupie a ja mówię że chcę się zapisać do
straży. Mama do ojca mówi : Będziemy mieli
drugiego strażaka – bo starszy brat był już
w straży ale był wtedy w delegacji. Nareszcie syrena, było już 10 lub 15 po szóstej.
Wyszedłem z domu, idę w kierunku remizy.
Przechodząc przez rzekę po kładce, bo mostu
nie było, trochę nieśmiało szedłem .Było już
kilku strażaków przy remizie. Zobaczył mnie
Kowalski idącego nieśmiało i powiedział :

chodź, chodź nie bój się. I tak podszedłem do
remizy, Kowalski powiedział do będących już
strażaków, że zapisuje mnie do straży. W tym
momencie do strażaków podał komendę:
baczność, a do mnie mówi: złóż przyrzeczenie, powtarzaj za mną:” Przyrzekam, że
będę służył Bogu i Ojczyźnie i wiernie będę
wykonywał obowiązki strażaka, walczył z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi”. Po
tym przyrzeczeniu wręczył mi miotłę z rózeg
brzozy i powiedział to jest Twoje narzędzie
do pracy w straży, chyba to było trochę do
śmiechu bo nie na poważnie. Karabinu mi
nie wręczył jak w wojsku tylko miotłę do
zamiatania placu. Co niektórzy strażacy ha
ha ha roześmiali się.
I tak zaczęła się moja przygoda w straży.
Pierwszą moją pracą w straży było jak przebudowywano strop na remizie. Był strop
drewniany i gdy była zabawa odpustowa czy
w zwykłą niedzielę a było dużo młodzieży
to w trakcie tańca strop się uginał. To były
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podstawione słupy pod strop z obawy aby
się nie zawalił. Zarząd postanowił przebudować strop drewniany na strop betonowy.
W trakcie budowy co wieczór była zbiórka,
trzeba było zrobić porządek. Zarząd i starsi
strażacy radzili co trzeba dokupić, co zrobić
a my młodzi strażacy sprzątaliśmy worki
po cemencie. Trzeba było spalić, wywieźć
gruz w doły, pozamiatać. Strop był robiony
z cegły czerwonej tzw. żebrowy. Wykonywali
murarze: Władek Wójcik z Kolonii Piątki
jako majster, Oleś Jędrej z Maszek, Michał
Bednarczyk z Wojciechowa – Miszak jako
pomocnicy. Po wybudowaniu stropu nadszedł
czas na zrobienie podłogi na sali na nowo
wybudowanym stropie. Podłogę wykonywali
stolarze: Janek Węgorowski - Alwiniok z Olszynek, Tadek Mirosław z Ignacowa Moślajda
oraz Wacek Pomorski Obabcorz.
To były moje pierwsze kroki w OSP Wojciechów. Później już były tylko zbiórki, codziennie w niedzielę rano o godzinie 6- ej,

sprzątanie, zmiatanie , organizowanie zabaw.
Zabawy odbywały się tylko w niedzielę, w godzinach od czternastej po mszy świętej tzw.
sumie, do godziny pierwszej. Rzadko bywała
zabawa do godziny drugiej, dlatego że orkiestra była umawiana do godziny pierwszej,
a że zagrali godzinę dłużej trzeba było dopłacić ileś tam złotych. Niektórzy kawalerowie
i panny odchodzili wcześniej z zabawy, ale
to ze względu, że jutro jest poniedziałek
i trzeba do pracy. Zabawy odpustowe organizowane były na dworze u Jana Szewczyka
na podwórzu u ojca Józefa Szewczyka albo
u Mirosława Józefa do godzin wieczornych
do 19.00, później wszyscy szli do remizy.
Orkiestra przodem, była już przy remizie,
a sznur gości przy kościele. Przy wejściu na
salę były sprawdzane bilety i tu się robił natłok gości. Pewnego razu barierka otaczająca
schody (konstrukcja z drzewa) nie wytrzymała i runęła. Spadło kilka osób ale na szczęście
nic się nikomu nie stało. Po tym zdarzeniu
Zarząd postanowił zrobić schody betonowe
i barierkę z rur stalowych, która jest do dnia
dzisiejszego. Zaprojektował i miał nadzór
techniczny nad budową tych schodów Józef
Wąchała Gacyków jako inżynier budowlany
a wykonywali murarze: Tomasz Mirosław Baniok, Michał Mirosław - Jedków. Barierkę
wykonał Wacek Karbowniczek z Tomaszówki.
Był samoukiem- spawaczem mechanikiem,
kowalem a nawet próbował reperować zegarki
tzw. złota rączka. Którego nie udało mu się
zreperować to go na kowadło pod młotek.
i tak kończyła się reperacja.
Strażacy wieczorami przygotowywali się
do zawodów, które odbywały się w Bełżycach.
Był to rok 1956 a może 1957, dokładnie
nie pamiętam. Zawody odbywały się z 3
dyscyplin tj.: z linii gaśniczych, linia główna
i dwie linie gaśnicze. Drugą dyscypliną było
sprawianie drabiny Szczerbowskiego (składała się z dwóch przęseł i dwóch drążków
podpierających). Drabina była ułożona na
ziemi, czterech strażaków musiało podbiec
do drabiny, górne przęsła przenieść na wysokość dolnego, złączyć górną część specjalnymi hakami cofając się do części dolnych.
Piąty strażak unosił w miejscu złączenia
do góry na wysokość swoich ramion. Dalej
była stawiana przy pomocy bocznych drążków przy których było dwóch strażaków. Po
ustawieniu i zabezpieczeniu przez boczne
drążki jeden strażak w pełnym uzbrojeniu
tj. hełm, toporek, prądownica przewieszona
na sznurku przez ramię musiał wejść na
drabinę i zejść z drugiej strony, to wszystko
było brane na czas. Trzecią dyscypliną było
utworzenie piramidki z sześciu strażaków
i bosaka. Bosak był zrobiony przez kowala Michała Ostrowskiego jako gospodarza
straży. Z wydłużonym grotem i hakiem, był
to tzw. bosak ciężki. Jak padła komenda wy-

dana przez naczelnika Józefa Kowalskiego
„sekcja piramidkę spraw”, wtedy podbiegali
strażacy. Dwóch sprawiało bosak, tzw. grot
i hak wbijano w ziemię drążkiem do góry,
trzech strażaków chwytało jedną ręką drążek drugą ręką trzymając w pionie, drugie
ręce chwytały się za dłonie a następnych
dwóch strażaków stojąc na dłoni wyskakiwało na ramionach tych trzech. Następnie
jeden strażak wyskakiwał na ramiona tych
dwóch i z trąbką powieszoną na ramieniu
musiał dać sygnał a tym ostatnim strażakiem był Piotr Czępiński – Kotek. Jako, że
miał przydomek Kotek więc on najszybciej
wdrapał się na samą górę. W ten sposób powstała piramidka. Ta dyscyplina była brana
pod uwagę jako część zawodów lecz nie była
obowiązkowa , dlatego wykonywało ją tylko
dwie jednostki tj. Wojciechów i Babin. Te
zawody wygrała Straż Wojciechów a drugie
miejsce Babin. Po powrocie z zawodów gdy
wiadomość rozniosła się po wsi, że Straż
zajęła pierwsze miejsce cała wieś była dumna
ze strażaków. Nawet po jakimś czasie jeszcze
przy spotkaniu z mieszkańcami to mawiali
„ale żeśta się popisali”, czyli dla wsi to był
temat numer jeden. Przez jakiś czas to był
naprawdę patriotyzm czyli szacunek dla
drugiego człowieka. I tak toczyło się dalej
życie strażaka. Zbiórka co niedzielę rano,
organizowanie zabaw.
W straży nic się nie działo nowego tylko
zbiórki, ćwiczenia, organizowanie zabaw aż
do roku kiedy to Zarząd postanowił zakupić
samochód do Straży. Kupiono z demobilu
wojskowego samochód Dodge. Cieszyliśmy
się, że mamy samochód, będziemy mogli
szybko dojechać do pożaru, że nie będzie
trzeba koni aby dojechać. W tamtym czasie
było dużo pożarów. W zwartej zabudowie

wsi, gdzie budynki były kryte strzechą, gdy
powstał pożar to paliło się kilka budynków
jak na przykład Wojciechów w roku 1924,
spłonęło ponad 30 budynków. Wtedy postanowiono zorganizować straż w Wojciechowie.
I tu należy wspomnieć, że organizatorem był
pan doktor Józef Klarner właściciel majątku
w Krzu. Kierowcą samochodu został Władysław Chudzik tzw. Bełkot, ojciec Barbary
Iwaniak. Po jakimś czasie ten samochód
zaczął się psuć, trudno było dostać części
zamienne ze względu, że był to samochód
produkcji amerykańskiej. Pamiętam jak był
pożar w Ignacowie u Króla, paliła się stodoła
w godzinach nocnych. Straż z Wojciechowa

Nr 72/92 GAZETA WOJCIECHOWSKA

13

jechała właśnie tym samochodem do tego
pożaru i chyba nie zadziałały hamulce bo nim
dojechano do pożaru po drodze skasowano
słup elektryczny. Słup był drewniany i lekko
ranni zostali Janek Jośko Romanów i Wacek
Karbowniczek. Ktoś zadzwonił po karetkę
do Bełżyc, karetka przyjechała, zabrała ich
do szpitala na opatrunek ran. Mieli zostać
do rana aż przyjedzie policja i sporządzi
protokół z tego wypadku ale ktoś doradził
żeby nie czekali do rana i opuścili szpital ,
przyszli na piechotę do domu. W ten sposób uniknięto dochodzenia przez milicję
w jaki sposób nastąpił ten wypadek. Kowalski jako naczelnik Straży porozumiał się
z Komendą Rejonową Straży w Bełżycach
a oni z milicją i jako, że nic poważnego się
nie stało, dochodzenie umorzono. Po tym
wypadku pamiętam jak później strażacy
śmiali się z kierowcy, że jechał o jednym
oku bo nie świeciły obie lampy, tylko jedna
i nie zauważył słupa, no i do tego hamulce
nie zadziałały. Po tym wypadku samochód
nie nadawał się do użytku i po cenie złomu
odsprzedano go Wackowi Karbowniczkowi,
on go wyremontował i przyjeżdżał nim na
zbiórki do remizy. Później po jakimś czasie
stał u Wacka za stodołą w pokrzywach. Tak
się skończył żywot tego samochodu.
Nastąpiły lata 60-te kiedy zakupiono
samochód Lublin skrzyniowy, po zdjęciu
plandeki można było zainstalować beczkę
z wodą. Tak też zrobiono. Była już woda
na samochodzie i motopompa, było to już
duże usprawnienie dla Straży. Zamontowanie beczki i uchwytów przytwierdzających
motopompę do podłogi wykonano w Komendzie Rejonowej Straży w Bełżycach (w
tym czasie Bełżyce były już powiatem). Jako
kierowca początkowo był Władek Chudzik,
ale ze względu na stan zdrowia nie mógł dalej
być. Na kierowcę zatrudniono Heńka Żydka
ale ten nie wywiązywał się należycie, często
bywał pod wpływem alkoholu i po pewnym
czasie kierowcą został Janek Jędrej syn Aleksandra Dajało ( taki miał przydomek).On
też miał drobny wypadek. Jadąc do pożaru
z góry koło Kościoła, a było to po deszczu,
ściągnęło go na bok z drogi i o mało nie rozwalił mieszkania Józefa Nalewajki, którego
dom stał w miejscu, gdzie teraz stoi sklepik
z wieńcami Heńka Ceglarza. W tamtym czasie
szosy nie było, ale na szczęście nic się nikomu
nie stało. Otarł się tylko o ścianę budynku
i tam się zatrzymał. Dalej jazdy do pożaru
już nie było. Ten samochód służył nam do
1967 roku.
W 1966 r. Zarząd Straży zaczął starania
o dobudowę garażu na samochód typowo
strażacki. W tym czasie powiat był Bełżyce,
a w powiecie pracował Wacek Wiśniewski na
stanowisku Sekretarza PZPR, więc budowa
poszła szybko. Zaczęto budować w 1966r.

a w 1967 był garaż oddany do użytku. W tym
czasie był okres sprzyjający ze strony władz
Powiatu do budowy remiz w całym powiecie bełżyckim, a że mieliśmy jeszcze Wacka
Wiśniewskiego we władzach Powiatu to
budowa szła szybko. Nas jako Straż nic nie
obchodziła budowa. Robiła to Spółdzielnia
Rzemieślnicza, która była w zorganizowana
przy Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska. W tej spółdzielni zrzeszono wszystkie
zawody: budowlany, hydrauliczny, stolarski,
szewski itd. a nadzór miał inżynier budowlany Stanisław Chudziak z ramienia Powiatu.
Po wybudowaniu murów garażu nadszedł
czas na zrobienie dachu nad całością. Wpierw
trzeba było zburzyć ściany, aby powiększyć
salę. Zburzenie ściany należało do straży.
W jeden dzień rozebraliśmy tę ścianę, zbudowana była z kamienia jak i cała remiza. Po
tym przystąpiono do zrobienia podciągów
betonowych do podtrzymywania dachu. To
wykonywali murarze, następnie przystąpiono
do zrobienia dachu. Dach wykonywał Janek
Karbowniczek ze Stasina jako stolarz ze swoją
ekipą. Dach był robiony z tzw. binder. Każda
bindra składała się z trzech desek zbijanych
gwoździami tzw. czwórkami. Nie pamiętam
ile gwoździ trzeba było wbić w każdą bindrę,
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ale wiem że poszło kilka skrzynek gwoździ
na cały dach. Każda skrzynka ważyła 10 kg.
Dach przykryto eternitem, strop podbito
deskami i na deski przybito trzcinę. Trzcinę
przybijał Stach Stachyra Ganguś, mieszkał
na Plizinie.
Te wszystkie roboty dotyczyły garażu.
Natomiast nie było drogi utwardzonej tak jak
obecnie. Była zwykła droga, którą nieraz były
trudności z przejazdem wozem konnym, po
deszczu tworzyły się kałuże. Wtedy to najbardziej trudne było przejechanie kałuży między
Kowalskim Feliksem a Wąchałą Gacykiem,
oraz między Mirosławem Józefem( obecnie
mieszka Hanka Rynkowska) a Waldkiem
Czępińskim( ta kałuża była najgorsza) . I tu
przyszła pomoc ze strony Powiatu Bełżyckiego. Po uzgodnieniu z Urzędem Gminy, Strażą
i mieszkańcami wsi, przystąpiono do budowy
drogi. Przysłano spychacze i te zaczęły równać teren. Proszę sobie wyobrazić jaka była
góra, przy kościele dzwonnica stoi na terenie
nienaruszonym natomiast droga została
odmierzona jak obecnie zjazd z góry był do
spodu przepustu, który jest obecnie. Woda
spływała od cmentarza obok mieszkania
Nalewajki Józefa (obecnie sklepik Henryka
Ceglarza) na głębokości przepustu. A od

strażaków u Edka Grzenia w mieszkaniu.
Po tym święcie życie w straży toczyło się
zwykłym trybem. Były zbiórki, ćwiczenia,
wyjazdy do pożarów itd.
W roku 1970 doszła nas wiadomość, że
zmarł Wacek Wiśniewski w Puławach a to
dlatego że był przeniesiony do Puław po
tym jak obraz Matki Bożej nawiedzającej
Parafię został rozebrany, gdy był odprowadzany z Parafii Wojciechów do najbliższej
Parafii Tomaszowice i za obecnie istniejącym
CPN (w tym miejscu stoi kapliczka), został
zatrzymany i rozebrany przez policję i urzędników partyjnych .Ja nie byłem przy tym
nie będę mówił na pewno ale ludzie, którzy
uczestniczyli w odprowadzeniu obrazu Matki
Bożej twierdzili, że był przy tym Wacek Wiśniewski jako działacz i urzędnik partyjny.
A było to w roku 1970 i został pochowany
w Lublinie, na cmentarzu przy ulicy Lipowej
w Alei Zasłużonych. Ja byłem ze strażą na
pogrzebie. To było 8 stycznia 1971 roku.
przepustu droga szła w górę do wysokości
podstawy ogrodzenia posesji Kowalskich.
Wybudowano przepust na wodę i dopiero
zepchnięto górę, zrobiono nasyp na przepuście. Po zrobieniu koryta pod szosę trzeba
było nawieźć piachu, bo szosa miała być
cementowa. I tak też było robione. Piach
wożony był od Janka Rynkowskiego, wykupiona była działka z piachem, który nadawał
się na budowę drogi. Działkę mieszczącą się
między Władysławem Kowalskim a Stanisławą Sobiesiak wykupił Urząd Gminy. Piach
był wożony wozami konnymi mieszkańców
Wojciechowa. Przeważnie wieczorami bo
w dzień nie było czasu każdy miał zajęcie
w swym gospodarstwie. Na wozy ładowaliśmy
piasek łopatami, zwalanie tak samo. Dużo
nam pomógł Józio Tomczyk, który w tym
czasie pracował w PGR w Palikijach jeździł
traktorem. Po uzgodnieniu przez Zarząd
Straży z dyrektorem PGR-u ten przychylił
się do prośby i pozwolił Józiowi wozić piasek
traktorem z przyczepą, a ta była wywrotką,
więc dużo nam zaoszczędził wysiłku przy
zwalaniu, naładować musieliśmy łopatami - nie było ładowarki tak jak teraz. Przy
zwalaniu z wozów konnych pomagał nam
ksiądz Potakiewicz Zygmunt, w tym czasie
był wikarym w Wojciechowie, a była to wiosna 1967 roku. Wszystko to było robione
w czynie społecznym. Po nawiezieniu piasku
przyszła ekipa drogowców. Wozili cement ,
lali wodą, mieszali, ugniatali wałem. I tak
powstała droga utwardzona tzw. cementowa od szosy Wojciechów Palikije do remizy.
I w tym roku nastąpiło oddanie do użytku
garażu oraz drogi. A działo się to dnia 29
września 1967 roku o godzinie 16.30. To
było wielkie święto dla Straży, byli goście,

władze Powiatu, Województwa a nawet zaszczycił nas swoją obecnością Minister Spraw
Wewnętrznych z Warszawy Zygfryd Sznek
(co jest na zdjęciu). W nagrodę od ministra
dostaliśmy 10 sztuk ubrań wyjściowych i 6
sztuk „ koszarówek” natomiast od władz wojewódzkich otrzymaliśmy samochód strażacki
Star 25 używany, a od powiatu motopompę
też używaną, ale wszystko było w dobrym
stanie. Także w tym czasie byliśmy najlepiej
wyposażoną jednostką strażacką w całej Gminie. Święto upłynęło przy pięknej pogodzie,
były występy Kół Gospodyń, wiejskich dzieci
ze szkoły podstawowej z Wojciechowa oraz
zabawa przy Kapeli Wojciechowskiej. Obiad
dla gości był zorganizowany w szkole, a dla

W tym miejscu muszę się cofnąć do lat 50tych, by przypomnieć mieszkańcom starszym
jak i młodszym, że gmina Wojciechów była
podzielona na 3 Gromadzkie Rady Narodowe. I tak Wojciechów przewodniczącym był
Stanisław Mirosław - Grzeniu, W Palikijach
był jako pierwszy Łabodziński Władysław
a później Świderski Czesław a w Szczuczkach
Poleszak Czesław. I tak było do roku 1969.
cdn.
Jan Mirosław
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