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Działania w gminie Wojciechów lipiec 2020 - wrzesień 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 (lipiec 2020 r. – wrzesień 2020 r. ) zrealizować:

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 Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) zakupu pojazdu 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 przewożonych 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 transportu 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. Miło
nam poinformować, że we wrześniu 2020 r. otrzymaliśmy zapewnienie
dofinansowania do zakupu pojazdu do zakupu osób niepełnosprawnych
w wysokości 90 tys. zł.

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). W dniu
7.07.2020 r. Zarząd Województwa Lubelskiego, podjął stosowną
uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy zawierającej informację
o kolejności przysługiwania pomocy w ramach Osi priorytetowej 5
Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.5
Promocja niskoemisyjności Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Na liście tej znalazł się
również nasz projekt „Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie
Wojciechów”. Całkowita wartość zadania: 431 980 zł. Uzyskane
wsparcie: 298 522,76 zł. Realizacja projektu jest przewidziana na Wnioski na budowę lub modernizację dróg dojazdowych do
gruntów rolnych (Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych (FOGR))
lata 2020–2022.
W związku z uruchomioną przez Zarząd Województwa Lubelskiego
procedurą
naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków
Budowa oczyszczalni ścieków w Palikijach Drugich
budżetu
Województwa
Lubelskiego na budowę lub modernizację dróg
W dniu 14.05.2020 r. gmina złożyła wniosek o przyznanie podojazdowych
do
gruntów
rolnych gmina Wojciechów złożyła w dniu
mocy na operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach
6.03.2020
r.
dwa
wnioski
o
dofinansowanie zadań pn.: „Modernizacja
poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem,
(przebudowa)
drogi
dojazdowej
do gruntów w obrębie miejscowości
ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infraWojciechów
Kolonia
Piąta”
(działka
nr ew. 24) oraz „Modernizacja
struktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie
(przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów w obrębie miejscowości
energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
Góra” (droga gminna nr 106904L). W pierwszym przypadku gmina
2014–2020 na realizację zadania „Budowa oczyszczalni ścieków
zamierza zrealizować zadanie na odcinku 670 mb. (od drogi powiatowej
dla zespołu budynków wielorodzinnych w miejscowości Palikije
nr 2234L (Nałęczów – Charz – Wojciechów) w kierunku Wojciechowa
Drugie”. Nakłady inwestycyjne na realizację projektu określono
Kolonii Pierwszej. Wartość kosztorysowa tej inwestycji to 275 tys. zł.
zgodnie z kosztorysem inwestorskim w kwocie 344 500,00 zł. W dniu
W drugim natomiast na odcinku 990 mb. (od drogi powiatowej
7.07.2020 r. Zarząd Województwa Lubelskiego, podjął stosowną nr 2239L (Bełżyce – Chmielnik – Góra) w kierunku Szczuczek).
uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy zawierającej informację Wartość kosztorysowa tej inwestycji to 450 tys. zł. Inwestycje mogą
o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Gospodarka zostać dofinansowane do 60% kosztów kwalifikowanych ich wartości
wodno-ściekowa” w ramach poddziałania 7.2 „Wsparcie inwestycji po przetargowej, jednak nie więcej niż 100 tys. zł. W maju 2020 r.
związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich odbyła się procedura przetargowa na realizację w/w zadań, w której
rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną wyłoniono wykonawców. Po przetargowe koszty na realizację ini w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów westycji uległy znacznemu obniżeniu i wynoszą: w Górze wynosi
Wiejskich na lata 2014 – 2020. Wniosek gminy Wojciechów został 245 675,33 zł a w Wojciechowie Kolonii Piątej 154 096,44 zł. Gmina
wysoko oceniony, czego efektem jest dofinansowanie na poziomie Wojciechów otrzymała na w/w drogi dofinansowanie z FOGR odpo216 tys. zł, przy wartości kosztorysowej inwestycji sięgającej prawie wiednio: 100 000,00 zł i 76 795,00 zł. Obie drogi zostały wykonane
350 tysięcy. Samorząd zajmie się teraz przygotowaniem projektu tej i odebrane przez powołaną do tego komisję. Gmina Wojciechów
inwestycji, a potem opracowaniem przetargu na wykonanie robót. oczekuje na zwrot środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
Te są planowane na 2021 rok.
przewidzianych na realizację tych zadań.
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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. Prace wykonują również osoby skazane. Wraz z pracownikami gospodarczymi Urzędu Gminy
Wojciechów osoby te wykonują 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
Artur Markowski – Wójt Gminy Wojciechów

Złote Gody w gminie Wojciechów
W dniu 26 sierpnia 2020 r. obchodziliśmy jubileusz 50-lecia zaślubin 17 par małżeńskich z terenu naszej gminy. Uroczystość odbyła się w gospodarstwie agroturystycznym
w Wojciechowie, podczas której dostojnym jubilatom wręczone zostały „Medale za
Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, okolicznościowe dyplomy, statuetki – podkowy i kwiaty.
W uroczystości wzięli udział: Artur Markowski – Wójt Gminy Wojciechów, Michał Sumiński
– Przewodniczący Rady Gminy Wojciechów oraz Anna Ozimek – Kierownik Urzędu Stanu
Cywilnego w Wojciechowie,. Spotkanie jubilatów uświetnił występ Kapeli Wojciechowskiej.
Wójt Gminy Wojciechów wystosował do Jubilatów okolicznościowe słowo.

Kochani Jubilaci, to Wy najlepiej wiecie,
Szanowni Państwo Jubilaci!!!
„Nie wystarczy pokochać, trzeba jeszcze że małżeństwo to nie tylko piękne, podumieć wziąć tę miłość w ręce, i przenieść ją niosłe i radosne chwile, ale też dzielenie
przez całe życie.” Auguste Bekannte
z drugą osobą trosk, smutków i nieszczęść.
W przysiędze małżeńskiej ślubowaliście, że
Bardzo się cieszę, że możemy spotkać będziecie ze sobą na dobre i na złe - i z tej
się z Państwem w tak zacnym gronie, na tej próby wyszliście zwycięsko. Nagrodą jest
doniosłej uroczystości. Minęło ponad 50 lat szczęście Waszych dzieci, uśmiech wnuków
od czasu, kiedy z nadzieją i miłością składa- i prawnuków oraz radość, którą możecie dziś
liście sobie Państwo przysięgę małżeńską dzielić z przyjaciółmi. 		
i założyliście obrączki na palce swoich dłoni.
Jesteście, Drodzy Jubilaci, również
Zebraliśmy się dzisiaj, aby wspólnie święto- przykładem dla całej społeczności, ukazuwać ten wspaniały, doniosły jubileusz - Złote jąc ciągłość małżeństwa i rodziny. Za trud
Gody Małżeńskie.
i poświęcenie wdzięczne są Wam nie tylko

Wasze Rodziny, ale również i cała społeczność
gminy Wojciechów. Jest to również czas na
podziękowanie Panu Bogu za rozwój Waszej
miłości i trwałości Waszego małżeństwa.
Z całego serca gratuluję Państwu wzajemnego szacunku, odpowiedzialności, cierpliwości, umiejętności wybaczania. Jesteście
Państwo dla młodego pokolenia wspaniałym
przykładem na to, że miłość nie jest pustym słowem, że naprawdę warto razem iść
przez życie, wspólnie cieszyć się radościami
i wspólnie pokonywać przeszkody. Dlatego
wystąpiłem do Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej o odznaczenie Państwa medalami
„Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” i dzisiaj
mam zaszczyt je Państwu wręczyć.

W imieniu własnym oraz całej społeczności gminy życzę Wam Drodzy Jubilaci abyście
dalej szli przez życie trzymając się mocno za
ręce, zawsze uśmiechnięci, zawsze razem,
zawsze pewni swoich uczuć. Życzę Wam
wielu pogodnych lat w zdrowiu, radości,
miłości i ludzkiej życzliwości.
Artur Markowski – Wójt Gminy Wojciechów
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VIII KADENCJA RADY GMINY WOJCIECHÓW (2018 - 2023)
Od ostatniej sesji, która odbyła się 27 lutego 2020 roku Rada
Gminy Wojciechów VIII kadencji obradowała 6 razy. W tym okresie
radni podjęli 30 uchwał.
Sesje odbyły się: 21 maja, 25 czerwca, 30 lipca, 10 sierpnia, 28
sierpnia i 24 września.

Zmianie uległy również składy dwóch Komisji, tj. Komisji
Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy
Wojciechów. Zmniejszyły się do czterech członków z powodu
rezygnacji z pełnienia funkcji radnego Rady Gminy Wojciechów
złożonej w lutym przez Kazimierza Żywickiego.

Podczas XX sesji radni podjęli następujące uchwały:
XIX sesja Rady Gminy Wojciechów – 21 maja 2020 roku
W porządku obrad XIX sesji znalazły się punkty dotyczące spra- ■■ Nr XX/131/20 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy;
wozdań z: 1) działalności Zakładu Zagospodarowania Odpadów ■■ Nr XX/132/20 w sprawie odwołania Skarbnika
Gminy Wojciechów;
Komunalnych Sp. z o.o. w Bełżycach 2) realizacji Programu współ■
■
Nr XX/133/20 w sprawie powołania Skarbnika Gminy
pracy Gminy Wojciechów z organizacjami pozarządowymi oraz
Wojciechów
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
■
■
Nr XX/134/20 w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania
w 2019 roku.
czystości i porządku na terenie Gminy Wojciechów”;
Podczas obrad XIX sesji na radnego została zaprzysiężona Anna
■
■
Nr XX/135/20 w sprawie określenia szczegółowego sposobu
Bogusława Grzelak. Z uwagi na to, iż w wyborach uzupełniająświadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
cych do Rady Gminy Wojciechów, zarządzonych przez Komisarza
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
Wyborczego na dzień 18 maja 2020 roku, zarejestrowana została
■
■
Nr XX//136/20 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania
tylko jedna lista kandydatów, mandat radnego w okręgu nr 6 został
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wojciechów;
obsadzony bez głosowania. Po przeprowadzonym głosowaniu nad
■
■
Nr XX//137/20 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania
uchwałami zmieniającymi składy Komisji radna została członkiem
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Wojciechów.
Komisji Budżetowej oraz Komisji Infrastruktury, Inwestycji i Rozwoju
Społeczno-Gospodarczego Rady Gminy Wojciechów.
XXI sesja Rady Gminy Wojciechów – 30 lipca 2020 roku
Na XXI sesji radni zapoznali się z informacjami na temat bezW trakcie XIX sesji Rady Gminy podjęte zostały poniższe uchwały:
pieczeństwa na terenie gminy Wojciechów przedstawionymi przez
■■ Nr XIX/122/20 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy;
zaproszonych gości: Jarosław Jamrowski – Zastępca Komendanta
■■ Nr XIX/123/20 zmieniająca uchwałę w sprawie udzieKomisariatu Policji w Bełżycach, Adam Pietrzak – Dowódca JRG
lenia przez gminę Wojciechów pomocy finansowej
PSP w Bełżycach, Paweł Kowalski – Komendant Gminnego Zarządu
Województwu Lubelskiemu;
Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
■■ Nr XIX/124/20 w sprawie udzielenia przez gminę Wojciechów
w Wojciechowie.
pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu;
Jeśli chodzi o bezpieczeństwo przeciwpożarowe to w roku 2019
■■ Nr XIX/125/20 w sprawie udzielenia przez gminę Wojciechów
jednostki OSP z Gminy Wojciechów wyjeżdżały do 81 zdarzeń.
pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu;
Były to miedzy innymi pożary, miejscowe zagrożenia czy zabez■■ Nr XIX/126/20 w sprawie przyjęcia programu opieki nad
pieczenia imprez masowych i innych. Łącznie z budżetu gminy
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
na te zdarzenia wypłacono ekwiwalent jednostkom w kwocie
zwierząt na terenie gminy Wojciechów;
30.251 zł (poprzedni rok 15.241 zł). Szkolenia, na które wysłano
■■ Nr XIX/127/20 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utwostrażaków to m.in. szkolenie podstawowe - 12 osób, pierwsza pomoc
rzenia i prowadzenia ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt; przedmedyczna - 2 osoby. Łączny koszt szkoleń wyniósł 5.752 zł
■■ Nr XIX/128/20 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej (poprzedni rok 16.847 zł). Łączny koszt szkoleń i wyjazdów to
umowy dzierżawy na okres 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą; ponad 36 tysięcy złotych (poprzedni rok około 32 tysiące zł).
■■ Nr XIX/129/20 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania
Komisji Budżetowej Rady Gminy Wojciechów;
W odniesieniu do statystyk policyjnych za 2019 rok, dotyczących
■■ Nr XIX/130/20 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Gminy Wojciechów przedstawiają się następująco:
Komisji Infrastruktury, Inwestycji i Rozwoju Społeczno- ■■ liczba wszczętych postępowań przygotowawczych 57;
Gospodarczego Rady Gminy Wojciechów.
■■ liczba wykroczeń: 4 kradzieże, 5 uszkodzeń mienia, 14 wykroczeń przeciwko przepisom o wychowaniu w trzeźwości
XX sesja Rady Gminy Wojciechów – 25 czerwca 2020 roku
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
Była to sesja poświęcona informacjom na temat dróg woje- ■■ liczba czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia: 38,
wódzkich i powiatowych. W obradach uczestniczyło wielu zapro- ■■ liczba wypadków drogowych 3,
szonych gości, między innymi:, Anna Rynkowska - radna Powiatu ■■ liczba kolizji drogowych 19.
Lubelskiego, Grzegorz Dobosz – Kierownik Rejonu Zarządu Dróg
Na terenie gminy Wojciechów interweniowano 678 razy.
Wojewódzkich w Lublinie z/s w Bychawie, Anna Woźnicka –
Naczelnik Wydziału Dróg i Mostów w Lublinie z/s w Bełżycach, Na XXI sesji podjęte zostały poniższe uchwały:
Zbigniew Abramowicz – Kierownik Obwodu Drogowo-Mostowego ■■ Nr XXI/138/20 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy;
Nr 1 w Bełżycach.
■■ Nr XXI/139/20 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Ponadto podjęto uchwałę o odwołaniu Skarbnika Gminy, co
Opieki nad Zabytkami Gminy Wojciechów;
wynikało z nabycia prawa do emerytury przez Zofię Pomorską, ■■ Nr XXI/140/20 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
która dotychczas zajmowała to stanowisko. Na jej miejsce powołano
„Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Panią Martę Sagan.
Gminy Wojciechów”.
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XXII sesja nadzwyczajna Rady Gminy Wojciechów
– 10 sierpnia 2020 roku
W sierpniu radni ponownie głosowali w sprawie odwołania
i powołania Skarbnika Gminy Wojciechów. Sesja została zwołana
w trybie nadzwyczajnym na wniosek Wójta Gminy Wojciechów.
Powodem odwołania była niespodziewana rezygnacja Marty Sagan
powołanej w dniu 25 czerwca na Skarbnika Gminy. Wójt zaproponował kandydaturę Pani Mirosławy Walat, osoby z wieloletnim
doświadczeniem zawodowym. Radni w uchwale Nr XXII/142/20
jednogłośnie przychylili się do tej propozycji.
Podczas XXII sesji radni podjęli następujące uchwały:
■■ Nr XXII/141/20 w sprawie odwołania Skarbnika
Gminy Wojciechów;
■■ Nr XXII/142/20 w sprawie powołania Skarbnika
Gminy Wojciechów.
XXIII sesja Rady Gminy Wojciechów – 28 sierpnia 2020 roku
XXIII sesja była tzw. sesją absolutoryjną. Absolutorium to jeden
z najistotniejszych ustawowych środków kontroli rady gminy nad
działalnością Wójta. Po zakończeniu roku budżetowego rada gminy
ocenia pracę organu wykonawczego w zakresie działalności finansowej gminy. Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami
sesja absolutoryjna powinna być zwołana do końca czerwca, ale
z uwagi na wprowadzony stan epidemiczny w związku z COVID-19
ten termin został wydłużony o 60 dni. (§ 4 pkt. 2 Rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia
innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji
oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań
lub informacji (t. j. Dz.U. z 2020, poz.570) oraz art. 15 zzh ust.
1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (t. j. Dz. U z 2020, poz. 374 z późn. zm.)).
W przeprowadzonym głosowaniu nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wojciechów z tytułu wykonania
budżetu za 2019 rok „ZA” radni opowiedzieli się jednogłośnie.
Głosowanie nad uchwałą o absolutorium poprzedzone było
debatą i głosowaniem nad uchwałą w sprawie udzielenia Wójtowi
Gminy Wojciechów wotum zaufania. W głosowaniu jawnym, na 12
obecnych na sesji radnych 8 była „ZA”, 4 radnych „WSTRZYMAŁO
SIĘ”. Generalnie radni pozytywnie odnieśli się do treści samego

dokumentu podkreślając, że jest on zdecydowanie lepszy w porównaniu do tego sprzed roku.
Zachęcamy do zapoznania się z treścią Raportu, który został
przygotowany przez Wójta z pomocą pracowników Urzędu Gminy
i jednostek podległych.
Radni podjęli następujące uchwały:
■■ Nr XXIII/143/20 w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2020;
■■ Nr XXIII/144/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej
gminie Jabłonna na usuwanie skutków trąby powietrznej;
■■ Nr XXIII/145/20 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy
Wojciechów wotum zaufania;
■■ Nr XXIII/146/20 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy
Wojciechów z wykonania budżetu za 2019 rok;
■■ Nr XXIII/147/20 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi
Gminy Wojciechów z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok;
■■ Nr XXIII/148/20 w sprawie ustalenia średniej ceny paliwa
w Gminie Wojciechów w roku szkolnym 2020/2021.
XXIV sesja Rady Gminy Wojciechów
– 24 września 2020 roku
Na tej sesji gościli Prezes LGD „Zielony Pierścień” Zbigniew
Pacholik oraz przedstawiciel Związku Komunalnego Gmin
w Bełżycach Marek Berger, którzy przedstawili informacje dotyczące działalności w 2019 roku.
Podczas XXIV sesji radni podjęli poniższe uchwały:
■■ Nr XXIV/149/20 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
■■ Nr XXIV/150/20 w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2020;
■■ Nr XXIV/151/20 zmieniają uchwałę w sprawie zatwierdzenia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2020 rok.
Transmisja online sesji Rady Gminy Wojciechów jest dostępna na stronie Urzędu Gminy Wojciechów w zakładce
Gmina-Rada Gminy. Wszystkie informacje dotyczące pracy
Rady Gminy Wojciechów, jak również materiały z obrad
tj.: protokoły, uchwały i sprawozdania umieszczone są pod
adresem: www.wojciechow.esesja.pl

Powszechny Spis Rolny 2020
Od początku września do 30 listopada
br. trwa w całej Polsce Powszechny Spis
Rolny – najważniejsze badanie statystyczne
w tym roku. Spisy rolne odbywają się co 10
lat i obejmują wszystkie gospodarstwa rolne
w Polsce. Łącznie spisowi podlega ok.1,5 mln
gospodarstw rolnych, z tego w województwie
lubelskim ponad 190 tys.
Dane zebrane w spisie służą m. in. do
opracowania programów rozwojowych polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich i dostarczają szczegółowych informacji o sytuacji
społecznej, demograficznej i ekonomicznej
rolników oraz o prowadzonej przez nich
produkcji rolnej. Rolnicy zobowiązani są
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do udzielania dokładnych, wyczerpujących
i zgodnych z prawdą odpowiedzi.
Spisu można dokonać samodzielnie na
dwa sposoby:
■■ poprzez formularz internetowy,
dostępny wraz z instrukcją do logowania
na stronie internetowej GUS https://
spisrolny.gov.pl.
■■ telefonicznie - w przypadku braku
dostępu do Internetu – kontaktując się
z infolinię spisową na numer 22 279
99 99 wew. 1 i wybrać opcję „Spisz się
przez telefon”.

przez telefon, dzwoniąc na infolinię spisową
(tel. 22 279 99 99).
Użytkownicy gospodarstw rolnych, którzy
dokonali samospisu w aplikacji spisowej mogą
wziąć udział w LOTERII POWSZECHNEGO
SPISU ROLNEGO 2020, która trwa od 1
października do 23 listopada 2020 r.
Szczegółowe informacje oraz regulamin
loterii dostępne są na stronie internetowej:
www.loteria.spisrolny.gov.pl. Została również uruchomiona Infolinia, która obsługuje
przedsięwzięcie pod numerem telefonicznym
22 122 18 11.

■■ bezpośrednio – w celu przeprowadzenia

Zachęcamy do samodzielnego wzięcia
udziału w Spisie za pomocą metody samospisu internetowego, który odbywa za
pośrednictwem interaktywnej i bezpiecznej
aplikacji, dostępnej na stronie internetowej:
https://spisrolny.gov.pl/. Samospis internetowy jest najwygodniejszą formą wypełnienia
obowiązku spisowego. Pozwala na dostęp do
formularza spisowego w dowolnie wybranym
momencie, tj. o dowolnej godzinie, zarówno
rano jak i wieczorem, a w przypadku niedokończenia wypełniania ankiety można się
wylogować i w ciągu kilku dni zalogować
ponownie by zakończyć jej wypełnianie.
Poza tym użytkownik gospodarstwa rolnego
(rolnik) może przekazać informacje o swoim
gospodarstwie wykorzystując w tym celu
dowolne urządzenie, czyli smartfon, tablet,
laptop lub też komputer stacjonarny. Przez
Internet można się spisać od 1 września
do 30 listopada 2020 r. Rolnicy, którzy nie
poosiadają dostępu do Internetu lub mają
trudności z wypełnieniem formularza mogą
skorzystać również z metody samospisu

Dla uczestników loterii przewidziano
nagrody rzeczowe:
■■ 20 Nagród I stopnia w postali laptopów
Dell Inspiron G5 5500
■■ 88 Nagród II stopnia w postaci tabletów
Samsung Galaxy Tab S6 Lite wraz z aktywną kartą z dostępem do Internetu
(20 GB/mies.)
■■ 400 Nagród III stopnia w postaci przenośnych dysków twardych Seagate
Expansion 2TB
Odbędą się trzy losowania pod nadzorem komisji w terminach:
■■ 20 października 2020 r.
■■ 3 listopada 2020 r.
■■ 23 listopada 2020 r.
Każde losowanie będzie relacjonowane na żywo na kanale YouTube Głównego
Urzędu Statystycznego.
Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą się samodzielnie Więcej na stronie: spisrolny.gov.pl.
skontaktują się rachmistrzowie spisowi:
■■ telefonicznie - w celu przeprowadzenia
spisu w wywiadzie telefonicznym,

spisu w wywiadzie bezpośrednim
(w razie konieczności).
Do użytkowników gospodarstw rolnych
został wysłany list od Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego, który zawiera najważniejsze informacje i instrukcje związane
z organizacją spisu,
w tym numer gospodarstwa niezbędny
podczas logowania do aplikacji spisowej.
W spisie będziemy pytać o dane według
stanu na dzień 1 czerwca br., lub za okres
12 miesięcy liczony od 2 czerwca 2019 r.
do 1 czerwca 2020 r. włącznie. Formularz
spisowy zawiera 11 działów. Jednak nie
wszystkie pytania, czy nawet całe działy
będą dotyczyć konkretnego gospodarstwa
rolnego. Pytania dotyczą użytkowania
gruntów, powierzchni zasiewów, zwierząt
gospodarskich, nawożenia, ochrony roślin,
budynków gospodarskich, ciągników, maszyn
i urządzeń rolniczych, działalności gospodarczej, struktury dochodów gospodarstwa
domowego z użytkownikiem gospodarstwa
indywidualnego (nie będziemy pytali o wielkość dochodów tylko o strukturę), aktywności ekonomicznej oraz chowu i hodowli ryb.
Dane zbierane w spisie są bezpieczne.
Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy są
pouczani o istocie tajemnicy statystycznej
i sankcjach za jej niedotrzymanie.
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Wojciechów on-line
Zakończyła się realizacja projektu pn.
„Aplikacja mobilna - oferta kulturalna w świecie wirtualnym” dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach
programu „Kultura w sieci”.

W tych, nieprzewidywalnych czasach, gdzie
w znaczący sposób została ograniczona nasza działalność kulturalna, ofertę przenieśliśmy do sieci. Powstała aplikacja mobilna,
którą chcemy gorąco polecić czytelnikom
Gazety Wojciechowskiej. Wirtualne Muzeum
Kowalstwa, film o kowalstwie artystycznym, Wieża Ariańska i historia arianizmu
na Lubelszczyźnie, muzyka w wykonaniu
Kapeli Wojciechowskiej i Orkiestry Dętej, quiz
tematyczny – te wszystkie narzędzia zwiększają dostęp do oferty kulturalnej i edukacyjnej
Gminnego Ośrodka Kultury w Wojciechowie.

Mamy nadzieję, że nowo powstała aplikacja zwiększy obecność kultury w życiu
społecznym naszych mieszkańców poprzez
wykorzystanie narzędzi on-line.
Oferta, którą możecie Pastwo zobaczyć
dzięki aplikacji powstała w oparciu o zasoby
dziedzictwa kulturowego Gminy Wojciechów,

które pielęgnujemy od wielu lat. Zachęcamy
do zapoznania się z aplikacją i czynnego
uczestnictwa w kulturze, przy wykorzystaniu
narzędzi on-line.
Agnieszka Gąska
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wojciechowie

XXVI Ogólnopolskie Warsztaty Kowalskie
oraz XVIII Ogólnopolskie Spotkania Kowali Wojciechów 2020
W tym wyjątkowym roku, kiedy z powodu pandemii Covid – 19 zamarło życie
społeczne i kulturalne, Gminny Ośrodek
Kultury w Wojciechowie musi nieustannie
mierzyć się z nową rzeczywistością. Zakaz
robienia imprez masowych spowodował, że
z wielkim żalem musieliśmy podąć decyzję
o zaniechaniu organizacji Ogólnopolskich
Spotkań Kowali w dotychczasowej konwencji. Historia konkursów w Wojciechowie
sięga 1984 roku i bardzo nam zależało
nam, aby rok 2020 nie był białą plamą
w kalendarzu organizowanych tu Imprez
Kowalskich. Dlatego z zachowaniem wszelkich środków ostrożności podjęliśmy się organizacji XXVI Ogólnopolskich Warsztatów
Kowalskich. Zainteresowanie imprezą było
duże. Pomimo świadomości zagrożeń chęć
udziału w Warsztatach wyraziło 30 osób
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z terenu całej Polski. Komisja kwalifikacyjna na
podstawie przysłanych ankiet wybrała 16 osób.
Warsztaty rozpoczęły się 7 lipca 2020 r.
Ze względu na konieczność zachowania rygoru sanitarnego i bezpiecznych odstępów,
praktyczna nauka zawodu odbywała na placu
przy Wieży Ariańskiej. Dla zabezpieczenia
uczestników i palenisk kowalskich przed
warunkami atmosferycznymi zostały zakupione i rozstawione wiaty namiotowe.
Adepci sztuki kowalskiej nabywali i doskonalili swoje umiejętności pod kierunkiem
mistrzów: Andrzeja Słowika woj. podkarpackie, Kazimierza Kudły woj. podkarpackie
oraz Marka Święcha woj. podkarpackie.
Swoją naukę rozpoczęli od odbycia szkoleń BHP i PPOŻ pracy w kuźni, a także od
wykładu na temat właściwości cieplnych
metali. Na początek udali się również do
Muzeum Kowalstwa, gdzie obejrzeli prace
mistrzów i już pierwszego dnia stanęli do
kowadeł. Zajęcia trwały po 8 – 10 godzin
dziennie. Adepci poznawali różnorodne
techniki kowalskie i zdobnicze, wykonując
coraz bardziej skomplikowane wyroby min.
gwoździe, podkowy, świeczniki, wieszaki,
kwiaty oraz narzędzia. Podczas zajęć teoretycznych zapoznali się z historią i cechami regionalnymi kowalstwa polskiego,
przepisami prawnymi przy organizowaniu
i prowadzeniu własnej kuźni oraz z podstawami marketingu. W drugim tygodniu
nauki zwiedzili 100 letnią kuźnię Romana
Czernieca gdzie obejrzeli pokaz kucia podkowy i podkuwania konia. Dużym zainteresowaniem cieszył się również wykład na
temat projektowania wyrobów kowalskich
oraz pokaz kucia noża przeprowadzony
przez Tomasza Gomołę.
Wszystkie prace wykonane podczas
Warsztatów zostały sfotografowane i upublicznione w formie animacji na portalach
społecznościowych i stronie internetowej
Gminnego Ośrodka Kultury w Wojciechowie.
Na koniec Warsztatów uczestnicy otrzymali

dyplomy pamiątkowe oraz upominki, w tym
koszulki okolicznościowe i młotki podpisane przez mistrzów.
Równocześnie trwały prace zmierzające do organizacji XVIII Ogólnopolskich
Spotkań Kowali. Ponieważ przyjazd kowali
do Wojciechowa w tym roku nie był możliwy,
Gminny Ośrodek Kultury postanowił przeprowadzić konkurs kowalstwa artystycznego
w formule wirtualno - korespondencyjnej.
Było to przedsięwzięcie nowatorskie, ryzykowne i wymagające od Dyrekcji i pracowników
GOK wiele kreatywności. Wiedzieliśmy, że
jego powodzenie zależy w głównej mierze od
kowali i ich woli wzięcia udziału w konkursie,
którego idea polegała na wykonaniu i przysłaniu do nas wykutych LAMPEK NOCNYCH.
Prace te miały być wykonane tradycyjnymi
technikami kowalskimi z zachowaniem zasad
funkcjonalności i estetyki, a także zdobić
wnętrze zarówno w dzień jak i w nocy.
Na naszą propozycję odpowiedzieli kowale z całej Polski oraz z Węgier nadsyłając na

konkurs 20 lampek. Bardzo cieszy fakt, że w tej
formule konkursu wzięło udział wielu nowych
kowali (w tym jedna kobieta), którzy dotychczas
nie przyjeżdżali do Wojciechowa. Część z nich
to absolwenci Ogólnopolskich Warsztatów
Kowalskich w Wojciechowie. Nadsyłane prace
na bieżąco były spisywane i fotografowane
oraz oznaczane numerem, gdyż w założeniu
organizatora jury konkursowe przy ocenie
nie znało nazwisk wykonawców. Dodatkowo
kowale nadsyłali filmiki z procesu tworzenia
prac, które posłużyły jako narzędzie promocyjne zarówno kowali jak i całego wydarzenia.
Już 6 września spotkała się komisja w składzie: Wojciech Kowalczyk,
etnograf z Muzeum Kultury Ludowej
w Białymstoku, Małgorzata Michalska Nakonieczna – historyk sztuki, Prodziekan
kierunku Projektowanie Wnętrz w Wyższej
Szkole Przedsiębiorczości Administracji
w Lublinie i Roman Czerniec – kowal, Prezes
Stowarzyszenia Kowali Polskich. Komisja
w powyższym składzie postanowiła przyznać:
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■■ Trzy równorzędne I nagrody dla:

Piotra Stefaniaka z Sochaczewa woj.
mazowieckie, Laszlo Vajdy z miejscowości Fokos na Węgrzech, Tomasza
Peplińskiego z Jędrzejewa woj. kujawsko
– pomorskie z pomocnikiem Katarzyną
Peplińską
■■ Trzy równorzędne II nagrody
dla Jerzego Kwarcianego z Wólki
Panieńskiej woj. lubelskie, Damiana
Lassaka z Zakopanego woj. małopolskie, Michała Mendyka ze Skórki woj.
wielkopolskie
■■ Cztery równorzędne III nagrody
otrzymali: Kazimierz Burno z Podkowy
Leśnej woj. mazowieckie z pomocnikiem
Małgorzatą Burno, Kazimierz Kudła
z Zawady woj. podkarpackie, Andrzej
Dzwonkowski z Wałycza woj. kujawsko
– pomorskie z pomocnikiem Szymonem
Słupskim, Roman Parat z Gorzejowej
woj. podkarpackie z pomocnikami
Łukaszem Paratem i Mateuszem Paratem
■■ Cztery wyróżnienia pierwszego
stopnia dla Marcina Szczepańskiego
z Prądówki woj. wielkopolskie, Adama
Adamka z Lachowic woj. małopolskie z pomocnikiem Natalią Adamek,
Adama Stolarczyka z Sandomierza woj.
świętokrzyskie z pomocnikiem Kaliną
Karolak, Marka Sztuka ze Żmigrodu
woj. dolnośląskie
■■ Sześć wyróżnień drugiego stopnia otrzymali Kalina Karolak
z Sandomierza woj. świętokrzyskie
z pomocnikiem Adamem Stolarczykiem;
Ryszard Skuza z Kielc woj. świętokrzyskie; Grzegorz Krasiński z Ustki woj.
pomorskie z pomocnikiem Magdaleną
Krasińską; Zbigniew Szostak z Płońska
woj. mazowieckie; Bartłomiej Gazda
z Tuszymy woj. podkarpackie z pomocnikiem Kacprem Gazdą; Zdzisław
Mejsak z Kościana woj. wielkopolskie.
Dodatkowo w tym roku po raz pierwszy
Rada Gminy Wojciechów postanowiła ufundować nagrodę w tym konkursie. Komisja

na czele z Przewodniczącym Michałem
Sumińskim uważnie obejrzała wszystkie
nadesłane lampki i postanowiła przyznać
nagrodę pieniężną lampce wykonanej przez
Tomasza Peplińskiego z Jędrzejewa woj.
kujawsko – pomorskie
Uroczyste ogłoszenie wyników nastąpiło
podczas transmisji on-line w dniu 6 września
2020, którą obejrzało ponad 8000 widzów.
Przez cały dzień przy Wieży Ariańskiej
gościła ekipa Telewizji Lublin, która realizowała tu program „Lato z TVP 3”. Wiele
w tym programie mówiło się o kowalstwie,
przeprowadzanym konkursie. Towarzyszyła
mu również wystawa wykonanych lampek.
Za udział w konkursie mistrzowie wraz
z pomocnikami otrzymali drogą pocztową
pamiątkowe dyplomy, natomiast laureaci
konkursów otrzymali nagrody pieniężne
ufundowane przez Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.
W pierwszej połowie września prace
konkursowe zostały sfotografowane i poddane obróbce z zastosowaniem najnowszych technologii multimedialnych. Tak
przygotowane fotografie zostały złożone
w formie wirtualnej wystawy, która została
zamieszczona na stronach internetowych
Gminnego Ośrodka Kultury w Wojciechowie
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oraz Stowarzyszenia Kowali Polskich a także w mediach społecznościowych. Ponadto
został zorganizowany konkurs, w którym
Internauci w drodze głosowania on - line
wybierali ich zdaniem najlepszą pracę.
Rywalizacja była bardzo burzliwa i trwała
do 30 września. Wystawa na portalu FB
miała blisko 72 tys. wyświetleń. Zdaniem
internautów najlepszą lampkę wykonał
Laszlo Vajda z Węgier uzyskując 381 głosów.
Laureat otrzymał nagrodę pieniężną natomiast wśród głosujących zostały rozlosowane
nagrody rzeczowe – podkowy na szczęście
oraz albumy pt. „Kowalskie dzieła sztuki”.
Pamiątką z tegorocznych Spotkań Kowali
będzie katalog prac konkursowych, w którym
oprócz oferty 20 kowali znajdzie się krótka
historia imprez kowalskich w Wojciechowie
oraz artykuł o Alei Zasłużonych Kowali wraz
z sylwetkami osób na niej uhonorowanych.
Wykonane lampki nocne oraz prace uczestników Ogólnopolskich Warsztatów kowalskich zdobią wnętrza Muzeum Kowalstwa
w Wojciechowie do którego zwiedzania serdecznie zapraszamy.
Urszula Mirosław GOK Wojciechów

Dożynki Parafialno – Gminne Wojciechów 2020

W niedzielę, 23 sier pnia 2020
w Wojciechowie odbyły się Dożynki Parafialno
– Gminne. Organizatorem tego wydarzenia
byli: Urząd Gminy w Wojciechowie, Gminny
Ośrodek Kultury w Wojciechów, Rada
Gminy Wojciechów oraz Parafia Rzymsko
– Katolicka w Wojciechowie. Korowód
Dożynkowy ruszył spod Kuźni Romana
Czernieca o godz.11.00. Na jego czele stanęli

Starostowie tegorocznych Dożynek: Beata
Jędrej zamieszkała w Wojciechowie Kolonia
Piąta oraz Piotr Kwiatkowski z Wojciechowa.
Z ramienia władz gminnych w korowodzie
uczestniczyli Artur Markowski Wójt Gminy
Wojciechów, Tomasz Zielonka Zastępca
Wójta Gminy Wojciechów, Michał Sumiński
Przewodniczący Rady Gminy Wojciechów,
Agnieszka Gąska Dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury w Wojciechowie oraz
Przedstawiciele Rady Gminy. Wieńce dożynkowe przygotowały: Zrzeszenie Kobiet
Aktywnych „Sporniaczanki” oraz Koło
Gospodyń Wiejskich ze Stasina. Pomocą
w transporcie wieńców i obsłudze technicznej
imprezy służyła Ochotnicza Straż Pożarna
z Ignacowa. Zarówno obecna sytuacja epidemiczna jak również deszczowa pogoda
spowodowały, że Msza Św. Dożynkowa
została odprawiona w Kościele
Parafialnym w Wojciechowie.
Przewodniczyli jej ks. Rafał
K o w a l c z u k – D y re k t o r
Katolickiego Radia Zamość oraz
ks. Proboszcz naszej Parafii – Jan

Hałasa. Oprawę muzyczną mszy przygotowała Orkiestra Dęta OSP w Wojciechowie.
Podczas mszy poświęcone zostały wieńce dożynkowe i odbył się obrzęd przekazania chleba na ręce Wójta. Na pamiątkę Starostowie
Beata Jędrej i Piotr Kwiatkowski otrzymali
dyplomy oraz okolicznościowe statuetki
wykute przez Romana Czernieca. Po Mszy
Świętej wszyscy udali się na plac przy Wieży
Ariańskiej, gdzie wysłuchali koncertów
Orkiestry Dętej i Kapeli Wojciechowskiej.
Tam również zostały wręczone podziękowania i nagrody dla Delegacji Koła Gospodyń
Wiejskich ze Stasina oraz Zrzeszenia Kobiet
Aktywnych „Sporniaczanki” za podtrzymywanie tradycji wyplatania wieńców dożynkowych oraz za udział w uroczystości.
Oba wieńce zostały zgłoszone na Konkurs
Powiatowy w którym do etapu wojewódzkiego zakwalifikowano wieniec wykonany przez
KGW Stasin. Podczas Dożynek Wojewódzkich
wieniec ten zajął I miejsce i będzie reprezentował Lubelszczyznę na Dożynkach
Prezydenckich w Spale w roku 2021.
Urszula Mirosław GOK Wojciechów
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Uroczyste podsumowanie projektów 2020

W niedzielę 6 września przy Wieży Ariańskiej w Wojciechowie
odbyło się Uroczyste Podsumowanie Projektów realizowanych
przez Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie w roku 2020.
Podczas tego wydarzenia mogliśmy obejrzeć efekty takich działań
jak: – Udział w Konkursie „Zabytek Zadbany” – w którym Wieża
Ariańska otrzymała wyróżnienie przyznane przez Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego i Głównego Konserwatora Zabytków.
Aby promować ten zaszczytny tytuł została wykonana wystawa
fotografii wielkoformatowej. Podczas wydarzenia odbyło się zakończenie realizacji projektu Warsztaty z Kulturą 2020 w ramach
którego panie z 5 miejscowości Gminy Wojciechów zrzeszone
w Kołach Gospodyń, grupach czy organizacjach uczestniczyły
w warsztatach rękodzieła artystycznego. Podczas Gali prezentowane były najpiękniejsze prace wykonane w ramach projektu,
a jego uczestniczki demonstrowały zdobyte umiejętności podczas
podczas pokazów. Podsumowany został również projekt „Kultura
w sieci” efektem którego jest szereg przedsięwzięć mających na
celu promocję Wieży Ariańskiej i mieszczących się w niej Muzeów
z wykorzystaniem najnowszych technologii.
Ważnym elementem tego dnia było ogłoszenie wyników korespondencyjnego konkursu kowalstwa artystycznego organizowanego
w ramach XVIII Ogólnopolskich Spotkań Kowali Wojciechów 2020
oraz wystawa nadesłanych na konkurs lampek nocnych.
Przez cały dzień prowadzona była promocja walorów turystycznych i kulturalnych Gminy Wojciechów, a także realizowanych przez
GOK projektów w programie „Lato z TVP 3”.
Ilona Sykut GOK Wojciechów
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Gala Finałowa projektu
„Warsztaty z kulturą - kreatywny rozwój kapitału społecznego w Gminie Wojciechów”

6 września 2020 r. na placu przy Wieży
Ariańskiej, odbyła się Gala Finałowa podsumowująca projekt realizowany przez Gminny
Ośrodek Kultury w Wojciechowie pod nazwą
„Warsztaty z kulturą- kreatywny rozwój kapitału społecznego w Gminie Wojciechów”.
Zadanie to realizowane było w ramach programu „Edukacja kulturalna 2020” Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Założeniem projektu była organizacja
cyklu warsztatów rękodzielniczych o różnorodnej tematyce w odległych miejscowościach
wiejskich, tak aby ułatwić ich mieszkańcom
dostęp do kultury. Szeroka oferta projektu
pozwoliła zaangażować blisko 100 osób, rozbudzić w nich zainteresowania oraz umożliwić zdobycie nowych umiejętności twórczych.
Pokazuje to jak dużo jest w naszej gminie
osób zainteresowanych rozwojem osobistym
i rękodzielniczym
Zajęcia odbywały się w remizach OSP
w Stasinie, Starym Gaju, Sporniaku,
Wojciechowie Kolonia Pierwsza oraz w Wieży
Ariańskiej w Wojciechowie. Wszystkie warsztaty prowadzone były przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami oraz doświadczeniem.

Zajęcia z wytwarzania mis i doniczek z betonu, aniołów techniką powertex oraz świec
i mydełek prowadziła Honorata Świderska.
Natomiast warsztaty filcowania na sucho,
szydełkowania oraz wytwarzania biżuterii
przeprowadziła Monika Matuła-Wetzlich.
Efekty pracy uczestników projektu mogliśmy podziwiać podczas Gali Finałowej. Panie
z pięciu grup warsztatowych prezentowały
wykonane podczas zajęć prace, a także prowadziły pokazy poznanych technik rękodzielniczych dla zgromadzonej publiczności.
Na wszystkie osoby biorące udział
w projekcie czekał również poczęstunek.
Wydarzeniu towarzyszyła ekipa Telewizji
Lublin, która realizowała program pt. „Lato
z TVP 3”. Podczas transmisji na żywo wypowiadali się zarówno organizatorzy przedsięwzięcia jak również panie prowadzące

i uczestniczki warsztatów. Dzięki temu projekt zyskał szeroką promocję.
Wszystkim uczestnikom projektu dziękujemy za tak liczny udział! Mamy nadzieję że
kolejne projekty realizowane przez Gminny
Ośrodek Kultury w Wojciechowie spotkają
się z równie dużym zainteresowaniem.
Urszula Mirosław GOK Wojciechów
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Obchody 81 Rocznicy Masowego Mordu w Szczuczkach
Pierwsza niedziela października to
czas kiedy tradycyjnie mieszkańcy Gminy
Wojciechów oraz zaproszeni goście zbierają się pod Pomnikiem Pomordowanych
w Szczuczkach, aby uczcić pamięć tragicznych
wydarzeń jakie miały miejsce 1 października
1939 r. W tym dniu, w miejscowej szkole
Niemcy zamordowali i spalili 102 mężczyzn.
Był to pierwszy na Lubelszczyźnie masowy
mord ludności polskiej przez hitlerowskiego
okupanta, a jednocześnie jeden z najtragiczniejszych dni w historii naszej Gminy.
Podczas tegorocznych obchodów 81. rocznicy tego wydarzenia przy Kaplicy zebrało się
bardzo wiele osób chcących uczcić pamięć ofiar
i oddać im hołd. W uroczystości wzięli udział
m.in.: Kamila Szysiak Dyrektor Kancelarii
Marszałka Województwa Lubelskiego, Artur
Rumiński Sekretarz Powiatu Lubelskiego,
Paweł Karczmarczyk Burmistrz Miasta
i Gminy Poniatowa, Janusz Nowomiejski
Wiceprzewodniczący Rady Miasta i Gminy
Poniatowa, Anna Rynkowska Radna Powiatu
Lubelskiego, Joanna Kaznowska Radna
Powiatu Lubelskiego, Bogumił Siramowski
Przewodniczący Rady Miejskiej w Bełżycach,
Krzysztof Górecki Prezes Stowarzyszenia
"U źródeł Ciemięgi", Artur Markowski
Wójt Gminy Wojciechów, Michał Sumiński
Przewodniczący Rady Gminy Wojciechów,
Tomasz Zielonka Wicewójt Gminy Wojciechów,
Przedstawiciele Rady Gminy Wojciechów,
Przedstawiciele Żołnierzy i Przyjaciół
Armii Krajowej Wolność i Niezawisłość im.
"ZAPORY": Artur Kręcisz Wiceprezes, Bogdan
Czuryszkiewicz, Kpt Jan Anasiewicz, przedstawiciele wszystkich szkół z terenu Gminy
Wojciechów oraz Harcerska Organizacja
Wychowawczo-Patriotyczna "Cichociemni".
Na uroczystości nie mogło zabraknąć
również pocztów sztandarowych oraz druhów strażaków z jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych z Gminy Wojciechów,
druhów z zaprzyjaźnionej jednostki OSP
w Kraczewicach oraz Pocztu Sztandarowego
Koła Kombatanckiego z Bełżyc na czele
z Generałem Brygady Henrykiem Dziudkiem.
Rocznicowe obchody rozpoczęły się
złożeniem wieńców przed pomnikiem pomordowanych przez przedstawicieli wielu instytucji, a także przez mieszkańców
Wsi Szczuczki. Część oficjalną uroczystości
rozpoczęło wspólne odśpiewanie Hymnu
Państwowego. Po wystąpieniu Wójta
Gminy Wojciechów Artura Markowskiego,
Przewodniczącego Rady Gminy Wojciechów
Michała Sumińskiego oraz zaproszonych
gości, pamięć o poległych swoimi koncertami uczciły Kapela Wojciechowska oraz

14

GAZETA WOJCIECHOWSKA

Orkiestra Dęta OSP w Wojciechowie. Głos również
zabrał Jan Janusz Jastrzębski – poeta i fraszkopisarz z Łukowa, który zaprezentował zebranym
okolicznościowy wiersz.
O godzinie 11.30 ks. Marek Jaworski Proboszcz
Parafii Łubki odprawił Mszę Świętą w intencji pomordowanych. O oprawę mszy zadbali członkowie
Kapeli Wojciechowskiej oraz pan organista.
Ukoronowaniem tej pięknej i pełnej zadumy uroczystości była „Cisza” odegrana przez Kapelmistrza
Orkiestry Dętej Kazimierza Kołodzieja. Na koniec poczty sztandarowe przy dźwiękach marsza
w wykonaniu Orkiestry zostały odprowadzone pod
Szkołę – Pomnik.
Urszula Mirosław GOK Wojciechów
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Po drogach i bezdrożach wojciechowskiej historii
Już po raz drugi Ziemia Wojciechowska
upamiętniła pieszym rajdem Stanisława Ziębę
ps. „Tygrys” – żołnierza Kedywu, który zginął
w samotnej walce z Niemcami pod Ignacowem.
Ten 20-letni przedwojenny harcerz pochodzący z Podola na trwałe wpisał się tym samym
w naszą przeszłość, ale też stał się jednym
z symboli służby i ofiarności dla młodego
pokolenia. Rajd Pamięci „Tygrysa” jest lekcją
historii, którą odrobiliśmy już po raz drugi.
Tegoroczny Rajd Pamięci Stanisława Zięby
ps. „Tygrys” tradycyjnie już zorganizowany został przez Stowarzyszenie Inicjatyw
Społecznych „Potrafisz” pod patronatem wójta
gm. Wojciechów dr. Artura Markowskiego,
Harcerskiej Organizacji „Cichociemni”
z Brzegu Dolnego oraz Związku Oficerów
Rezerwy im. Marszałka Piłsudskiego
z Poznania. Gośćmi wyjątkowymi na tym
Rajdzie był przyrodni brat „Tygrysa” – p.
Zbigniew Nowak, oraz bratanek naszego
Bohatera p. Andrzej Nowak. W Rajdzie
udział wzięła niewielka grupa uczestników.
W czasie wędrówki na trasie Matczyn –
Ignaców – Wojciechów rozdanych zostało
50 okolicznościowych znaczków rajdowych
przekazanych przez H.O. „Cichociemni”.
W porównaniu do roku poprzedniego liczba
piechurów była znacznie mniejsza. Wpływ na
to miała przede wszystkim sytuacja pandemii Covid-19, ale też zapowiadany wcześniej
deszcz. To z powodu pandemii nie odbył się
w tym roku choćby Rajd Pamięci „Zapory”
– największa i najlepiej zorganizowana impreza historyczna tego typu w Polsce. Mimo
to na trasie Rajdu „Tygrysa” zapoczątkowanej udziałem jego uczestników w Mszy św.
w kościele parafialnym w Matczynie mogliśmy spotkać kilkadziesiąt osób, w tym wójta
gm. Wojciechów dr. Artura Markowskiego,

przewodniczącego Rady Miejskiej w Bełżycach
Bogumiła Siramowskiego i sekretarz miasta
i gminy Bełżyce Joannę Kaznowską. Po zakończeniu mszy św. zgromadzeni przeszli
do grobu Stanisława Zięby na miejscowym
cmentarzu, gdzie złożone zostały wiązanki
kwiatów i zapalone znicze. Następnie uczestnicy Rajdu udali się w kierunku Ignacowa.
Trasę wędrówki zabezpieczali strażacy OSP
Ignaców, OSP KSRG Wojciechów oraz karetka Stowarzyszenia Ratownictwa Polskiego.
W czasie nabożeństwa w świątyni groźne
chmury, z których rano padał deszcz ustąpiły słońcu. Dzięki temu droga prowadząca
zarówno asfaltowymi szosami, jak i drogami
gruntowymi nie była nazbyt uciążliwa.
Do pomnika w Ignacowie, pięknie odrestaurowanego przez strażaków OSP
Ignaców, oraz regularnie porządkowanego przez wolontariuszy Stowarzyszenia
„Potrafisz” (opiekuna tego miejsca) i harcerzy „Cichociemnych” grupa dotarła zgodnie
z założonym wcześniej planem. Warto tutaj
zauważyć, że w świadomości uczestników
Rajdu od ubiegłego roku miejsce pierwszego
pochówku żołnierza Armii Krajowej w którym ustawiono krzyż-pomnik jest odróżniane
od miejsca jego faktycznej śmierci, które od
tego roku na czas Rajdu oznaczane będzie
biało-czerwoną flagą. Po złożeniu kwiatów
i zapaleniu zniczy, ale też odczytaniu życiorysu „Tygrysa” i wysłuchaniu wspomnień pana
Nowaka, brata Stanisława Zięby, wyruszono świeżo utwardzoną drogą przez pola do
Olszynek i dalej do Wojciechowa. Tam, tradycyjnie już oddano hołd wojciechowskim strażakom poległym w czasie II Wojny Światowej,
tym zamordowanym w Wojciechowie,
Bełżycach, ale też pierwszemu prezesowi
wojciechowskich strażaków por. Józefowi

Klarnerowi zamordowanemu przez sowietów
w Katyniu. Kolejnym etapem wędrówki był
pomnik żołnierzy Wojska Polskiego, którzy
oddali swoje życie w walce o wolną Polskę na
frontach II Wojny Światowej. Trasa Rajdu
zakończyła się przy siedzibie urzędu gminy
Wojciechów i tablicy przypominającej akcję
odwetową oddziału Armii Krajowej, wskutek
której zlikwidowano miejscowy posterunek
niemiecki. Tutaj również zapłonęły znicze
i złożone zostały wiązanki kwiatów.
2. Rajd Pamięci Stanisława Zięby ps.
„Tygrys” za nami. Miejmy nadzieję, że za rok,
w zdecydowanie lepszych okolicznościach
i bez obowiązujących obecnie w Polsce i na
świecie obostrzeń związanych z pandemią
Covid-19 uda się organizatorowi zgromadzić większą liczbę tych, dla których pamięć
o Bohaterach staje się inspiracją do wspólnego wędrowania ścieżkami, którymi i oni
niegdyś podążali.
(RedAM)
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Krwiodawcy na start!
Działający od kilku już lat Mundurowy
K lub Honorow ych Dawców Kr wi
w Wojciechowie po raz kolejny był organizatorem udanej akcji honorowego krwiodawstwa w Wojciechowie. Przy pięknej,
letniej pogodzie na parkingu hali sportowej
i szkoły stanął krwiobus RCKiK w Lublinie,
namioty wirtualnego kina 3 D, stoiska kilku
firm, samochód OSP KSRG Wojciechów.
Wojciechowski Klub w tym roku organizuje
donacje terenowe nie tylko w Wojciechowie,
ale też w Lublinie na wysokim poziomie,
co w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa zostało dostrzeżone.
Aby uatrakcyjnić oddawanie krwi, a przy
okazji pokazać Wojciechów, udało się pozyskać wsparcie TVP Lublin. Z samego rana
otwarto więc telewizyjne studio plenerowe,
a dziennikarze i kamera TVP równocześnie
z rozmowami w studio, zaglądali do miejsc
wartych pokazania nie tylko mieszkańcom
naszego regionu. To dlatego dziennikarze

odwiedzili wojciechowski kościół parafialny, z którego transmitowano mszę świętą ale też przeprowadzili interesującą rozmowę
z ks. Kan. Janem Hałasą, zajrzeli i porozmawiali z dyrektor GOK
p. Agnieszką Gąską, odwiedzili wojciechowską kuźnię i p. Romana

Czernieca, pokazywali to, co w Wojciechowie jest najatrakcyjniejsze
i godne obejrzenia nie tylko na ekranie telewizora. W rozmowach
studyjnych brali udział wójt naszej gminy dr. Artur Markowski,
oraz radny wojewódzki Marek Wojciechowski, prezes Rady Krajowej
Stowarzyszenia HDK R.P. Tomasz Ogrodnik, prezes Mundurowego
Klubu HDK „Życie” im. por. Józefa Klarnera Andrzej Moroz, organizator i gospodarz wydarzenia. Przed kamerami TVP Lublin
stawali też wojciechowscy strażacy, krwiodawcy zrzeszeni w wojciechowskim Klubie oraz inni mieszkańcy Ziemi Wojciechowskiej.
Ta, kolejna już w tym roku akcja pozyskiwania krwi od dawców
w trudnym okresie światowej pandemii Covid-19 , podobnie, jak
poprzednia okazała się sukcesem organizacyjnym, ale też sukcesem
w ilości pozyskanej ilości krwi. Następna akcja – podobnie, jak
majowa – przeprowadzona będzie już w listopadzie przed remizą
OSP KSRG Wojciechów. Już dzisiaj zapraszamy krwiodawców
na niedzielę 8 listopada w godzinach 10:00 – 14:00. Ta akcja,
jak i wszystkie poprzednie jest organizowana z przesłaniem.
Ponieważ odbędzie się niemal w przeddzień Święta niepodległości,
przebiegać pod hasłem „Oddaj krew dla Niepodległej”.
(RedAM)

„Cichociemni” na pielgrzymim szlaku
Pandemia nie sprzyjała w tym roku
organizacji wielu wydarzeń nie tylko
w Polsce. Wzmożone obostrzenia profilaktyczne zmusiły do odwoływania wielu imprez kulturalnych, sportowych, ale
także i religijnych. Z tego też powodu po
raz pierwszy od wielu lat z wojciechowskiego kościoła miała nie wyruszyć piesza
pielgrzymka do matki Boskiej Kębelskiej

w Wąwolnicy. Miała się nie odbyć, ale
jednak się odbyła!
Od trzech lat z pielgrzymami wędrującymi z parafii św. Teodora z Wojciechowa
szła nieduża grupka naszych harcerzy.
A ponieważ stało się już to tradycją, że
harcerze podążają pieszo do Wąwolnicy
z naszej gminy, zaczęli numerować
swoje pielgrzymki, wpisując je do
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swojego kalendarza. Kiedy się okazało,
że z Wojciechowa nie wyruszy pielgrzymka, harcerze z Markuszowa zadeklarowali
udział w pielgrzymce markuszowskiej.
Miało do nich dołączyć kilku harcerzy z naszej gminy. To jednak powodowało dodatkowe utrudnienia. Wówczas drużynowy 7.
Środowiskowej Drużyny Harcerskiej „Wataha”
im. mjr. cc. Hieronima Dekutowskiego

„Zapory” podjął decyzję, że pomimo, że
spod wojciechowskiego kościoła nie wyjdzie
pielgrzymka parafialna, on, a z nim każdy, kto
się odważy, pójdą pieszo do Wąwolnicy, aby
zachować ciągłość skautowego pielgrzymowania. W ostateczności z krzyżem
parafialnym w drogę wyruszyło 12 osób:
2 panie z parafii w Palikijach, 1 harcerka
z parafii w Tomaszowicach i 9 osób z parafii
Wojciechów. Już niemal na mecie dołączyli do
nich harcerze idący do tronu Pani Kębelskiej
z Markuszowa.
Jak się wydaje, i tym razem harcerze
„Cichociemni” z naszej gminy zdali egzamin. Z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności, w padającym deszczu,
przez błota pól i asfaltowymi drogami
– dotarli do sanktuarium wąwolnickiego.
Hasłem tegorocznej 4. Pieszej Pielgrzymki
Harcerskiej do Wąwolnicy były słowa:
„Maryjo jestem, pamiętam, czuwam!”.
Wszystkich chętnych do pokłonienia się
Matce Jezusa w cudownej figurze Matki
Boskiej Kębelskiej za rok, już dzisiaj serdecznie zapraszamy do naszej grupy!
Andrzej Moroz

Ostatnie pożegnanie druha Jana
W ostatni poniedziałek września, społeczność wojciechowska pożegnała wieloletniego prezesa OSP KSRG Wojciechów,
pasjonata pożarnictwa i duchowego ojca
wojciechowskiej Orkiestry Strażackiej
Jana Mirosława. Zmarł kilka dni wcześniej
w bełżyckim szpitalu przeżywszy 81 lat.
W uroczystości pogrzebowej, przy pięknej,
słonecznej pogodzie (dzień przed i dzień po
z nieba lały się hektolitry deszczu) Druha
Jana żegnali członkowie licznej Rodziny,
przedstawiciele macierzystej jednostki OSP
w Wojciechowie, strażacy z sąsiednich straży
pożarnych ze swoimi sztandarami, Orkiestra
Strażacka, mieszkańcy gminy. Władze gminne reprezentował wójt gm. Wojciechów dr
Artur Markowski.
Urna z prochami zmarłego b. Prezesa
OSP KSRG Wojciechów wystawiona została
przed remizą wojciechowską. Stamtąd w orszaku pogrzebowym, przy dźwiękach marszu
żałobnego w wykonaniu orkiestry, przez
bardzo wiele lat oczka w głowie Zmarłego,

została przeniesiona do miejscowego kościoła św. Teodora, gdzie ks. kan. Jan Hałasa odprawił mszę świętą, wspominając w homilii
postać Pana Jana. Następnie urna spoczęła
w strażackiej Skodzie, i znowu poprzedzona
rzeszą mieszkańców Ziemi Wojciechowskiej
została przewieziona na cmentarz parafialny.
Po odprawieniu okolicznościowych modlitw, w chwili wpuszczania urny do grobu
zawyła syrena alarmowa w remizie, oraz
syreny wszystkich samochodów pożarniczych biorących udział w tej jakże smutnej
uroczystości. Orkiestra Strażacka pożegnała
swojego największego sympatyka i patrona
kilkoma utworami dobranymi do okoliczności, a hejnalista zagrał „Ciszę” – przepiękny
utwór odtwarzany zwykle przy ostatnim
pożegnaniu ludzi nieprzeciętnych.
Pan Jan Mirosław zwany przez wojciechowskich strażaków „Dziadkiem” spoczął
na wieki w grobie rodzinnym, odchodząc na
swoją ostatnią służbę. Jednak pamięć o Nim
i Jego oddaniu miejscowej Straży Pożarnej

na wiele lat zostanie zachowana nie tylko
w Wojciechowie, ale zapewne i w całej gminie Wojciechów.
Andrzej Moroz
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WF z Mistrzem
25 września w godzinach porannych
w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej
w Palikijach odbyło się spotkanie z polską
lekkoatletką, sprinterką Małgorzatą HołubKowalik, obecne zawodniczką Klubu AZS
UMCS Lublin. W spotkaniu wzięli udział
uczniowie klas IV-V pod opieką nauczyciela
wychowania fizycznego p. Elżbiety MiareczkiCzubak . Nasz gość opowiedział m. in. o początkach swojej przygody ze sportem, obecnej
pracy zawodowej w Wojsku Polskim i o planach na przyszłość. Wspomniał o najważniejszych sukcesach, m.in. zdobyciu srebrnego
i brązowego medalu na Mistrzostwach Świata
w sztafecie 4x400 metrów, jak również rekordach życiowych w biegu na 400 metrów.
Uczniowie zadawali pani Małgorzacie pytania,
mogli otrzymać autograf, a następnie pod
Jej kierownictwem wziąć udział w profesjonalnym treningu lekkoatletycznym na
boisku tartanowym. Na zakończenie piątkowego spotkania nazwanego przez nas

„WF z Mistrzem” pani Małgorzata zachęciła szkole ofiarowała nam koszulkę z autograuczniów do przestrzegania zasad zdrowego fem i wykonała z czwarto-i piątoklasistami
odżywiania, uprawiania sportu i rozwijania pamiątkowe zdjęcie.			
swoich pasji. Na pamiątkę pobytu w naszej 			

Elżbieta Miareczka-Czubak

RĘKOdzielni znów w działaniu
Po długiej przerwie, częściowo wymuszonej przez sytuację epidemiologiczną w naszym kraju, młodzi RĘKOdzielnicy ze Szkoły
Podstawowej w Palikijach znów wrócili do
akcji. Tym razem przez dwa kolejne piątkowe
popołudnia podjęli się wykonania szkatułek
na drobiazgi i ozdobnych jaj. Pod czujnym
i troskliwym okiem prowadzącej warsztaty
– pani Małgorzaty Żuchnik – młodzi artyści
zgłębiali tajemnicę techniki decoupage’u.
Swoje małe arcydzieła uczniowie nasi wykonywali z wielkim zapałem, zaangażowaniem i przede wszystkim radością. Wytwory
rąk naszych szkolnych RĘKOdzielników

przekazane zostały przez ich autorów na
kiermasz, z którego dochód przeznaczony
zostanie na rewitalizację nagrobka pierwszego kierownika i dyrektora naszej szkoły
– Pana Józefa Gadeckiego.
Udział w zorganizowanych przez Szkołę
Podstawową w Palikijach a prowadzonych
przez Panią Małgorzatę Żuchnik warsztatach
dał ich uczestnikom dużo radości i satysfakcji. Dzięki tym zajęciom uczniowie naszej
szkoły mieli okazję nie tylko nauczyć się
różnorodnych technik rękodzielniczych, ale
przede wszystkim odkryć w sobie pokłady
kreatywności i doświadczyć pracy twórczej.
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Szczególną radość sprawił naszym uczniom
fakt, że za wytwór ich rąk udało się pozyskać
środki finansowe, które następnie przekazane zostały na leczenie małego Jasia
Bednarza czy zasilą fundusz rewitalizacji
pomnika nagrobnego Józefa Gadeckiego.
Niestety wszystko ma swój początek i ma
swój koniec. Tak jest i tym razem. Zajęcia,
które odbyły się 2 października były już ostatnimi zajęciami z cyklu „RĘKOdzielni w działaniu”, ale mamy nadzieję, że udało nam się
zaszczepić w ich uczestnikach zamiłowanie
do rękodzieła, które będą rozwijać i z którego
będą czerpać wiele radości i satysfakcji.

Z tego miejsca w imieniu uczestników
projektu i wszystkich innych osób współpracujących przy jego realizacji chciałybyśmy podziękować Pani Małgorzacie Żuchnik z Palikij,
pomysłodawczyni i prowadzącej zajęcia, dzięki której zaangażowaniu, determinacji oraz
wielkiemu sercu udało nam się zrealizować
wszystkie zamierzone cele. Dziękujemy za poświęcony czas oraz za cierpliwość. Dziękujemy
za to, że zechciała Pani podzielić się z nami
swoją wiedzą i umiejętnościami, które, obserwując Panią, ma się wrażenie, że są niewyczerpywalnym źródłem pomysłów. Liczymy na
dalszą równie owocną współpracę.
Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Palikijach
		
Urszula Rogowska – Misztal
i Koordynator projektu – Magdalena Szabat

OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA…
„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci” – słowa Wisławy Szymborskiej stały
się dla mieszkańców Palikij inspiracją do uczczenia pamięci założycieli oświaty w naszej wsi. Efektem
trwałym przedsięwzięcia będzie tablica pamięci ku czci twórców oświaty oraz płyta nagrobna pierwszego kierownika Szkoły Podstawowej w Palikijach - Józefa Gadeckiego. Ocalenie wspomnień o ludziach oświaty sprzed ponad stu laty możliwe było na podstawie źródeł historycznych: dokumentów
archiwalnych, kronik, wspomnień uczniów i kolegów.
Józef Gadecki urodził się 17 marca 1888 roku w Dominikowicach, powiat Gorlice, woj. Kraków,
a zmarł 6 lutego 1962 roku w Palikijach, gmina Wojciechów, woj. Lublin. Z podpisu na fotografii nadesłanego przez rodzinę z Gorlic w 1915 roku oraz z wykazu nauczycieli pochodzącego z Archiwum
Państwowego w Lublinie czytamy, iż „piastował godność kierownika Szkoły w Palikijach od 1 września
1919 roku”, aż do roku 1962 – 43 lata.
Pierwsze lata pracy młodych nauczycieli zbiegają się z początkiem odzyskania niepodległości przez
Polskę, a tym samym odrodzeniem oświaty. Pierwszy akt organizacyjny szkoły z roku wskazywał na
zatrudnienie trzech nauczycieli, którzy za cel postawili sobie kształcenie młodzieży w duchu miłości
do odradzającej się wolnej Polski. Były to: Stanisława Borerówna, Stefania Liputówna oraz Cecylia
Mietelska. Następnie zatrudniona nauczycielka Emilia Łukawska przybyła do Palikij 1 stycznia 1920
roku również z małopolskiego powiatu z miejscowości Rzepienniki, gmina Gorlice. Była także nauczycielką w Szkole w Wojciechowie.
Poniżej przedstawiamy fotografię archiwalnego dokumentu - „Siły nauczycielskie czynne od dnia
1 IX 1939 roku przy Szkole Podstawowej w Palikijach”:
Bieda i zacofanie nie sprzyjały „niesieniu kaganka oświaty” w walce z analfabetyzmem. Niewielu
uczniów kończyło kilka oddziałów, część nie podejmowała nauki. Kierownik szkoły Józef Gadecki buduje
edukację na terenie Palikij od podstaw. Najważniejszą misją jest przekonanie ludzi o wartości edukacji. Walczy o każde dziecko, uczy czytania i pisania dorosłych, którzy dotychczas nie mieli możliwości
uczęszczania do szkoły.

Józef Gadecki - pierwszy kierownik
Szkoły Podstawowej w Palikijach.
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Sytuacja uległa katastroficznemu pogorszeniu z chwilą wybuchu II
wojny światowej. Z chwilą wybuchu wojny nauka nie zostaje zawieszona, jednak do szkoły uczęszcza niewielu uczniów. Arkusze wydawane są w dwu językach – niemieckim i polskim. W roku 1942 - 19
marca dochodzi do pacyfikacji wsi Palikije przez Niemców. Powodem
jest brak płacenia kontyngentu. Większość mieszkańców, w tym
dzieci, wypędzonych zostaje do pobliskiego dworu. Kilkoro dzieci
zostaje uratowanych przez nauczycielki Emilię Łukawską i Leokadię
Popielewską. W czasie pacyfikacji ginie sześciu mężczyzn, wielu zostaje
wywiezionych do więzienia na Zamku Lubelskim. Oświata schodzi
na plan dalszy. Nauczycielki pełnią rolę sanitariuszek i pielęgniarek.
Tajnym miejscem przechowywania rannych jest mała szkółka – miejsce zamieszkania Emilii Łukawskiej. We wspomnieniach żyjących
uczniów jawi się ona jako „dobra Pani, opatrująca rannych, która
zawsze rozdawała jabłka, uczyła wszystkiego, a najbardziej historii”.
Kierownik szkoły musi organizować ławki dla uczniów, bielenie
i czyszczenie szkoły, „ustanowienie w szkole podłóg”, potem starać
się o ich wykonanie. Problem wielki stanowi brak wody pitnej.
„Z udziałem nauczycielstwa” odbywa się sprzątanie i palenie w piecach.

Otwarcie nowej szkoły.

Rok 1945 – zakończenie wojny – to nowe wyzwanie dla grona pedagogicznego i kierownika szkoły. Mimo biedy i powojennego chaosu
wzrasta świadomość potrzeby edukowania młodego pokolenia. Klasy
są przepełnione, zaś warunki lokalowe bardzo trudne. Już w latach
30-tych kierownik Gadecki podejmuje starania
o budowę nowego budynku szkoły. Trzeba na
tę decyzję czekać. W 1962 roku prowadzona
jest pierwsza zbiórka pieniędzy na budowę.
Oddanie budynku nastąpi 7 stycznia 1967 roku
– 5 lat po śmierci jej pierwszego kierownika.
Od tego czasu zaczyna się nowa era w dziejach
palikijskiej szkoły.
Dziś, po ponad 100 latach istnienia szkoły, miejscowa ludność sięga pamięcią do jej
początków i chyli czoło przed nauczycielami
swoich przodków.
W pamięci jeszcze żyjących uczniów pana
Józefa Gadeckiego pozostał on jako szlachetny, spokojny, chociaż stanowczy i niezwykle
konsekwentny w swym postępowaniu nauczyciel, pedagog i człowiek, który starał
się, by dzieci urodzone i wychowane na wsi
miały możliwość zdobycia wykształcenia.
Od zawsze młodzież szkolna zajmuje się
opieką grobów pierwszych wychowawców.
Z inicjatywy Rady Rodziców przy Szkole
Podstawowej Palikijach organizowana jest
zbiórka funduszy dla uczczenia pamięci pierwszych pedagogów. Jest to wyraz
Wykaz nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawej w Palikjach od 1 IX 1939 r.
wdzięczności społeczeństwa za świadectwo
życia poświęcone mieszkańcom naszych wsi, za budowanie początków edukacji na naszym terenie. Honorowy patronat nad akcją objął
Wójt Gminy Wojciechów Pan Artur Markowski. Przy ogromnym
zaangażowaniu głównych inicjatorek akcji: Małgorzaty Żuchnik
– Pani sołtys Sporniaka oraz Pani Urszuli Rogowskiej Misztal Dyrektor Szkoły Podstawowej w Palikijach, w dniu 11 października
2020 odbędzie się uroczysta Msza św. ku czci twórców oświaty,
a następnie przykościelna kwesta. Zdobyte fundusze przeznaczone
zostaną na zakup kurhanu pamięci i odnowienie grobu pierwszego
kierownika Szkoły w Palikijach Józefa Gadeckiego. Osoby, które nie
będą mogły wziąć udziału we mszy świętej, a chciałyby wspomóc
naszą inicjatywę, mogą wpłacać pieniądze na konto Rady Rodziców:
30 8735 1017 1001 3427 2000 0010 z dopiskiem Rewitalizacja
grobu śp. Józefa Gadeckiego.
Opr. Danuta Suchecka

Kierownik Józef Gadecki i nauczyciel Stanisław Gołofit z uczniami. Rok 1952.
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NARODOWE CZYTANIE 2020
w Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Miłocinie
Wraz z początkiem września, tuż po upragnionym przez wszystkich powrocie do szkół
po długiej przerwie spowodowanej pandemią
COVID-19, uczniowie i nauczyciele Szkoły
Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków
w Miłocinie z radością zaangażowali sięw
ogólnopolską akcję społeczną, której patronem jest Prezydent RP, Andrzej Duda.
Już po raz dziewiąty odbyło się Narodowe
Czytanie, którego głównym celem i szczytną
misją jest propagowanie wśród Polaków
czytelnictwa i zachęcenie do sięgania po
największe polskie dzieła. Od lat organizatorzy dokładają wszelkich starań, by literatura narodowa nie była tylko przedmiotem
nauczania w szkołach, ale stała się obecna
w szeroko rozumianym życiu społecznym.
W tym roku Para Prezydencka wybrała dramat romantyczny pt. „Balladyna”.
Uczniowie naszej szkoły włączyli się w tegoroczną akcję wspólnego czytania dzieła
Juliusza Słowackiego, jednego z największych autorów polskiego romantyzmu. Tym
chętniej, że „Balladyna” jest jedną z pozycji na liście lektur obowiązkowych, była to
zatem doskonała okazja do poznania lub
przypomnienia treści lektury.
W ramach akcji Narodowego Czytania
2020 uczniowie wzięli udział w różnych
aktywnościach. Najmłodsi uczniowie, zaciekawieni losami bohaterów, wykonali prace
plastyczne – plakaty i ilustracje, przedstawiające sceny z dramatu oraz piękne kosze, wypełnione apetycznymi malinami.
Na lekcjach języka polskiego oraz zajęciach
z wychowawcą uczniowie klas 4-8 wysłuchali
najciekawszych fragmentów "Balladyny"
Juliusza Słowackiego w interpretacji zaproszonych do wspólnego czytania nauczycieli

i uczniów, po czym chętnie zadawali pytania dotyczące postaci i wydarzeń dramatu.
Z kolei uczniowie klasy siódmej i ósmej zainspirowani swoją lekturą obowiązkową
- przygotowali scenki rodzajowe, a zarazem
swoiste "żywe obrazy", wcielając się w role
bohaterów dramatu. Zaprojektowali stroje
oraz rekwizyty do wybranych scen, a także

wykonali plakaty ilustrujące główne wątki
utworu. Z zaangażowaniem wcielali się w role
wybranych postaci, żywo dyskutując na temat emocji, uczuć i intencji bohaterów, by
jak najwierniej przedstawić wybrane sceny.
Szkolne koordynatorki akcji: Agata Górska, Agata
Trojanowska-Marzęda
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Wycieczka do stajni "Konie – Wojciechów"

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Wojciechowie z klasy VI integracyjnej wraz z wychowawczynią panią Jolantą Madej odwiedzili stajnię „Konie -Wojciechów”. Wyjście zostało zorganizowane
z okazji Dnia Chłopaka oraz Dnia Pustej Klasy.
To idealne miejsce na zachęcanie do aktywnego wypoczynku dla
uczniów. Dzięki uprzejmości właścicieli mogliśmy bliżej poznać ich
wielką pasję i miłość do koni. W czasie pobytu w stajni mogliśmy
również nacieszyć się wspaniałą, słoneczną pogodą, która sprzyjała integracji i budowaniu pozytywnych relacji między uczniami.
Wykorzystaliśmy ten czas bardzo aktywnie: grę w piłkę, karmienie
koni, wspólne zabawy na siane. Oczywiście nie mogło zabraknąć
przejażdżki uczniów na koniach pod okiem gospodarzy – mimo że
niektórzy początkowo się jej obawiali, ostatecznie przełamali bariery
i mogli poczuć się jak młodzi jeźdźcy. Wszyscy zgodnie stwierdzili,
że taka przejażdżka niesamowicie relaksuje, odpręża i wycisza.
Na zakończenie spotkania po wszystkich atrakcjach mogliśmy
odpocząć wspólnie przy ognisku, smażyć kiełbaski i jeszcze na
chwilę nacieszyć się sobą wśród cudownych uroków natury.
Jolanta Madej, SP Wojciechów

65 lat w OSP - wspomnienia Jana Mirosława - cz. II
Przyszły lata 70-te. W tym roku ja zostałem sołtysem wsi Wojciechów po Stanisławie
Pomorskim, który musiał odejść z powodów
osobistych. A było to tak, ja pracowałem przy
budowie Gminnej Spółdzielni, budowane
były magazyny zbożowe, nawozowe itd. Ja
i Stacho Grzeniu kryliśmy dach papą, w tym
czasie przyszedł Józef Buda przewodniczący
Gminnej Rady Narodowej i Czesław Stachyra
Tchórzyków. Zawołali mnie abym zszedł
z dachu na rozmowę, wtedy zaproponowali
mi sołtystwo w Wojciechowie, w tym celu
powiedzieli mi abym po pracy zaszedł do
Urzędu Gminy. Więc ja zaszedłem do Gminy

i wtedy powiedzieli mi jakie będę miał obowiązki jakie wynagrodzenie. Po tej rozmowie
dali mi 3 dni czasu abym dał im odpowiedź.
Po rozmowie z żoną po 3 dniach przyjąłem propozycję i tak zostałem sołtysem od
maja 1970 roku. W niedługim czasie zostało
zwołane zebranie mieszkańców i ogłoszono
mnie sołtysem w zastępstwie Pomorskiego
Stanisława bo nie był to czas wyborów tylko
w zastępstwie do czasu wyborów. Zebranie to
prowadził Czesław Stachyra i Tadeusz Kowal
agronom. Na tym zebraniu powiedziałem do
zebranych mieszkańców, że wybudowaliśmy
drogę do remizy po wschodniej stronie wsi
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a teraz trzeba zrobić po zachodniej stronie,
bo tak była nazywana. Do rzeki była wschodnia strona, za rzeką zachodnia. I wtedy to
Janek Rynkowski pokazał mi swoją dłoń ręki
i powiedział:" jak mnie tu włosy wyrosną
na dłoni, to po tej stronie wsi będzie droga"
W tamtym czasie dla niektórych mieszkańców było to niemożliwe, bo ta strona była
zarośnięta różnymi krzakami, była tylko
ścieżka na przejście albo na rower. Były to
górki i pagórki. Proszę sobie wyobrazić, że
w tym miejscu jak mieszka Baran ścieżka
była na wysokości 30 cm od lustra wody
w rzece a Kiernicka Marta gdzie wyjście

z domu było bezpośrednio na ścieżkę, nie
było schodków jak teraz i do tego jeszcze zarośnięte po obu stronach. Dalej gdzie mieszka
obecnie Danuta Mirosław tutaj był wąwóz
przez który spływała woda po deszczu lub
w czasie roztopów na wiosnę. To ta część wsi
była odcięta od przejścia, trzeba było iść do
drogi poza stodołami aby dostać się do sklepu
po zakupy. A były duże powodzie. W 1997
roku woda przelewała się przez górną część
mostu a mieszkanie obecnie mieszkających
Czuryszkiewicza a wcześniej przez Czesława
Wąchały Czostkowego było po okna zalane
wodą. I tak było przez kilka dni, póki nie
opadła woda. Pewnego dnia przypadkowo
zeszli się do sołtysa Pomorskiego (był jeszcze
sołtysem) Józef Kowalski, Sokołowski Józef
, Węgorowski Stanisław, Matyjasik Edward.
I jak to przy spotkaniu, trzeba było wypić po
kielichu. W trakcie tej libacji wywiązała się
rozmowa, że Kowalski Józef przejedzie po
tej stronie wozem konnym. Założyli się o 4
litry wódki. Jeżeli przejedzie to oni stawiają
po 1litrze każdy, a jeżeli nie przejedzie, to
Kowalski sam stawia 4 litry wódki. To był
wielki zakład. Poszedł do domu, przyjechał
wozem, zaczęła się przejażdżka. Miał konia,
który był szkolony w wojsku, a miał na imię
Lipek. Na mecie startu był sołtys, reszta poszła po trasie, żeby nie oszukał, aż do miejsca,
gdzie obecnie jest przystanek a wtedy tam
stała buchta czyli skup świń. I ten zakład
wygrał Kowalski, przejechał wozem. Nie
pamiętam dokładnie, który to był rok, ale
przypuszczam, że był to 67- y a może 68-y.
I tak to było tak się toczyło nasze życie,
po tych górkach i pagórkach aż do roku 1972.
W tym roku robiono drogę WojciechówŁubki. Ja już byłem pełnoprawnym sołtysem,
po wyborach, bo do wyborów byłem tylko
w zastępstwie Pomorskiego. Spotkałem się
z przewodniczącym Gminy, a był nim Józef
Buda. Spotkaliśmy się w miejscu gdzie stał
spychacz, który pracował na tej drodze. Było
to w miejscu, gdzie leżał głaz, ten który jest
obecnie na rondzie, a wtedy był przy rzece,
obsadzony przez pana Kątskiego Zygmunta
4 topolami. Posadził te topole, kiedy przybył
do Wojciechowa jako nauczyciel Szkoły
w Wojciechowie. To był rok 1920, tę datę
zaczerpnąłem z książki Jana Kowalskiego
pt " Rzecz o Wojciechowie" . Ja zwróciłem
się do niego Józek może byśmy rozwalili te
górki, pagórki i zrobili tędy drogę, by można
było przejechać wozem. W tym miejscu muszę wam powiedzieć, że mówiliśmy sobie po
imieniu gdy byliśmy sam na sam, bo on jak
wiecie pochodził z Wojciechowa- Tomaszówki.
I był tylko o rok starszy ode mnie, więc
w urzędzie był pan przewodniczący a na
wolnym powietrzu był Józek. Gdy powiedziałem mu o tym, on mi odpowiedział, że
mogę to robić, ale on pieniędzy na spychacza

nie ma i nie zapłaci operatorowi, będziesz
musiał zebrać od mieszkańców składki, by
pokryć koszty operatora. Akurat gdy rozmawialiśmy, podszedł do nas operator spychacza. Ja powiedziałem mu o co chodzi.
Umówiliśmy się na godz. 14- tą aby omówić
sprawę. W tej chwili przewodniczący nie miał
czasu i tak przyszła godzina 14.00 może
14.30 i ponownie spotkaliśmy się, przeszliśmy od przystanku do samej remizy strażackiej. Po obejrzeniu przez operatora tego
odcinka drogi, powróciliśmy do stołówki,
która mieściła się tam, gdzie obecnie sklep
"Gucio" przy moście. I tam przewodniczący
zamówił obiad dla operatora no i dla nas i do
tego 1/2 l. jako że sprawę trzeba było o bufet
oprzeć. Zapytał się operatora, ile to będzie
kosztować, ten po namyśle odpowiedział, że
2 tys. zł. A 2 tys. zł. w tym czasie to było 100
kg żywca wieprzowiny. Przewodniczący powiedział mu, że Urząd Gminy nie będzie
płacił tylko ja jako sołtys. I on się na to zgodził. Zaraz na drugi dzień zaczął pracę przy
drodze. Pierwszy opór ze strony mieszkańców był Natalii Chudzik, nie pozwalała rozwalić pagórka przez swoją działkę. Stanęła
przed spychaczem i nie dała dalej robić.
Operator zaczął jej tłumaczyć, że będzie
droga, że będzie wygodniej przejść czy przejechać, ale jak to kobieta nie dała sobie nic
powiedzieć tylko nie, ona nie da swojego
pagórka. No i operator zaprzestał dalej robić,
przyszedł do mnie i mi mówi, że taka sprawa
wyszła. I obaj poszliśmy do niej, ale ona już
z daleka zaczęła krzyczeć, że nie da, zaczęła
mnie wyzywać i aby uniknąć dalszych wyzwisk odeszliśmy od niej. Operator mówi:
co będziemy się z nią kłócić, ja wstanę rano,
jak ona jeszcze będzie spać, ja przejadę przez
ten pagórek. I tak zrobił , przejechał przez
ten pagórek na posesję Stanisława Mirosława
czyli Pejduma. Tu już była zgoda, nie było
przeszkód. I dalej rył tym spychaczem aż do
Stanisława Mirosława- Grzenia. Tam rosły

4 wierzby o grubości około 60 cm w obwodzie, trzeba było ich usunąć. On sam nie
chciał tego robić, więc wziąłem z domu piłę
ręczną (nie było spalinowych jak teraz) i poszedłem zawołałem go, żeśmy zerżnęli te
wierzby. Pomógł nam Janek Jędrej i żeśmy
usunęli na bok i spychacz mógł jechać dalej.
Nie było przeszkód aż do Aleksandra
Mirosława pseud. Psur. Tam stała wierzba,
ale ta była gruba, miała ok. 250 cm w obwodzie. Też nie chciał jej usunąć, trzeba było
ją ominąć, pchnąć drogę bardziej w kierunku budynków, dlatego wyszła z takimi zakrętami jaka jest teraz. Mogłaby wyjść trochę
prostsza ta droga, ale trzeba było ustępować
każdemu, bo nie była wyznaczona przez
geodetów, tylko wyłącznie na własną odpowiedzialność. Gdyby ktoś zgłosił do władz
wyższych jak Gmina albo na milicję to ta
droga mogłaby nigdy nie powstać, bo była
robiona jak to się mówi " na dziko", bez żadnej dokumentacji, więc trzeba było każdemu
ustępować. I tak krok po kroku przejechał
spychacz aż do remizy. W tym momencie
można by powiedzieć, że otworzyło się okno
na świat dla tej części mieszkańców. Bolek
Jędrej Kocot woził wtedy mleko do mleczarni, to trzeba było wynosić bańki z mlekiem
aż do drogi za stodołami. A od czasu gdy
powstała droga to już jeździł po tej drodze
i chłopi wynosili bańki z mlekiem. Było to
o wiele bliżej, ale niedługo żeśmy się cieszyli tym przejazdem bo pamiętam, że przyszły
kilkudniowe opady deszczu i w tym miejscu
gdzie był spływ wody z pól między Benedziem
a Józefem Mirosławem Jadamowym powstało jezioro, bo jeszcze nie było odpływu wody
do rzeki i świeżo nasypaną ziemię woda
przerwała, zrobiła się wyrwa w drodze. Tak
że nie był tu przejazdu, ale dzięki Józefowi
Budzie, który szybko załatwił betony na
przepust, zostały położone i przejechał spychacz, zasypał te betony i znowu był przejazd,ale że to świeżo nasypana ziemia, po
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deszczu zrobiła się breja, trudno było
Bolkowi przejechać z mlekiem. To dopingowało żeby jak najszybciej wysypać drogę
żużlem. Pewnego dnia pojechali do Lublina
do fabryki samochodów Józef Buda- przewodniczący Gminy , Janek Jędrej Grecków
i Józef Kowalski, do Jóźka Kamińskiego,
który był komendantem Straży Zakładowej.
Delegacja, która pojechała zwróciła się do
Kamińskiego aby nam pomógł w pozyskaniu
żużla na tę drogę. Pojechali oczywiście z reklamówką, bo żużel był darmo. Sprawę załatwiono pozytywnie. Pod koniec każdego
tygodnia trzeba było wysłać pojazdy po
żużel . Tymi pojazdami były traktory z Kółka
Rolniczego wynajęte przez gminę. Biuro
Kółka mieściło się u Wosia Henryka, kierownikiem był Józef Gawlik a cała baza
sprzętowa była tu gdzie obecnie ma ślusarnię Roman Czerniec. Było tak załatwiane,
że w pierwszej kolejności załatwiane były
ciągniki z gminy Wojciechów. Różnie to było,
nieraz były dwa zestawy po 2 przyczepy,
nieraz 1 w zależności od ilości żużla wypalonego w fabryce. Po tym była informacja
Józefa Kamińskiego do przewodniczącego
Budy ile zestawów trzeba było przysłać w danym dniu. I tak tym sposobem wyżużlowana została droga, tak jak wcześniej żem
zapisał otworzyło się okno na świat tej części mieszkańców. Można było przejść suchą
stopą do sklepu i przejechać Bolkowi
Jędrejowi z mlekiem do mleczarni. I tak było
przez kilka lat, ale zaczęły jeździć tędy traktory po tej drodze, to tam gdzie żużel był na
nasypie świeżej ziemi zaczęły się robić doły.
Ten żużel po deszczach mieszał się z ziemią,
powstawało błoto, trzeba było znowu wozić
żużel, remontować. Ja jako sołtys postanowiłem starać się o wyasfaltowanie tej drogi.
Domagałem się w urzędzie gminy, ale nie
odnosiło to skutku. Pomogła mi w tych staraniach pani Stanisława Węgorowska

Stasieńka, jako że była przewodniczącą Koła
Gospodyń Wiejskich. Oboje zwracaliśmy się
do pana Naczelnika Gminy, bo już był wtedy
naczelnik, a był nim Stanisław Mirosław, ale
to nie odnosiło skutku, więc postanowiliśmy
oboje z panią Stasieńką pojechać do Kraśnika
do dyrektora Budowy Dróg i Mostów, bo
wtedy była taka firma, która zajmowała się
budową dróg i mostów w Kraśniku. A że pani
Stasieńka miała kogoś znajomego w tej firmie
no to postanowiliśmy pojechać. Wynająłem
samochód za własne nasze wspólne pieniądze, bo przecież za darmo nikt by nie pojechał
do Kraśnika. A pojechał z nami Janek Bobel
zięć mojego brata, który miał samochód. Po
dojechaniu do firmy ten ktoś znajomy pani
Stasieńki doprowadził nas do pana dyrektora. Po dłuższym oczekiwaniu na korytarzu,
po jakiejś godzinie a może więcej, zostaliśmy
zawołani do dyrektora. Pan dyrektor przyjmując nas z życzliwością jako delegację, po
przedstawieniu naszej sprawy powiedział,
że jeżeli pan Naczelnik Gminy zgłosi im, że
chce wyasfaltować tą drogę, to on natychmiast zleci swoim podwładnym wykonanie
drogi. Na drugi dzień poszliśmy do pana
Naczelnika zdać relację z naszego spotkania
z dyrektorem. I tu spotkało nas rozczarowanie, bo pan Naczelnik oburzył się na nas, jak
mogliśmy pojechać do dyrektora bez jego
wiedzy. I po rozmowie zamiast się polepszyć
to się pogorszyły stosunki naczelnik- sołtys.
Nie będę opisywał dalszych tych moich osobistych zdarzeń, bo nie piszę o sobie tylko
o sprawach wsi. I tak pozostało na dalsze
długie lata bez asfaltu. W czasie gdy wójtem
był Jan Czyżewski zrobiono tzw. deptak.
Nawieziono marglowej ziemi z drobnymi
kamieniami, wałem przywałowano i było
ładnie jechać rowerem jak po stole, ale nie
na długo, bo po pierwszych roztopach, po
zimie, gdzie woda spływała z górnej części
wsi zaczęły się robić dołki, na razie małe ale
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z czasem trudno było przejść czy przejechać
rowerem, trzeba było omijać te dołki jadąc
zygzakiem. Pewnego razu jadąc rowerem ze
sklepu natknąłem się na policjantów, zatrzymali mnie myśląc, że jestem pijany bo jadę
zygzakiem. Na szczęście byłem trzeźwy nie
sprawdzali mnie na trzeźwość tylko pytali
dlaczego jadę zygzakiem, a ja mówię, że są
doły i muszę mijać i po krótkiej rozmowie
pojechali. I tak ten deptak był przez 5 lat, nie
wolno było go nakrywać, aż w końcu nadszedł
czas kiedy nareszcie doczekałem się pokrycia
asfaltem po 30 latach tej mojej drogi od początku do końca. I tak by się zakończyła moja
historia z budową drogi. Nikomu włosy na
dłoni nie wyrosły a droga jest. A jakie są marzenia co do tej drogi to napiszę na samym
końcu mojej opowieści.
Wracając do pracy w straży. Nadszedł
rok 1980, budowa zbiornika wodnego obok
remizy. Był zbiornik ale nieduży obok za
zbiornikiem było rozlewisko rzeczne i na
zebraniu w 80-tym roku w listopadzie zaproponowałem aby powiększyć staw o te
rozlewiska. Pan naczelnik Urzędu Gminy
Mirosław Stanisław zgodził się i obiecał
pokryć koszty budowy. Nadszedł rok 1981,
był to miesiąc marzec, pojechałem do Opola
Lubelskiego do Spółki Wodnej. Nie wiedziałem gdzie się znajduje ta Spółka, więc zapytałem miejscowych. Powiedziano mi, że na
ulicy Niezdów, a to jest na drugiej stronie
Opola, więc od przystanku szedłem chyba
ze 2 km., doszedłem do Niezdowa. Pytam
o tą Spółkę, tam się dowiedziałem, że była
ale zmieniła miejsce i teraz znajduje się
na ulicy Chodelskiej. I znowu z powrotem
maszerowałem przez całe Opole na ulicę
Chodelską. Tam wreszcie odnalazłem to
biuro Spółki. Po rozmowie z kierownikiem,
podjął się tej budowy zbiornika, ale trzeba
dostarczyć zlecenie z Urzędu Gminy. Na drugi
dzień poszedłem do gminy, wziąłem zlecenie
i znowu trzeba było jechać do Opola zawieźć
zlecenie. Za parę dni zaczęto zwozić sprzęt,
koparka oraz gąsienica łańcuchowa, która
mogła wjechać na tzw. poduszkach czyli pomosty specjalne na które wjeżdżała koparka
na środek stawu. I tak zaczęła się budowa
zbiornika, co koparka wykopała to spychacz
podepchnął dalej. W pierwszej wersji miał to
być staw przepływowy, znaczy rzeka miała
przepływać przez staw, a brzeg stawu od
strony zachodniej miał być do brzegu źródła, które są obecnie odgrodzone groblą od
zbiornika. Ze względu na to że pani Stefania
Żydek z Pomorską Stanisławą pobierały sobie
wodę z tego źródła nie zgodziły się, aby to
źródło włączyć do stawu, napisały skargę do
gminy, przyjechał pan naczelnik i kierownik
budowy i zdecydowali, aby nie włączać źródła
do stawu a rzekę puścić obok stawu. I tak
zostało zrobione, co jest obecnie widoczne.

Później przyszła kolej na zrobienie śluzy,
aby woda ze stawu mogła odpływać. Gmina
zakupiła materiał taki jak: cement, piasek,
drut, betony, ale robocizna była społeczna, wykonana przez strażaków . I tu znowu
mój umysł musiał pracować jak to zrobić,
a pomagali mi w tym wykonaniu strażacy:
Edek Mirosław- Grzeniu, Edek Mirosław Sacharynka, Zdzicho Woś, Pieter CzępińskiKotek, Janek Jośko - Rumanów, Józef Jośko
- Rumanów i inni. Po zrobieniu tej śluzy
przyszła kolej na zabezpieczenie grobli przed
przerwaniem przez wodę płytami tzw. jomba,
które są widoczne do obecnej chwili. Trzeba
było załatwiać w gminie zlecenie, jechać aż do
Niedrzwicy, bo tam był najbliższy punkt tych
materiałów. W ten sposób zabezpieczono
boki przed przerwaniem grobli. Gdy ukończyliśmy te roboty, zastawiono śluzę i napełnił
się staw wodą. Jaka była radość strażaków,
gdy w stawie było ok. 1m czystej wody. I wtedy postanowiono go zarybić. Stach Tomicki
załatwił narybek w Opolu Lubelskim przez
Komendę Rejonową w Bełżycach nieodpłatnie. Pojechaliśmy obaj ze Staszkiem do Opola
i przywieźliśmy w brezentowym zbiorniku
na wodę narybek karpia, ok. 15 - 20 kg, było
tego bardzo dużo. Był to miesiąc kwiecień.
Jakaż to była radość, gdy było popatrzeć
pod słońce jak pływały ławice tych karpi po
czystej wodzie. Były dokarmiane resztkami
zboża, Janek Jośko - Rumanów parował
kartofle, przywoził taczką i rzucał do stawu. Andrzej Baran był wtedy kierownikiem
piekarni i dawał resztki chleba oraz zmiotki
z piekarni. I tak dożywialiśmy te ryby przez
całe lato, że na święta Boże Narodzenie zaczęliśmy odławiać, ważyły ok. 1 kg. A wcześniej
gdy było wody w stawie dużo Romek Czerniec
skądś zdobył łódkę, przywiózł i jeździliśmy tą
łódką po stawie. Było to dla nas coś pięknego
w tym czasie. A kiedy jestem przy Romku
Czerniecu to on uznał, że coś brakuje w tym
stawie, że brakuje żab. Bo przy remoncie
tego stawu, trochę zostało wyniszczone
przez koparkę, resztę wyrzucono z błotem
na skarpę, tam znowu zniszczył spychacz,
który równał skarpę i tak, że nie było żab.
Pojechał wozem na Maszki, tam były w stawie
żaby, więc nałapał worek tych żab, przywiózł
i puścił w stawie. I gdy te żaby się zadomowiły
zaczęły odgrywać koncerty na swoją nutę,
przeważnie wieczorem i w nocy, bo taka jest
ich natura. Ale jak to jest w ludziach, jedni są
za, drudzy przeciw. A przeciwna była temu
pani Stefania Żydek, mieszkała blisko stawu,
tam gdzie mieszka teraz Szczepan i nie mogła
spać. Przeszkadzał jej ten śpiew żabi i miała
pretensje do Romka, po co on to przywiózł,
ale z czasem przyzwyczaiła się do tego i było
już dobrze. I tak to się zakończyła nasza
strażacka przygoda z nowo wybudowanym
stawem. Ryby rosły, my jeździliśmy łódką po

stawie aż do czasu, kiedy nadeszły lata gdy
nastąpił opad wody. Zabrakło wody w większości studni. Rolnicy musieli pogłębiać swoje
studnie, bo brakowało wody dla inwentarza.
A jak brakowało wody w studniach to zabrakło i w stawie. Rzeka wyschła, nie było
dopływu wody do stawu. Chcąc zachować
przy życiu ryby strażacy z Bełżyc, którzy
przedtem przyjeżdżali sobie z wędkami, aby
złapać sobie karpia, postanowili przywozić
wodę cysterną z Bełżyc ze stawu, aby choć
trochę dodać świeżej wody rybom, żeby nie
padły, bo było tak, że co większym rybom
widać było grzbiety jak pływały. Był to bardzo
trudny okres dla rolnictwa w zaopatrzeniu
w wodę. Spowodowane b Spowodowane było
to prawdopodobnie tym, że państwo nasze
poszukiwało złóż ropy, gazu czy węgla i robiono odwierty. To było w ziemi, załadowywano
ładunki wybuchowe, potem geolodzy badali,
czy nie ma jakichś minerałów w naszym
rejonie. Coś odkryli w Chmielniku, rzekomo
mają być złoża ropy. Nawet zaczęto budować
wieżę wiertniczą do wydobycia tej ropy. Było
zadowolenie mieszkańców Chmielnika, że ich
wieś i okolice staną się przemysłowe, że będą
mieli pracę, że polepszy się byt okolicznych
miejscowości. Niestety po jakimś czasie wieżę
rozebrano, wydobycia zaniechano, nie wiem
z jakiego powodu, czy ze względów ekonomicznych, czy politycznych, tego nie wiemy.
Na tym zakończył się dobrobyt mieszkańców
Chmielnika i okolic, pozostał tylko brak wody
w rzekach i studniach co utrudniało prowadzenie hodowli w rolnictwie. Z tego powodu
u nas zabrakło wody w rzece i w stawie. Tak
życie mieszkańców jak i strażaków toczyło
się dalej, dzień po dniu, rok po roku, szło do

przodu. Takie były czasy. Jeszcze wrócę się
do początku wybudowanego stawu, trzeba
było go ogrodzić, aby uniknąć niepotrzebnych
zdarzeń, żeby nie doszło do wpadnięcia dziecka, czy innej osoby. Ogrodzenie zlecił Urząd
Gminy Kółkowi Rolniczemu, które mieściło
się tam, gdzie teraz obecnie mieści się CPN.
I dobrze, że było ogrodzenie, bo pewnemu
kierowcy jadącemu samochodem osobowym
zabrakło jezdni, pojechał po ogrodzeniu,
pokrzywił 2 przęsła ogrodzenia, które musiał
naprawić, ale uniknął wpadnięcia samochodem do stawu. Mogła być większa tragedia
niż pokrzywienie ogrodzenia i uszkodzenie
samochodu.
Ładne było ogrodzenie, od strony zachodniej była pośrodku skarpa, ale co niektórzy
mieszkańcy co mieszkają po stronie zachodniej zbiornika i rzeki wywozili różne niepotrzebne im chwasty, skoszone trawy a nawet
niepotrzebną ziemię, wysypywali na brzeg
rzeki i tak pchali tą rzekę pod skarpę do tego
stopnia, że woda podmyła ogrodzenie, zaczęło się walić do rzeki. Aż do roku 2013, kiedy
to wybudowano nowe ogrodzenie z 3 stron.
Od strony rzeki nie ma ogrodzenia, nie wiem
dlaczego. Mogą tam chodzić bez przeszkód
starsi, połowić sobie ryby jak i dzieci- aby nie
doszło do jakiegoś wypadku, jak to było gdy
wpadł do stawu Jan Mirosław - Siuryk. Po
wyciągnięciu go ze stawu zabrała go karetka
pogotowia i po kilku tygodniach zmarł. Nie
wiem dlaczego się tam znalazł, ogrodzenie
było, brama była zamknięta na łańcuch, ale
bez kłódki. I tak o się toczyło życie strażackie
do roku 1983. cdn…
Jan Mirosław
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Cmentarz wojciechowski
Cmentarz - słowo którego dosyć często
używamy w naszych rozmowach codziennych i kojarzy nam się przede wszystkim
z pochówkiem kogoś bliskiego, znajomego,
powszechnie znanego człowieka.
Lecz warto zastanowić się, czy cmentarz
to tylko groby, pomniki? Odpowiedź jest
znacznie szersza, że cmentarz to historia
regionu, miasta, kraju, że przez cmentarz
mówią do nas wieki.
Przykładem tego niech będzie cmentarz
na Powązkach, cmentarz na Rossie, cmentarz Orląt Lwowskich, a także Majdanek,
Oświęcim, Treblinka, Monte Casino i wiele,
wiele innych miejsc. Czyż to nie jest historia
zakopana w grobach?
Książki w bibliotece, muzealne przedmioty
może zniszczyć pożar, woda, można je ukraść,
wywieźć - pozostaje pustka. Lecz grobu nie
ukradnie nikt, najwyżej można zniszczyć jego
nawierzchnię. Stąd wynika konieczna troska
o cmentarze, by przez to samo wpisywać się
w historię danego terenu.
Po tak rozległym wstępie chcę podzielić
się swoimi wiadomościami o naszym wojciechowskim, parafialnym cmentarzu.
Źródła historyczne donoszą, że początkowo plac wokół kościoła były także miejscem pochówku parafian. Gdy ten plac został
wykorzystany, wówczas Naczelnik Powiatu
pismem z dnia 7 lipca 1843 r. polecił założyć
cmentarz grzebalny w stosownej odległości
od zabudowań mieszkalnych, opasać go rowem wydarniowanym oraz obsadzić żywopłotem. W związku z tym poleceniem w 1846r.
z gruntów parafialnych na cmentarz wydzielono jeden mórg pola i w 1870r. powiększono o następny mórg. Dane te dotyczące
cmentarza wojciechowskiego zaczerpnęłam
z książki ,,Rzecz o Wojciechowie’’ autorstwa
Feliksa Kowalskiego i jego syna Jana, który

powołuje się na kronikę parafialną. W roku
1940 ponownie powiększono o kolejne dwa
morgi. Od roku 1940 w potocznej mowie
cmentarz podzielił się na dwie części tj. ,,stary cmentarz’’ i ,,nowy cmentarz’’ i takiego
określenia czasem używa się jeszcze dziś.
,, Stary cmentarz’’ to od parkanu wschodniego kończył się na alei poprzecznej biegnącej z północy na południe przy obecnie
istniejącej studni. Od tej alei do szosy jest
to ,,nowy cmentarz’’.
W początkach lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku cmentarz na całej długości od
strony północnej został poszerzony o grunty parafialne przylegające do cmentarza.
W tym czasie cmentarz w całości ogrodzono
murem i płotem betonowym. Obecnie ten
pas poszerzenia nie jest jeszcze używany
na pochówek zmarłych, lecz spełnia ważną
rolę w usytuowaniu kontenerów na śmiecie
cmentarne. Do kontenerów jest wygodny
dojazd od szosy.
W czasie uruchomienia pierwszego cmentarza w rogu południowo-wschodnim, wydzielony był plac, który potocznie nazywano
,,przypustkiem’’, gdyż tu grzebano tylko
samobójców, którzy nie mieli katolickiego
pogrzebu. Ten plac wyróżniał się tym, że
na grobach tych zmarłych nie było żadnych
krzyży. Obecnie już takiej sytuacji nie ma
i pochówki odbywają się wg. życzeń rodziny,
a na grobach ówczesnych zmarłych są krzyże.
Jak wspomniałam wyżej - cmentarz jest
odbiciem historii, co również można zobaczyć na naszym cmentarzu. Początkowo
na ,,starym cmentarzu’’ były tylko mogiły
ziemne i tylko kilka (około sześciu) murowanych z pomnikami. Na niektórych były
figury drewniane, a na niektórych krzyże
żelazne co było podyktowane zamożnością
rodziny. Pośród tych mogił istnieje wspaniała
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kaplica jako grobowiec rodziny Świeżawskich
ówczesnych dziedziców, bogaczy ziemskich
wybudowana pod koniec XIX wieku. Wnętrze
kaplicy jest dosyć rozległe, że można tu usytuować ołtarz do odprawiania mszy świętej.
Rodzina Świeżawskich była właścicielem majątku ziemskiego w Wojciechowie i w Palikijach,
a więc była to rodzina zamożna. Nie wiadomo
czyje zwłoki leżą w krypcie. Dalej jest grobowiec Felicjana Grodzickiego - właściciela Wojciechowa, który był również Sędzią
Pokoju w Lublinie. Istnieje tu monumentalna
budowla zwieńczona krzyżem. Jest to rzeźba
Chrystusa dźwigającego krzyż. Biała postać
Chrystusa wykonana z białego marmuru
włoskiego na rozległym tle marmuru czerwonego wygląda wspaniale. Cała postać,
wyraz twarzy świadczą o wielkim talencie
rzeźbiarza. Wg. napisu na tablicy wiadomo,
że tu został pochowany Felicjan Grodzicki.
Jak pamiętam, to w latach przedwojennych
i w czasie okupacji frontowa strona pomnika
na okres jesienno - zimowy była zasłaniana
drewnianym podestem, lecz nie wiem kto tą
czynność wykonywał.
W pobliżu tego grobowca jest grobowiec
rodziny Dąbrowskich z przepiękną figurą
Matki Boskiej na tle krzyża. Szata postaci
wykonana w misterny sposób w ażurowe
koronki z piaskowca urzeka swoim wyglądem. Grobowiec duży otoczony kutym metalowym płotkiem. Z treści umieszczonego
epitafium wiadomo, że Dąbrowscy oprócz
tego, że byli właścicielami ziemskimi - Łubki
Stare- byli też bardzo wykształceni, pełnili
wysokie stanowiska społeczne, cieszyli się
szacunkiem społeczeństwa.
Wśród grobów ziemnych jest też bardzo
skromna mogiła zbiorowa żołnierzy poległych w walce z okupantem austriackim pod
Ignacowem w 1915 r. Świadczy to o tym, że

i tędy przechodziły działania wojenne w czasie I wojny światowej. Są też mogiły tych
co zostali zabici przez Niemców w dniu 1
października 1939 r. w Szczuczkach, a także
zabitych również przez Niemców w czasie
pacyfikacji wsi Palikije w dniu 18 marca
1942 r. Są też pojedyncze mogiły partyzantów poległych w walce z Niemcami i nie
tylko jak: Zdzisław Kostyła, Piotr Stachyra.
Na ,,nowym cmentarzu’’ są już tylko groby
murowane na których są pomniki, oraz
kamienne płyty nagrobne. Groby ziemne
z metalowymi krzyżami należą do rzadkości.
Z kościoła, aż do ,,starego cmentarza’’
prowadziła aleja kasztanowa. Do dziś zachowała się jej jedna część tj. od kościoła do szosy. Obecnie jej nawierzchnia jest utwardzona
kostką brukową i wygląda pięknie. Drzewa
kasztanowca nie są zbyt długoletnie, toteż
czas działa na ich niekorzyść. Ubytki drzew
spowodowane próchnicą czy też burzami na

bieżąco są uzupełniane nowymi nasadzeniami. Wszystkie drzewa na alei są chronione
chemicznymi środkami przed szkodnikami co daje widoczne efekty. Toteż z pewną
dumą mówimy, że jest to ,,Zabytkowa aleja
kasztanowa’’. Druga część alei tj. od szosy
do granicy ,,starego cmentarza’’, która była
wysadzana lipami i kasztami z przyczyn
naturalnych stopniowo zniknęła.
Cmentarz wojciechowski jako cmentarz
parafialny, jest pod stałą opieką księdza
Proboszcza jako administratora. W przeszłości zależnie od sytuacji materialnej parafii
Proboszczowie troszczyli się o porządek
i wygląd cmentarza. Czas a także sytuacje
polityczne kraju wpływają na życie ludzi
i to uwidacznia się i na cmentarzu, na jego
wyglądzie. Znikają groby ziemne, drewniane
krzyże, powstają groby murowane z bogatymi pomnikami. W dniu Wszystkich Świętych
na grobach już nie palą się małe świeczki,

lub pudełeczka z maleńkimi knotkami, lecz
płoną ogromne znicze o bogatej oprawie.
Groby są ukwiecone zarówno kwiatami żywymi lub sztucznymi. Wygląda to pięknie.
Lecz niestety ma to skutki ujemne dla administratora cmentarza - w tym przypadku
Proboszcza. Powstają ogromne składy odpadów, śmieci, które trzeba uprzątnąć. Obecne
przepisy państwowe w sprawie utrzymania
wszystkich cmentarzy, nakładają wielki
obowiązek na administratora cmentarza
w zakresie wywozu śmieci i utrzymania
porządku. Nie wywiązanie się z tego obowiązku wiąże się z karą finansową. Śmieci
muszą być odpowiednio posegregowane wg.
rodzaju ( np. szkło, plastik itp.) i składowane
we właściwych kontenerach o ustawienie
których musi zabiegać administrator.
Z przykrością trzeba stwierdzić, że nie
wszyscy użytkownicy cmentarza stosują się
do tych zaleceń. Korektę tych niedokładności
często osobiście wykonuje ks. Proboszcz Jan
Hałasa, przekładając je na właściwe miejsce,
a to zdarza się niejednokrotnie.
Troska ks. Proboszcza o cmentarz i porządek na nim jest duża, co widać gołym
okiem. Przy wejściu na cmentarz jest
ustawiona plansza z planem cmentarza,
na którym są umieszczone poszczególne
kwatery oznakowane odpowiednim numerem. Nie wiele cmentarzy parafialnych może
poszczycić się takim planem. Główna aleja
cmentarna wyłożona jest kostką, co nadaje
korzystny wygląd cmentarza i ułatwia przejście. Wiadomo, bez pomocy parafian sam
Proboszcz nie byłby w stanie wszystkiego
zrobić. Lecz umiejętność dostrzegania potrzeb i kontaktu z ludźmi przynoszą efekty.
My żyjący parafianie winniśmy włączać się
w prace związane z cmentarzem, by kiedyś
historia mówiła o nas pozytywnie.
Zuzanna Kowalska
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