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Pomódlmy się w Noc Betlejemską,                                                                                     
w Noc Szczęśliwego Rozwiązania,                                                                                       

by wszystko się nam rozplątało,                                                                                           
węzły, konflikty, powikłania.                                                                                           

(…)                                                                                                                                      
Aby wątpiący się rozpłakał                                                                                                

na cud czekając w swej kolejce,                                                                                                               
a Matka Boska – cichych, ufnych –                                                                                       

na zawsze wzięła w swoje ręce.                                                                                               

ks. Jan Twardowski                       

W ten święty czas Bożego Narodzenia życzymy Państwu, by narodziny 
Bożego Dzieciątka napełniły Wasze serca radością i pokojem. 

Niech w Waszych domach przy wigilijnym stole gości  miłość, pokój                          
i szczęście, a atmosfera serdeczności i wzajemnej życzliwości pozostanie                  

z Wami na co dzień. 

Niech nadchodzący Nowy 2021 Rok przyniesie spełnienie wszelkich planów  
i najskrytszych marzeń, a także stanie się inspiracją do podejmowania 

nowych wyzwań.  

Niech dobre nowiny jak najczęściej odwiedzają Wasze domy, niech panuje             
w nich zdrowie, miłość i szczęście. Niech pomyślnie spełniają się życzenia 

wypowiedziane przy wigilijnym stole  oraz w sylwestrową noc. 

Błogosławionych Świąt! 

Życzą: 

Artur Markowski – Wójt Gminy Wojciechów 

Tomasz Zielonka – Z-ca Wójta Gminy Wojciechów 

Michał Sumiński – Przewodniczący Rady Gminy Wojciechów 
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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 (październik – grudzień 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 pro-
gramu. 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 realiza-
cję projektu możliwe będzie włączenie osób niepełnosprawnych 
w życie społeczne co zapobiegać będzie ich dyskryminacji i wy-
kluczeniu. 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 
niepełnosprawne dzieci przewożone są na zajęcia edukacyjne 
i rehabilitacyjne. Dodatkowo gmina finansuje koszty dowozu 
dla 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. We wrześniu 2020 r. otrzymaliśmy zapewnienie dofi-
nansowania do zakupu pojazdu do zakupu osób niepełnospraw-
nych w wysokości 90 tys. zł. Samochód ma być przeznaczony do 
przewozu 9 osób wraz z kierowcą, przystosowany do przewozu 
osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach 
inwalidzkich (miejsce na minimum 1 wózek). Samochód musi być 
fabrycznie nowy, wolny od wad, rok produkcji 2020, spełniający 
wymogi normy EURO 6 oraz spełniający warunki dopuszczenia 
do ruchu drogowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Pojazd musi posiadać świadectwo zgodności WE, jako samochód 
osobowy przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych, 
wydane przez ustawowo uprawniony organ oraz musi spełniać 
warunki zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 
z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów 
oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. W dniu 19.11.2020 r. 
Gmina Wojciechów ogłosiła przetarg na dostawę samochodu 
do przewozu osób niepełnosprawnych. W dniu 27.11.2020 r. 
nastąpiło otwarcie ofert. Po pomyślnym zakończeniu procedury 
przetargowej pojazd powinien być dostarczony do Urzędu Gminy 
przed końcem stycznia 2021 r.

Przywrócenie połączeń komunikacyjnych
Mieszkańcy gminy Wojciechów mogą 1.10.2020 r. ponownie 

korzystać z przewozów lokalnych do Bełżyc. Zostały one uruchomio-
ne w czwartek 1 października, a będą finansowane z kilku źródeł. 
Chodzi o dwie linie: Wojciechów - Ignaców - Bełżyce oraz Wojciechów 
- Romanówka - Cyganówka - Halinówka - Łubki - Szczuczki - Góra - 
Bełżyce. Na pierwszej trasie jest pięć kursów dziennie, zaś na drugiej 
- trzy. Linie zostały uruchomione w ramach rządowego programu 
przywracania połączeń komunikacyjnych i wsparcia "Funduszu 
rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności 
publicznej linii komunikacyjnych". Organizatorem przewozów jest 
Powiat Lubelski. Obie linie obsługuje firma TRANS-BUS z Lublina 
(www.trans-bus.com). Kursy odbywają się w dni powszednie od 
poniedziałku do piątku. Wszelkich informacji udziela przewoźnik: 
tel. 609 219 100, biuro@trans-bus.com.

Projekt „Zdalna Szkoła”
Gmina Wojciechów po raz drugi znalazła się w gronie beneficjen-

tów Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 i otrzymała 
74.970 zł tym razem w ramach projektu grantowego „Zdalna Szkoła 
+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”, Oś I Powszechny 
dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie 
terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego 
Internetu o wysokich przepustowościach”, współfinansowane-
go z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Podobnie 
jak w pierwszym etapie wspierania nauki zdalnej dofinansowanie 
wynosi 100% i nie ma udziału wkładu własnego. Projekt jest odpo-
wiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, spowodowaną zakażeniami 
koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni 
wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. 

Celem projektu jest wsparcie realizacji podstawy programowej 
w formie nauki zdalnej poprzez zapewnienie dostępu do sprzętu 
dla najbardziej potrzebujących uczniów, w tym uczniów z rodzin 
3+. Pomoc będzie kierowana do uczniów pochodzących z rodzin 
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, mających techniczne 
problemy z uczestnictwem w edukacji w warunkach stanu epidemii 
koronawirusa. Nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych 
wymagają zasiadania przed monitorami komputerów zamiast 
w szkolnych ławach w celu realizacji nauki zdalnej z wykorzystaniem 
metod i technik kształcenia na odległość. Wsparciem w ramach gran-
tu objęte zostały cztery szkoły: Szkoła Podstawowa im. Stanisława 
Wojciecha Marusarza w Wojciechowie, Szkoła Podstawowa im. 
Polskich Olimpijczyków w Miłocinie, Szkoła Podstawowa w Łubkach 
oraz Szkoła Podstawowa w Palikijach, do których w ramach projektu 
trafiło łącznie 28 laptopów wraz z oprogramowaniem Office oraz 
pełnym wyposażeniem (mysz + słuchawki + torba). Beneficjentem 
ostatecznym są nauczyciele i uczniowie z rodzin wielodzietnych (3+).

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

W czerwcu 2019 r. gmina Wojciechów złożyła wniosek w ramach 
naboru na „Budowę lub modernizację dróg lokalnych” w ramach 
poddziałania 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, 
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ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktu-
ry, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” 
w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach 
wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020. W dniu 10 października 2019 r. gmina Wojciechów 
otrzymała, na podstawie złożonego wniosku o przyznanie pomocy, do-
tację w wysokości 2.999.509,00 zł na realizację zadania: „Przebudowa 
drogi powiatowej nr 2235L Wąwolnica – Stary Gaj na terenie Gminy 
Wojciechów”. Celem operacji jest zwiększenie dostępu mieszkańców 
do dwóch obiektów świetlic wiejskich w miejscowościach Wojciechów 
Kolonia Pierwsza i Stary Gaj oraz zwiększenie dostępu do świadczo-
nych usług agroturystycznych poprzez przebudowę drogi powiato-
wej nr 2235L na terenie Gminy Wojciechów, na odcinku 5,332 km. 
Realizacja zadania wg kosztorysu inwestorskiego jest wyceniana 
na prawie 6 mln zł. W wyniku postępowania przetargowego prze-
prowadzonego w styczniu i lutym 2020 r. wyłoniono wykonawcę 
tej inwestycji a koszt realizacji zadania zmniejszył się do kwoty 
4.826.049,14 zł (w tym: 2.999.509,00 zł dotacja z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich, 935.717,57 zł dotacja ze Starostwa Powiatowego 
w Lublinie, 935.717,57 zł środki własne). Zadanie było realizowanie 
w okresie od lutego do grudnia 2020 r. W dniu 10.12.2020 r. rozpo-
częła się procedura odbioru technicznego drogi.

Termomodernizacja budynku OSP w Łubkach
W lutym 2019 r. gmina Wojciechów złożyła wniosek (projekt) 

w ramach konkursu Osi Priorytetowej 5 Efektywność energetyczna 
i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.2 Efektywność energe-
tyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Wniosek dotyczył 
„Termomodernizacji budynku OSP w Łubkach”.

W dniu 15 października 2019 r. Zarząd Województwa Lubelskiego 
zatwierdził listę ocenionych wniosków oraz wybrał do dofinansowa-
nia projekty, na której znalazł się również nasz. Całkowita wartość 

projektu: 470 tys. 824,46 zł, kwota przyznanego dofinansowania: 
275 tys. 689,63 zł. Przedmiotem projektu jest głęboka modernizacja 
energetyczna budynku użyteczności publicznej. Wszystkie koszty 
kwalifikowalne wynikają bezpośrednio z audytu energetycznego 
- ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem, ocieplenie stropów 
części pierwotnie wybudowanej nad pomieszczeniami ogrzewanymi 
przy użyciu wełny, wymiana okien i drzwi, docieplenie stropu części 
dobudowanej pianką poliuretanową, wykonanie instalacji c.o., systemu 
zarządzania energią /wprowadzenie programatora pomieszczeniowego 
pozwalającego zarządzać temperaturą wg określonego harmonogra-
mu, montaż licznika ciepła, montaż nawiewników higrosterowanych 
do istniejących okien. W ramach kosztów niekwalifikowalnych ujęto 
wymianę pokrycia dachowego i wymianę źródła ciepła na gazowy 
kocioł kondensacyjny. Wszystkie zadania zostały zrealizowane i ode-
brane przez komisję odbiorową w grudniu 2020 r. Budynek został 
przekazany do użytkowania.

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 oso-
by skazane. Wraz z pracownikami gospodarczymi Urzędu Gminy 
Wojciechów osoby te wykonują różnorakie działania na terenie całej 
naszej gminy poprawiające ład i porządek (wypełnianie ubytków na 
drogach, koszenie traw, zbieranie śmieci na terenie gminy w przy-
drożnych rowach, przy drogach, w lasach oraz inne niezbędne prace). 

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

Z wyrazami szacunku
Artur Markowski – Wójt Gminy Wojciechów

VIII KADENCJA RADY GMINY WOJCIECHÓW (2018 - 2023)

Od ostatniej sesji, która odbyła się 24 września 2020 roku 
Rada Gminy Wojciechów VIII kadencji obradowała 2 razy. Z uwagi 
na stan epidemiczny związany z COVID-19 spotkania odbyły się 
zdalnie. W tym okresie radni podjęli 13 uchwał. Sesje odbyły się: 
29 października i 26 listopada. 

XXV sesja Rady Gminy Wojciechów – 29 października 2020 roku
W pierwszej części posiedzenia Dyrektor Gminnego Ośrodka 

Kultury w Wojciechowie przedstawiła Sprawozdanie z organizacji 
oraz kosztów finansowych XXVI Ogólnopolskich Warsztatów 
Kowalskich oraz XVIII Ogólnopolskich Spotkań Kowali. Warsztaty 
rozpoczęły się w dniu 7 lipca. Uczestniczyło w nich 16 warsztato-
wiczów, którzy zostali wybrani spośród 30 nadesłanych zgłoszeń. 
Z powodu pandemii i konieczności zachowania rygoru sanitar-
nego oraz wszelkich zasad bezpieczeństwa praktyczna nauka 
zawodu odbywała się na placu przy Wieży Ariańskiej. Oprócz 
zajęć praktycznych młodzi adepci sztuki kowalskiej uczestniczyli 
także w zajęciach teoretycznych. Ze względu na COVID-19 rów-
nież Ogólnopolskie Spotkania Kowali nie mogły odbyć się tak jak 
dotychczas. Konkurs kowalstwa artystycznego przeprowadzono 
w formule wirtualno-korespondencyjnej. W tym roku zadaną pra-
cą były LAMPKI NOCNE, które kowale przysyłali do Gminnego 

Ośrodka Kultury. W sumie w konkursie udział wzięło 20 prac, które 
wzbogaciły wnętrza Muzeum Kowalstwa w Wojciechowie. Jak co 
roku organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie, 
współorganizatorem: Urząd Gminy Wojciechów oraz Stowarzyszenie 
Kowali Polskich. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Lubelskiego oraz Powiatu Lubelskiego.

Na sesji radni opowiedzieli się za podjęciem uchwały w spra-
wie zabezpieczenia środków finansowych, jako wkładu własnego 
z przeznaczeniem na zakup samochodu do przewozu osób nie-
pełnosprawnych w ramach realizacji projektu „Sprawny dojazd 
do szkoły i na rehabilitację” współfinansowanego ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. 
Łączny koszt realizacji projektu, jaki określony został we wniosku 
o dofinansowanie wynosi 172.095,50 zł, z czego w ramach środków 
własnych gmina zabezpieczyła środki w wysokości 82.095,50 zł, 
w ramach dofinansowania ze środków PFRON otrzyma 90 000,00 zł. 

W drugiej części obrad radni procedowali nad poniższymi uchwałami:
 ■ Nr XXV/152/20 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
 ■ Nr XXV/153/20 w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2020;
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 ■ Nr XXV/154/20 uchwały w sprawie udzielenia przez gminę 
Wojciechów pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu na 
uruchomienie linii komunikacyjnych o charakterze użytecz-
ności publicznej;

 ■ Nr XXV/155/20 w sprawie zabezpieczenia środków finan-
sowych, jako wkładu własnego z przeznaczeniem na zakup 
samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach 
realizacji projektu „Sprawny dojazd do szkoły i na rehabilita-
cję” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu 
wyrównywania różnic między regionami III”;

 ■ Nr XXV/156/20 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2020 rok;

 ■ Nr XXV/157/20 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta 
Gminy Wojciechów.

XXVI sesja Rady Gminy Wojciechów – 25 czerwca 2020 roku
XXVI sesja poświęcona była między innymi ustaleniu stawek 

podatków, jakie będą obowiązywały w roku 2021.
Rada Gminy w określonym ustawowo zakresie może kształtować 

dochody podatkowe gminy, na podstawie upoważnień zawar-
tych w przepisach ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz 
ustawie o podatku rolnym i podatku leśnym. Granice kwotowe 
stawek podatków na 2021 rok określają odpowiednie obwiesz-
czenia Ministra Finansów oraz Komunikaty Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego.

Zgodnie z przysługującymi uprawnieniami, po przedyskutowa-
niu zgłoszonych propozycji i wniosków, Rada Gminy Wojciechów 
podjęła uchwały w sprawie wysokości stawek podatków na 2021 
rok. Najistotniejsze dla mieszkańców Gminy Wojciechów z uwagi 
na powszechność opodatkowania są: podatek rolny, podatek leśny 
oraz podatek od nieruchomości. Ze względu na obecnie panującą 
sytuację związaną z pandemią Wójt zaproponował pozostawienie 
wszystkich stawek podatków na poziomie roku 2020. W przepro-
wadzonych głosowaniach Rada Gminy Wojciechów jednogłośnie 
przychyliła się do propozycji Wójta.

W przypadku podatku rolnego Rada Gminy podjęła uchwałę 
Nr XXVI/160/20 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta 
przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na rok 2021, w któ-
rej to kwotę ogłoszoną komunikatem Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego wynoszącą 58,55 zł za 1 dt obniżono do 49 zł za 1 
dt (w 2020 obowiązywała stawka 49 zł za 1 dt).

Ustalając podstawę wymiaru podatku leśnego na 2021 rok Rada 
Gminy do jego obliczenia przyjęto kwotę 196,84 zł za 1m3 będącą 
średnią ceną sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny 
drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 
2020 roku, ustaloną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego. Tak samo jak w roku poprzednim przyjęto staw-
kę maksymalną.

Stawki podatku od nieruchomości na 2021 rok zostały określone 
uchwałą Nr XXVI/161/20 i kształtują się one następująco:

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

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

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

c. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego przez organi-
zacje pożytku publicznego – 0,50 zł od 1 m2 powierzchni,

d. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o któ-
rych mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o re-
witalizacji (Dz. U. z 2015r., poz. 1777) i położonych na 
terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę 
mieszkaniową, usługową albo zabudowę o znaczeniu 
mieszanym obejmującym wyłącznie to rodzaje zabudowy, 
jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu 
do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie 
nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego – 3,15 zł od 1 m2 powierzchni,

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

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

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

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

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

3. od budowli – 2% ich wartości.
Jeśli chodzi o podatki od środków transportowych na 2021 rok, 

zostały one określone w uchwale Nr XXVI/162/20. Pozostały na 
poziomie roku 2020.

Podczas XXVI sesji radni podjęli następujące uchwały:
 ■ Nr XXVI/158/20 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
 ■ Nr XXVI/159/20 w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2020;
 ■ Nr XXVI/160/20 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta 

przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2021 rok;
 ■ Nr XXVI/161/20 w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy 
Wojciechów na 2021 rok;

 ■ Nr XXVI/162/20 w sprawie określenia wysokości rocznych 
stawek podatku od środków transportowych na rok 2021;

 ■ Nr XXVI/163/20 w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu 
Współpracy Gminy Wojciechów z organizacjami pozarządowymi 
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia-
łalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2021 rok”;

 ■ Nr XXVI/164/20 uchwała intencyjna w sprawie wyrażenia 
zgody na wszczęcie procedur ustanowienia sztandaru dla 
Gminy Wojciechów.

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

         
Anna Śmigielska

Urząd Gminy Wojciechów
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„Człowiek jest odpowiedzialny 
za owocowanie ziemi”

Kardynał Stefan Wyszyński

W dniu 19 października 2020 roku, z ini-
cjatywy Pana Dyrektora Szkoły mgr Leszka 
Samcika na terenie parku naszej Szkoły 
Podstawowej w Łubkach został posadzony 
młody dąb w miejsce usuniętego drzewa, 
które zagrażało bezpieczeństwu uczniów. 

Na uroczystość zostali zaproszeni goście: 
 ■ Wójt Gminy Wojciechów   

dr Artur Markowski
 ■ Zastępca Wójta Gminy Wojciechów 

Tomasz Zielonka
 ■ Podinspektor Anna Jamróz
 ■ Konserwator Tomasz Chomicki
 ■ Wojewódzki Konserwator Zabytków  

dr Dariusz Kopciowski
 ■ Redaktor Kuriera Lubelskiego Agnieszka 

Antoń-Jucha 
 ■ Autorki i Pomysłodawczynie konkursu 

Kształtowanie Tożsamości Krajobrazu:
 ■ Pani Marianna Król
 ■ Pani dr Jadwiga Michalczyk

Pan Dyrektor przywitał przybyłych na uro-
czystość Księdza Marka Jaworskiego, Pana 
Wójta dr Artura Markowskiego, Panią Annę 
Jamróz oraz Pana Tomasza Chomickiego.

 Pani dr Jadwiga Michalczyk - emeryto-
wany nauczyciel akademicki z Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II prze-
słała list, który został odczytany zebranym.

Uroczyste zasadzenie drzewa przy Szkole Podstawowej w Łubkach

 Wielce Szanowny Panie Dyrektorze!
Jednym z wyróżników Szkoły Podstawowej w Łubkach były dęby rosnące przed budynkiem, 

które swą majestatycznością ogłaszały wszem i wobec doniosłość tego miejsca. Niezłomne siły 
przyrody sprawiły, że w przestrzeni szkoły jednego z nich zabrakło. Unaoczniła się deformacja 
miejsca, ale i pobudził się emocjonalny stan braku. Ten stan poruszył społeczność i zmobilizował 
do działań, których efektem staje się posadzenie nowego dębu. Teraz jest on małą sadzonką i nie 
dorównuje monumentalności swego poprzednika. Budzi jednak nadzieję przyszłej okazałości. 
Staje się symbolem i siłą jednoczącą do działań na rzecz dobra.

Wszystko to wpisuje się w działania Szkoły, prowadzone przed laty, pod hasłem: „Kształtujemy 
tożsamość krajobrazu”. Hasło to Szkoła, którą Pan kieruje, dopełnione zostało słowami zaczerp-
niętymi z mądrości Prymasa Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego „Człowiek jest odpowiedzialny 
za owocowanie ziemi”. Cieszę się, że prawdę tę uwiecznia – rękami, sercem i umysłem Pana 
Dyrektora wraz ze społecznością szkolną – Szkoła Podstawowa w Łubkach.

Dziękuję bardzo za zaproszenie mnie na tę doniosłą uroczystość i włączenie do grona uczestników. 
 Z niezależnych ode mnie powodów nie mogę wziąć w niej bezpośredniego udziału. Prosząc 

o wyrozumiałość, łączę się myślą i sercem z Uczestnikami tego wydarzenia. Gratuluję wielkiego 
dzieła i życzę, by działania dla wspólnego dobra nadal były owocne oraz przyniosły wiele sa-
tysfakcji. Niech DOBRO zwycięża! Niech cały świat wie, że w MAŁYCH ŁUBKACH dzieją się 
WIELKIE RZECZY! I niech tak zawsze będzie!

Z wyrazami głębokiego szacunku
Jadwiga Michalczyk

Lublin, 12 października 2020 r.

z wygrawerowanym napisem: "Człowiek 
jest odpowiedzialny za owocowanie ziemi" 
/ ksiądz Kardynał Stefan Wyszyński/.

Pragniemy przy tej okazji serdecznie 
podziękować Panu Wójtowi dr Arturowi 
Markowskiemu za hojne wsparcie tej ini-
cjatywy i ufundowanie zakupu pamiątkowej 
płyty, która pozwoli przyszłym pokoleniom 
uświadomić potrzebę odpowiedzialności za 
środowisko, w którym żyjemy.

Dąb jest symbolem siły, szlachetności 
i długowieczności. Zieleń wokół szkoły 
oddziałuje pozytywnie na zdrowie dzieci 
i młodzieży, ma korzystny wpływ na ich 
nastrój i emocje. Uspokaja, dodaje pewności 
siebie, poprawia samopoczucie i regeneruje 
system nerwowy. Wśród zieleni stajemy 
się lepsi. Uczniowie przebywający na łonie 
natury odzyskują siły witalne, ale jednocze-
śnie wyciszają się. W parku przyszkolnym 
szczególnie ważną rolę odgrywają drzewa. 
Pod rozłożystym dębem dzieci będą miały 
miejsce do rozważań, rozmyślań i refleksji.

Niech ten dąb stanie się symbolem siły, 
wiary i nadziei w zwycięstwo dobra i miłości 
nad chaosem i niepokojem.

W związku z wprowadzonym reżimem 
sanitarnym część artystyczna przygotowana 
pod kierunkiem Pana Leszka Iwaniaka i Pani 
Elżbiety Wącior została nagrana. Uczniowie 
zaprezentowali wiersze i piosenki o tematyce 
przyrody i zdrowia, obiecali też pielęgnować 
i troszczyć się o zasadzone drzewo.

Elżbieta Wącior

 Uroczystemu zasadzeniu drzewa towa-
rzyszyła piękna pogoda i słowa piosenki 
„Pamiętajcie o ogrodach”. Pod sadzonką drze-
wa umieszczono też kapsułę pamięci, mó-
wiącą o licznych działaniach Pana Dyrektora 
Leszka Samcika i społeczności szkolnej na 
rzecz kształtowania tożsamości krajobrazu 
i troski o otoczenie szkoły.

To ważne wydarzenie zostało upamiętnio-
ne przez zamontowanie i wmurowanie tablicy 



Nr 74/94    GAZETA WOJCIECHOWSKA 7

Łączymy się zdalnie

Mija kolejny tydzień nauki zdalnej. To czas, 
który jest wyzwaniem dla uczniów, rodziców 
i nauczycieli. Wszyscy zmagamy się z trud-
nościami pracy na odległość, problemami 
technicznymi oraz logistycznymi – zwłaszcza, 
gdy pod jednym dachem zdalnie pracuje więcej 
niż jedna osoba. Przykrym utrudnieniem jest 
również konieczność izolacji i poczucie osa-
motnienia, rozejścia relacji koleżeńskich, które 
wcześniej były zacieśniane i pielęgnowane na 
żywo, nie zdalnie. 

Jednym z najważniejszych zadań dla 
nauczycieli i wychowawców w tym czasie 
jest więc umożliwienie uczniom zachowania 
poczucia jedności, bliskich relacji w klasie 
i całej społeczności szkolnej. Dlatego w Szkole 
Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków 
w Miłocinie dokładamy wszelkich starań, by 
życie szkolne, którego tak wszystkim brakuje, 
mogło funkcjonować online. 

Jednym z ważnych aspek-
tów życia społeczności 
szkolnej są uroczystości – 
przygotowujemy się do nich 
nieraz tygodniami, trenujemy 
recytację i śpiew, ćwiczymy 
występy, by wspólnie święto-
wać, wspominać i obchodzić 
ważne wydarzenia. W ciągu 
ostatnich miesięcy musieli-
śmy znaleźć inne sposoby na 
uczczenie dni ważnych dla nas 
wszystkich. Zamiast na sali 
gimnastycznej czy szkolnym 
korytarzu, spotkaliśmy się 
w sieci, na szkolnej stronie 
internetowej i profilu w mediach społecz-
nościowych, który zrzesza członków naszej 
społeczności szkolnej oraz jej sympatyków. 
Nieocenioną pomoc znów okazali rodzice 
uczniów, którzy pomogli nagrywać, foto-
grafować, uwieczniać pracę swoich dzieci, 
byśmy mogli podziwiać jej efekty.

Początek listopada - Wszystkich Świętych 
i Zaduszki - to czas, gdy nasza szkoła włącza 
się w ogólnopolską akcję „Szkoła Pamięta”. 
Również tym razem wszyscy chętnie zaan-
gażowali się w działania – uczniowie klasy 
IV przy pomocy rodziców nagrali recytację 
poezji okolicznościowej, wprowadzając nas 
w refleksyjny nastrój. Klasy I-III, które jesz-
cze uczęszczały wtedy na zajęcia szkolne, 
wzięły udział w przygotowanej przez swoje 
wychowawczynie kameralnej akademii, wspo-
minając bohaterów polskiej walki o wolność.

Święto narodowe 11 listopada jest jedną 
z najważniejszych uroczystości obchodzo-
nych w każdej polskiej szkole, gdzie pod 
hasłem „Szkoła do hymnu” uczniowie uczą 

się postawy patriotycznej i obywatelskiej. 
Wszyscy chętnie wzięli udział w klasowych 
działaniach – uczniowie klasy I i II zapre-
zentowali się w odświętnych, galowych stro-
jach, czwartoklasiści wspólnie odśpiewali 
hymn, piątoklasiści połączyli się na plat-
formie Teams, ustrojeni w narodowe barwy. 
Uczniowie klasy VIII przygotowali montaż 
słowno-muzyczny – jeden z uczniów zagrał 
na pianinie melodię hymnu narodowego, inni 
recytowali poezję okolicznościową, został 
również napisany oryginalny wiersz.

Ważną datą jest w naszej społeczności 
szkolnej 21 listopada, gdy obchodzimy Dzień 
Życzliwości. I tym razem wykorzystaliśmy 
tę okazję, by okazać wdzięczność i uznanie 
naszym bliskim – podziękować im, docenić 
i wesprzeć. Pierwszaki przygotowały pięk-
ne nagrania recytacji wierszy o przyjaźni, 
uczniowie klasy III przekazali serdeczności 

i pozdrowienia, piątoklasiści podali widzom 
„Dobre Słowo” a szóstoklasiści nagrali wzru-
szający film, w którym dziękowali innym 
za to, co robią na co dzień. Uczniowie klasy 
ósmej z kolei poszerzyli wiedzę z języków ob-
cych, prezentując słowa „Dziękuję!” i „Jesteś 
super!” w różnych językach świata. 

W tym wymagającym czasie równie waż-
na jest motywacja do zdrowego stylu życia. 
Każdy z nas spędza długie godziny w pozycji 
siedzącej, pracując na lekcjach online lub od-
rabiając prace domowe. Uczniowie klas I-III 
oraz uczestnicy lekcji wychowania fizyczne-
go regularnie przypominają nam o zaletach 
zdrowego jedzenia i aktywności fizycznej, np. 
biorąc udział w akcji „Śniadanie daje Moc” lub 
prezentując zdjęcia i nagrania swoich ćwiczeń.

Jednym z ważnych świąt w szkole pod-
stawowej jest również 25 listopada - Dzień 
Pluszowego Misia, gdy zwłaszcza uczniowie 
młodszych klas mogą pokazać przywiązanie do 
swoich ulubionych maskotek. Starsi uczniowie 
i nauczyciele też chętnie wspominają swoich 

przyjaciół z dzieciństwa. Tego dnia szkolny 
profil facebookowy wypełnił się pluszowymi 
prezentacjami, filmami, zdjęciami i pracami 
plastycznymi. Jakie to miłe święto!

Wraz z 29 dniem listopada nadszedł czas, 
który w innej sytuacji byłby okazją do świet-
nej zabawy tanecznej oraz pełnego tajemnic 
wieczoru wróżb. Andrzejki przyszło nam 
jednak obchodzić online – udało się to zna-
komicie. Klasa czwarta przygotowała ciekawy 
film z prezentacją wróżb i zabaw. Wystąpili 
w niesamowitych strojach, prezentując lanie 
wosku, układanie butów do wyjścia i loso-
wanie imienia przyszłej ukochanej osoby. 

Uczniowie przedszkola, którzy uczęszczali 
na zajęcia opiekuńcze, również włączyli się 
w prowadzone w szkole akcje. Pięknie odśpiewa-
li hymn Polski, wzięli udział w Dniu Życzliwości, 
Dniu Pluszowego Misia i Andrzejkach. 

Powoli zbliżamy się do najpiękniejszego 
okresu w roku – świąt Bożego Narodzenia. 
I tym razem będziemy angażować się w róż-
nego rodzaju aktywności. Rozpoczęły się ak-
cje „Góra Grosza”, „Ile waży Święty Mikołaj?” 
i „Razem na święta”, które umożliwiają podej-
mowanie działań charytatywnych. Uczniowie 
klasy I otrzymali kartki od Mikołaja, czwar-
toklasiści zaś sami pisali listy do Świętego. 
Piątoklasiści wraz z Klubem Wolonariackim 
prowadzą zbiórkę karmy dla schroniska dla 
zwierząt. Uczniowie klasy VII tworzą „Kartkę 
dla Sąsiada”, ósmoklasiści natomiast przy-
gotowali paczkę humanitarną, wspierając 
organizację UNICEF.

O tych i wielu innych działaniach można 
przeczytać na naszej szkolnej stronie interne-
towej oraz profilu facebookowym. Serdecznie 
zapraszamy do włączenia się w społeczność 
sympatyków i osób wspierających naszą szkołę. 

Agata Górska
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Zrzutka

Umarłych wieczność dotąd trwa, 
dokąd pamięcią im się płaci

Wisława Szymborska

Listopad to miesiąc szczególny dla nas, 
Polaków, bo poświęcony w naszej kulturze 
i tradycji pamięci naszych zmarłych. Kolorowe 
liście spadające z drzew, kwiaty i zapalone na 
grobach znicze przypominają nam o przemi-
janiu, kruchości naszego życia, a jednocześnie 
są dowodem na to, że pamiętamy... Pamiętamy 
o naszych bliskich, znajomych, o osobach, 
które były i w dalszym ciągu są dla nas ważne. 

Niewątpliwie dla wielu mieszkańców 
Palikij, Sporniaka i okolic taką osobą był 
Józef Gadecki- pierwszy kierownik Szkoły 
Podstawowej w Palikijach. Objął on to sta-
nowisko w wieku 27 lat, 1 września 1919 r. 
i pełnił je przez 43 lata, do 1962 roku. Był to 
bardzo dynamiczny czas w dziejach naszego 
kraju. Owocował w ważne, często tragicz-
ne wydarzenia. Mieszkańcy wsi borykali 
się z ogromną biedą. Niemniej znaleźli się 
tacy jak Józef Gadecki, którzy postawili so-
bie za cel walkę z analfabetyzmem wśród 
mieszkańców Palikij i ich okolic. W pamięci 
swoich uczniów pozostał on na zawsze jako 
szlachetny, spokojny, ale jednocześnie sta-
nowczy i konsekwentny pedagog.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Palikijach 
do dnia dzisiejszego opiekują się grobem 
pierwszego kierownika, który znajduje się 
na cmentarzu w Wojciechowie. Składają 
wieńce, zapalają znicze… Jednak obserwu-
jemy, że z roku na rok grób ten coraz bardziej 

niszczeje, popada w ruinę. Pomimo naszego 
zaangażowania i starań wygląda na opusz-
czony i zapomniany. Dlatego w tym roku 
Rada Rodziców działająca przy SP w Palikijach 
wystąpiła z inicjatywą zorganizowania zbiórki 
pieniężnej, której celem jest rewitalizacja pomni-
ka Józefa Gadeckiego. Honorowy patronat nad 
akcją objął Wójt Gminy Wojciechów – dr Artur 
Markowski. W ramach tejże akcji 11 paździer-
nika zorganizowaliśmy przy kościele pw. NMP 
Matki Kościoła w Palikijach kwestę. 

Niestety, kwota przez nas zebrana jest 
wciąż niewystarczająca. W związku z tym 
zwracamy się do wszystkich, a zwłaszcza do 
absolwentów naszej szkoły, z prośbą o włą-
czenie się do akcji i udzielenie nam wsparcia 
finansowego. Potrzebujemy jeszcze około 
4000 zł. Dzięki Waszemu wsparciu pamięć 
o człowieku, który był pionierem szerzenia 
oświaty na naszych ziemiach, wciąż będzie 
żywa! Odnowiony pomnik pierwszego kie-
rownika naszej szkoły stanie się dowodem na 
to, że przeszłość jest dla nas ważna. Mamy 
tego świadomość i potrafimy okazywać 
wdzięczność tym, którzy w swoim życiu 
stawiali sobie za cel pracę w imię lepszej 
przyszłości, naszej przyszłości!

Gorąco zachęcamy Was do zaangażowania 
się w naszą akcję! Liczymy na Was!!!

Magdalena Kwiatkowska

Numer konta Rady Rodziców działającej 
przy Szkole Podstawowej w Palikijach :
30 8735 1017 1001 3427 2000 0010
Prosimy o wpłaty tytułem Rewitalizacja 
grobu śp. Józefa Gadeckiego.

Tablica pamiątkowa

Ostatni jesienny liść przypomina nam o tych, których nie ma, 
wywołuje wspomnienia u tych, którzy trwają…

Staraniem Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Palikijach przy wsparciu Rady 
Gminy Wojciechów w sąsiedztwie szkoły stanęła tablica dedykowana twórcom lokalnej 
oświaty w Polsce niepodległej - Józefowi Gadeckiemu, pełniącemu funkcję kierownika 
szkoły w latach 1919-62, nauczycielom, pracownikom, absolwentom szkoły.

Dziękujemy wszystkim, których starania przyczyniły się do wykonania tablicy, a szczegól-
nie pani Małgorzacie Żuchnik - sołtysce wsi Sporniak, wiceprzewodniczącej Rady Rodziców. 
Oficjalne jej odsłonięcie, zaplanowane pierwotnie na 11.11.2020 zostało przełożone na 
czas, gdy będziemy mogli bezpiecznie spotkać się na placu szkoły.

Dziś możemy na chwilę zatrzymać się, by wspomnieć.
 W dalszym ciągu podejmujemy działania mające na celu pozyskanie środków na re-

witalizację nagrobka śp. Józefa Gadeckiego, znajdującego się na cmentarzu parafialnym 
w Wojciechowie. 

 Urszula Rogowska-Misztal - Dyrektor Szkoły
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„Młody makler”- grant mBanku dla Szkoły Podstawowej w Palikijach

Miło nam przypomnieć, że we wrześniu 
ruszyły zajęcia pozalekcyjne w ramach gran-
tu otrzymanego od Fundacji mBank. Nasz 
projekt, którego autorem jest pan Marcin 
Pluta, nosi nazwę – „Młody makler - rozwi-
janie umiejętności matematycznych poprzez 
wirtualne inwestycje”.

Projekt ten kierowany jest do uczniów 
kl.VII-VIII w Szkole Podstawowej w Palikijach. 
Uczniowie tych klas uczestniczą w cyklu ma-
tematycznych zajęć pozalekcyjnych. W całej 
edycji przewidziano po 20 godzin dydaktycz-
nych dla każdej z dwóch klas uczestniczących 
w projekcie (łącznie 40 godzin) oraz zakup 
sprzętu pomocnego do zajęć.

Zajęcia są ukierunkowane na rozwój umie-
jętności matematycznych poprzez zabawę 
w maklera. Uczniowie są zapoznawani z pod-
stawowymi zasadami inwestowania w akcje 
na giełdzie papierów wartościowych. Każdy 
z uczniów na starcie rozgrywki uzyska wirtu-
alne fundusze. Zadaniem uczniów podczas 
zajęć będzie przeglądanie, analizowanie no-
towań Giełdy i wirtualny zakup wybranych 
przez siebie akcji, czy surowców. Każdy bę-
dzie miał dowolność inwestowania. W trak-
cie trwania projektu można sprzedać akcje, 
zakupić inne. Swoje inwestycje uczniowie 
zgłaszają do nauczyciela prowadzącego zaję-
cia, który będzie prowadził ranking notowań, 
zysków i strat. Uczniowie tworzą zestawienia, 
przeliczają wszystkie inwestycje, wyznaczają 
średnie, tworzą tabele i wykresy, również 
w arkuszach kalkulacyjnych. Zwycięzcą zo-
stanie uczeń, którego inwestycje w całym 

cyklu przyniosą największy zysk. Najlepsi 
otrzymają nagrody rzeczowe i puchary. 

Niestety ze względu na panującą sytu-
ację epidemiczną zajęcia muszą obecnie 
odbywać się w formie zdalnej za pomocą 
platformy Teams. 

Rozpoczęły się też przygotowania 
do Mikołajkowego Turnieju Wiedzy 
Matematycznej. Przez uczestników zaprojek-
towane zostały plakaty i ogłoszenia, oraz for-
mularz rejestracyjny w aplikacji Formularze 
Google. Konkurs odbędzie się on 7 grudnia 
w formie online. Chęć udziału zgłosiło już 
ponad 20 uczniów z różnych szkół z terenu 
całej gminy Wojciechów.

Przypomnijmy, że Szkoła Podstawowa 
w Palikijach otrzymała dofinansowanie w ra-
mach programu mPotęga, którego organi-
zatorem jest Fundacja mBanku. W ramach 
programu można było składać wnioski na 
nieszablonowe projekty pokazujące ciekawą 
stronę matematyki. Naszej szkole udało się 
uzyskać maksymalną kwotę dofinansowania 
8 tys. zł na zajęcia pozalekcyjne dla klas VII-
VIII w miesiącach wrzesień-grudzień 2020 r., 
sprzęt komputerowy i pomoce dydaktyczne 
dla uczniów.

Marcin Pluta (nauczyciel matematyki w SP 
w Palikijach)

Zabawa Andrzejkowa

27 listopada w oddziale przedszkolnym w Palikijach odbyła się zabawa andrzejkowa. Pod tym hasłem dzieci tańczyły i pląsały. Były 
również andrzejkowe zagadki. Słowo "wróżba" jest jeszcze im obce.

Układanie bucików "do drzwi", miało oznaczać rychłe spotkanie z Mikołajem. A to, już niebawem... . 

Róża Suchecka
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Ślubowanie w Szkole Podstawowej w Palikijach

Goście na e-lekcjach z doradztwa zawodowego

W obecnej sytuacji, gdy nasi uczniowie uczą się zdalnie, udało 
się na jedną e-elekcję zaprosić pracowników Instytutu Badań 
Edukacyjnych. Najstarsi uczniowie ze szkół podstawowych w: 
Wojciechowie, Palikijach i Maszkach uczestniczyli w lekcjach nt. 
Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz idei uczenia się przez 
całe życie. E-lekcje były dedykowane dla uczniów z klas 7 i 8, ich 
temat brzmiał „Osobowość, a przyszły zawód”.

Uczniowie w czasie lekcji online w ciekawy sposób zapoznani 
zostali z kompetencjami, które należy w sobie rozwijać i uwzględnić 
w wyborze przyszłego zawodu.

W czasie lekcji uczniowie uczestniczyli ponadto w quizie z na-
grodami dla najlepszych. Lekcja ta była zapewne atrakcyjną formą 
nauki i pozwoliła oderwać się od trudów nauki w domu.

 
Agnieszka Dmitruk

23 października 2020 w Szkole 
Podstawowej w Palikijach odbyło się ślu-
bowanie uczniów klasy I.

Uroczystość miała odmienny niż co roku 
charakter. Odbyła się bez udziału rodziców 
i gości. Niemniej uczniowie zaprezentowali 
się wspaniale. Były wiersze i piosenki. Po 
akcie ślubowania Pani Dyrektor - Urszula 
Rogowska-Misztal - dokonała aktu paso-
wania na uczniów SP w Palikijach. Każdy 
pierwszak z lekkim przerażeniem poczuł 
ciężar potężnego ołówka. Strach minął, kie-
dy wszyscy zaciekawili się prezentami od 
rodziców, koleżanek i kolegów.

Potem nastąpiło spotkanie uczniów z wy-
chowawczynią w klasie na słodkim poczę-
stunku.

Samych sukcesów w nauce dla swoich 
uczniów. Dla Rodziców radości, spokoju, 
zdrowia i pociechy ze swoich dzieci życzy 
wychowawczyni - Danuta Suchecka
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English Club w naszej szkole!

O tym, że język angielski może stać się ciekawszy, gdy nie trzy-
mamy się sztywno ram podręcznika, dobrze wiedzą uczniowie 
klas 7a i 7b z naszej szkoły. Od ubiegłego roku szkolnego robimy 
wszystko by to udowodnić!

Pierwszym zadaniem, w którym braliśmy udział był międzynaro-
dowy projekt organizowany przez platformę e-twinning PEN PALS. 
Naszymi partnerami byli uczniowie z Włoch i Portugalii. Niestety 
pandemia pokrzyżowała nam plany i projekt nie został ukończony, 
ale pierwsze kontakty zdążyliśmy nawiązać! 

W nowym roku szkolnym, wracając po wyjątkowo długich wa-
kacjach, zabraliśmy się do pracy z wielkim zapałem. Aby uczcić 
Europejski Dzień Języków Obcych założyliśmy kolejny projekt 
na platformie E-twinning! Tym razem projekt okazał się sukce-
sem! Nasi nowi przyjaciele pochodzą aż z 7 europejskich krajów : 
Słowacja, Niemcy, Chorwacja, Francja, Albania, Hiszpania i Turcja. 
Każda szkoła przesyłała kartki z pozdrowieniami, listy i materiały 
dotyczące swojego regionu. Dzięki uprzejmości pracowników z GOK 
nasze Wojciechowskie kartki, ulotki i foldery zagościły na gazetkach 
szkolnych w całej Europie!

Kolejnym pomysłem było napisanie listu do 
samej Królowej Wielkiej Brytanii. Dziewczyny 
z English Club- Zuzia Kwiatkowska, Patrycja 
Kamińska, Ania Trojanowska i Julka 
Czępińska napisały listy a Julka przygotowała 
kopertę, obok której nie da się przejść obo-
jętnie. Mamy nadzieję, że list trafi do Pałacu 
Buckingham i że dostaniemy odpowiedź :)

Naszym ostatnim doświadczeniem jest 
udział w zajęciach BBC LIVE CLASSES! Jako 
jednej ze szkół w Polsce, udało nam się za-
kwalifikować na zajęcia prowadzone na żywo 
przez lektorów i nauczycieli BBC. Na ten rok 
szkolny zaplanowane mamy cztery spotka-
nia z native speakerami i grupami uczniów 
z całego świata. Pierwsze zajęcia odbyły się 
już w październiku i poprowadziła je dla 
nas Pani Elizabeth Beer z Wielkiej Brytanii. 
Mieliśmy okazję porozmawiać po angielsku 
z dziewięcioma klasami z różnych krajów. 
Mogliśmy sprawdzić czy to czego uczymy się 
podczas lekcji języka angielskiego uda nam 
się zastosować w życiu. Poznaliśmy nowych 
przyjaciół i ich szkoły. Emocje były ogromne! 
Jako pracę dla chętnych po tym spotkaniu 
Patrycja Kamińska i Zuzanna Kwiatkowska 
przygotowały prezentację o sporcie, którą 

opublikowaliśmy na profilu BBC Live Classes 
w mediach społecznościowych.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną 
w Europie kolejne zajęcia odbędą się w wersji 
online, prowadzone przez Dyrektor szkoły 
językowej w Rzymie Panią Vanessę Hartson-
Walker, w lutym, (jeśli wrócimy do szkoły) 
spotkamy się z Panią Chloë Dennis- nauczy-
cielką języka angielskiego we Francji i w 
maju z Panem Harrym Waters nauczycielem 
z Argentyny. Już nie możemy się doczekać!

W planach mamy jeszcze wiele różnych 
działań i liczymy że do naszego grona dołączą 
nowi uczniowie.

Magdalena Pyda
- nauczyciel języka angielskiego 

i opiekun English Club 
w Szkole Podstawowej w Wojciechowie
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65 lat w OSP - wspomnienia Jana Mirosława - cz. III

Dzień Misia w Szkole w Wojciecjowie

W dniu 25 listopada 2020 r. przedszkolaki z oddziałów działa-
jących w Szkole Podstawowej im. St. Marusarza w Wojciechowie, 
uczestniczyły w obchodach Światowego Dnia Pluszowego Misia. 
Mimo coraz nowocześniejszych i bardziej atrakcyjnych zabawek, 
moda na misie nie przemija. W tym roku z uwagi na rygory związane 
z dezynfekcją zabawek, dzieci nie mogły przynieść swoich ulubionych 
pluszaków. Na szczęście dzięki pomysłowości wychowawczyń (E. 
Mirosław, M. Walczak, K. Gajowiak, K. Wartacz) i pani pedagog 
(A. Dmitruk) zostały zaproszone do wspólnej zabawy w misiowej 
krainie. Poznały historię święta, wspólnie recytowały wiersze 
o misiach, bawiły się przy wesołych piosenkach. Dla najmłodszych 
w tym dniu w przedszkolu przygotowano wiele atrakcji: zabawy 

ruchowe, rzuty do celu, misiowe maski, prace plastyczne, śpiewanie 
piosenki „Stary niedźwiedź mocno śpi”, misiowe tańce, degustację 
słodkości z miodem i wiele innych. Ten dzień w przedszkolu pełen 
był uśmiechu oraz wspólnej zabawy, dużo radości sprawiła dzieciom 
wizyta dużego Misia oraz słodkie niespodzianki.

Miś jest bardzo ważny dla każdego dziecka, gdzie dzieci, tam 
pluszowe misie. Nie ma dziś chyba dziecka, które nie posiadałoby 
swej ulubionej maskotki i nie ma pewnie takiego, które nie chciałoby 
świętować tego dnia. Mały człowiek może misia przytulić, a nawet 
zwierzyć mu się z sekretów. Mamy nadzieję, że to wielkie misiowe 
przyjęcie zostanie we wspomnieniach dzieci na długi czas.

 
Agnieszka Dmitruk

Nie pamiętam, który to był dzień mie-
siąca może luty, może marzec, przyjechał 
na wizytację Jurek Staniak nasz mieszka-
niec Tomaszówki, a pracował w Komendzie 
Wojewódzkiej Straży Pożarnej w stopniu 
kapitana. On postawił przed nami nowe 
zadanie o budowie nowego garażu, na sa-
mochód strażacki z działkiem wodnym na 
samochodzie. Bo ten garaż miał za niskie 
drzwi, nie mieścił się samochód z działkiem. 
Wtedy były modne działka wodne na sa-
mochodzie. Zaczęliśmy starania na wyda-
nie planu na budowę. Trzeba było zacząć 
od geodezji. Więc pojechaliśmy do Bełżyc, 

tam mieściła się geodezja. Pracował tam 
Stacho Bednarczyk, późniejszy wójt gminy 
Wojciechów. Pojechaliśmy we trzech: Edek 
Mirosław- Grzeniów, Stacho Tomicki i ja. 
Powiedzieliśmy, że chcemy dobudować garaż. 
Wysłuchano nas, złożyliśmy odpowiednie 
pismo i kazano nam czekać na odpowiedź. 
Niestety po jakimś czasie odpowiedź była 
negatywna, a to ze względu na bliskość wody 
w stawie. Uznano, że jest teren podmokły i w 
tym miejscu nie można budować. Ja nie da-
łem za wygraną i zacząłem przekonywać pana 
wójta Stanisława Mirosława, że mam do-
świadczenie i praktykę jak budować na takim 

terenie, a praktykę zdobyłem w Nałęczowie, 
kiedy to w 80 r. zaczęliśmy budować tzw. 
coctail bar razem z hotelem, tam też był 
teren podmokły. Z tego względu opracowano 
dokumentację, w której to wykazywano jak 
budować. A więc zaczęliśmy kopać studnie, 
wykopaliśmy ok. 50 studni na głębokość 
2,5 m, 3m. szerokość była różna: 90, 120 
i 150 cm. W te studnie były wkładane kręgi 
betonowe a w te kręgi przywożono grusz-
kami beton przemysłowy i zalewano do 
wskazanego poziomu. Na tych studniach 
zaczęliśmy zalewać ławy fundamentowe 
pod budynek. I tak też budowa trwała do 
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grudnia 81 roku, kiedy to wprowadzono stan 
wojenny. Budowę przerwano, plac budowy 
zasypano. W ziemi teraz leży 30 mln. złotych 
bezużytecznie. Tak się skończyła budowa 
hotelu w Nałęczowie. Ja przekonywałem 
pana wójta, że w ten sposób będziemy bu-
dować garaż. Pan Wójt dał nam wolną rękę 
do budowy. Powiedział, że on nie wie co 
my tam robimy. A że w tych latach wszelkie 
materiały budowlane były na przydział, więc 
pan wójt nie gwarantował nam materiałów. 
Trzeba było starać się o materiały do budowy 
na własną rękę. Pojechaliśmy ze Staśkiem 
Tomickim do Lublina do Wojewódzkiego 
Związku Gminnych Spółdzielni WZGS, tam 
pracował mój kuzyn Czesław Mirosław – 
Grabarzów, był zastępcą prezesa WZGS. 
Pojechaliśmy oczywiście z reklamówką. 
Przyjęto nas bardzo grzecznie, wypytano 
o co nam chodzi, o jakie materiały. Więc 
my powiedzieliśmy jakie materiały są nam 
potrzebne do budowy, czyli suporex, ce-
ment. Po rozmowie zapewniono nas, że 
postarają się o przydział tych materiałów. 
Po kilku dniach otrzymaliśmy wiadomość, 
że przydzielono nam suporex, odbiór był 
w Niemcach koło Lubartowa, własnym 
transportem. Więc pojechaliśmy do Jurka 
Staniaka do Komendy Wojewódzkiej prosić 
o transport. Jurek załatwił transport, star 
z przyczepą z Komendy Wojewódzkiej, wy-
wrotka z Komendy Rejonowej Bełżyce. Po 
suporex pojechał Zdzicho Woś a było to 9 
listopada. Suporex już mieliśmy, gorzej było 
z cementem, ale do zalewania fundamentów 
pożyczaliśmy cement od strażaków, którzy 
mieli cement a nie wykorzystywali go we 
własnej potrzebie, więc chętnie pożyczali aby 
oddać im na wiosnę, gdy będzie im potrzeb-
ny. I tak od Mańka Duraka pożyczyliśmy 7 
ton cementu ( miał na budowę mieszkania) 
od Skwarek Zuzanny 1 tonę, od Mirosława 
Edwarda - Sacharynka 20 worków, od Wosia 
Zdzicha 1 tonę. I tak gdzie się mogło to 
pożyczaliśmy cement aby budowa szła do 
przodu. I tak do 23 listopada zabetonowano 
stopy fundamentowe. Zaczęliśmy szalować 
tzw. cokół. 29 listopada zaczęliśmy budować 
ściany i tak proszę państwa budowa szła 
przez całą zimę. Zima była przyjazna, bo 
w styczniu były temperatury w dzień nawet 
na plusie. I tak luty i marzec, też były ciepłe 
jak na tę porę roku. 13 marca przywiezio-
no płyty stropowe i założono dźwigiem 
z Komendy Rejonowej Lublin a transport 
płyt był z Komendy Rejonowej Lubartów 
i Opole Lubelskie. Przywieźli 11 szt. płyt 
stropowych 6m długości na 1 m szerokości. 
Jedna płyta to był wymiar garażu. Po założe-
niu płyt szalowanie wieńca oraz zalewanie. 
29 marca w czwartek zaczęliśmy budowę 
piętra, 18 kwietnia zakończono budowę 
piętra, w tym ściany działowe oraz schody. 

I tak proszę państwa zakończyliśmy główną 
budowę. 28 kwiecień sobota - przystąpio-
no do wycinki drzew rosnących na terenie 
straży: 2 sokory oraz topola potrzebne na 
budowę dachu. Wykonywali: Woś Henryk, 
Bednarczyk Michał oraz Bednarczyk Józef. 
Głównym wykonawcą dachu był Woś Henryk 
tzw. Paproch. Pomagali mu: Bednarczyk 
Józef Szybki, Stachyra Edward Sorek, 
Mirosław Stanisław Stynio, Pomorski Wacek 
Obabcorz, Kowalski Stanisław Popiołek. 
I tak w sobotę 12 maja zakończono budowę 
dachu oraz główną budowę garażu. Było 
wiankowe ho ho ho proszę państwa, proszę 
czytelników mojej opowieści jaki ja wziąłem 
ciężar odpowiedzialności. Budowa była na 
dziko, bez planów, bez dokumentacji, tylko 
na własnym moim doświadczeniu o budowie. 
Dokumentacja była robiona przez pracow-
ników Urzędu Gminy Mirosława Albina 
i Tarkowskiego Henryka. Dostarczono nam 
plan i dokumentację już po zakończeniu 
budowy. Jak po mojej myśli było budowane 
tak oni robili dokumentację. Gdyby coś się 
stało na budowie, jakiś wypadek gdy trzeba 
by było wezwać karetkę pogotowia, to w ślad 
za karetką przyjechałaby milicja, byłoby 
dochodzenie w jaki sposób doszło do wypad-
ku, gdzie jest plan budowy, dokumentacja, 
pozwolenie na budowę. A tu nie było nic. 
Było robione bez niczego, ja mógłbym od-
powiadać przed sądem, być ukarany jakimś 
wyrokiem, ale dzięki naszemu patronowi 
św. Florianowi, który opiekuje się strażą nie 
doszło do poważnego wypadku. Jedynie to 
przy obrzynaniu desek na boazerię skaleczył 
się w rękę Stacho Kowalski, ale nie trze-
ba było interweniować do lekarza. Na tym 
kończę opowiadanie o budowie garażu, nie 
będę opisywał szczegółowo o wykończeniu, 
o tynkowaniu, o biciu boazerii wieczora-
mi, o wyrobie boazerii przez Jana Jośko 
Rumana, bo trzeba by napisać całą książkę.

 Na zakończenie opowieści o budowie 
garażu chciałbym podziękować Jurkowi 
Staniakowi wówczas kapitanowi pracu-
jącemu w Komendzie Wojewódzkiej za 
wszelką pomoc w organizowaniu trans-
portu po materiały budowlane, po dotacje 
finansowe i wiele innych spraw. Bez jego 
pomocy trudno byłoby nam wykonać te 
wszystkie zadania. Jeszcze raz, dzięki Ci 
Jurku. Chciałbym podziękować komendzie 
Rejonowej w Bełżycach pod dowództwem 
komendanta Stachyry Wacława za przydział 
wówczas wszelkiego rodzaju materiałów bu-
dowlanych takich jak drut zbrojony, cement, 
blacha na pokrycie dachu itd., chciałbym po-
dziękować władzom gminnym, naczelnikowi 
Stanisławowi Mirosławowi Czarny, a później 
Józefowi Budzie, obecnie już nieżyjącemu, 
niech mu ziemia będzie lekka za pomoc 
w materiałach i finansach a szczególnie za 

to, że nie przeszkadzali w dzikiej budowie. 
Wszystkim strażakom, którzy pracowali 
razem ze mną tak żyjącym jak i zmarłym, 
niech im ziemia lekką będzie, niech ich 
w opiece ma św. Florian - patron straży. 
I tak zamyka się historia budowy garażu 
w roku 1985. Życie w straży toczy się dalej, 
są pożary, powodzie i inne klęski, ćwicze-
nia, zawody strażackie, itd., itd. Aż do roku 
1987, kiedy to wziąłem na siebie ponownie 
zadanie organizowania orkiestry strażackiej. 
A było to tak. Pracowałem od 1977 r. na 
terenie Nałęczowa, któregoś dnia odbył się 
pogrzeb jakiegoś strażaka grała mu Orkiestra 
Strażacka Nałęczowska. Mnie się to bardzo 
spodobało, ten kondukt żałobny na czele 
z orkiestrą, która grała marsz pogrzebowy. 
I to miałem ciągle na myśli, ten pogrzeb, 
aż do roku, kiedy to przyszła wiadomość, 
że zmarł nasz strażak 23- letni Tadeusz 
Tomczyk. Wtedy ja postanowiłem aby w po-
grzebie brała udział orkiestra. Zwolniłem 
się 2 godz. wcześniej z pracy, poszedłem do 
kapelmistrza profesora Gierczaka, czyby nie 
zagrali na pogrzebie naszego strażaka. Po 
rozmowie z nim przyrzekł, że zagrają więc 
zapytałem ile będzie kosztować. On powie-
dział, że jeżeli taki młody strażak to zagrają 
za darmo. I tak się też stało. Nie pamiętam 
dokładnie ile żeśmy dali na obiad, bo moim 
zdaniem tak należało postąpić. Od tego 
czasu zawsze w mej głowie rodziła się myśl 
o zorganizowaniu orkiestry. A dopingowało 
mnie to, że w roku 1967 zorganizowano 
orkiestrę. Inicjatorem w tamtych latach był 
właśnie Wacek Wiśniewski, który był na 
wysokim stanowisku jako sekretarz PZPR 
w powiecie bełżyckim (wtedy był powiat 
w Bełżycach). I on to namówił Zarząd OSP 
w Wojciechowie do zorganizowania orkie-
stry. W Zarządzie był Stanisław Jośko - pre-
zes, Kowalski Józef – naczelnik i Wąchała 
Czesław – skarbnik. Członkowie Zarządu: 
Czępiński Marian, Rynkowski Jan, Jędrej 
Jan i postarano się o kapelmistrza. A był 
nim Stanisław Puchacz - porucznik wojska 
polskiego w Lublinie. Przyjeżdżał do szkoły 
na próby młodych chłopców, którzy zgła-
szali się do nauki grania. A byli to: Sikora 
Andrzej, Leszek Czępiński, Jan i Stanisław 
Czępińscy, Zbyszek Chudzik i wielu innych 
uczniów szkoły w Wojciechowie. Ta nauka 
trwała blisko 2 lata. Już dobrze chłopcy 
grali na imprezach takich jak: 1- maja na 
pochodzie w Bełżycach. Wtedy postano-
wiono, żeby kapelmistrz uczył grania i w 
Bełżycach. Z tego powodu nasi uczniowie 
z Wojciechowa musieli dojeżdżać do Bełżyc 
na próby. Sugerowano się tym, że będzie 
mniejszy koszt na kapelmistrza, bo będzie 
uczył w jednym miejscu a nie w dwóch. Ale 
po pewnym czasie co niektórym uczniom 
sprzykrzyło się dojeżdżanie do Bełżyc 
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i Orkiestra przestała istnieć na około 20 lat 
aż do roku 1987. 

W 1986 r. na zebraniu sprawozdawczym 
postanowiłem sobie, że zorganizuję orkiestrę. 
Był na tym zebraniu naczelnik Gminy Józef 
Buda. On powiedział, że to jest szczytny 
cel i że trzeba się tym zająć, czyli poparcie 
miałem. Zacząłem działać w tym kierunku, 
ogłosiliśmy, że będziemy organizować or-
kiestrę. Trzeba było wyszukać kapelmistrza, 
który by uczył grania. Dowiedziałem się, 
że Mietek Pomorski - Oleszków, niedawno 
co zmarł, ukończył szkołę muzyczną i gra 
w orkiestrze w Filharmonii Lubelskiej i że 
mógłby uczyć grania. Któregoś dnia przy-
jechał w odwiedziny do rodziców, mieszkał 
tu za rzeką. Spotkałem go przypadkowo 
i zacząłem rozmawiać z nim na ten temat, 
ale on mi odpowiedział, że on się nie po-
dejmie tego ze względu na wyjazd z kraju. 
I rzeczywiście w niedługim czasie wyjechał 
do Kanady. On wtedy polecił mi profesora, 
który uczył kiedyś jego w szkole i uczy dalej 
w szkole przy Krakowskim Przedmieściu, 
a nazywa się prof. Bogumił Chrapoński. 
Któregoś dnia pojechałem do Lublina do 
szkoły, ale pana profesora nie zastałem, 
wtedy miał wolne. Dowiedziałem się kiedy 
będzie, powiedziała mi to pani którą spo-
tkałem na korytarzu, że pan profesor będzie 
dopiero w przyszłym tygodniu. We wtorek 
więc pojechałem i spotkałem pana profesora. 
Powiedziałem mu o co mi chodzi i po kilku 
minutach naszej rozmowy zgodził się, że 
podejmie się nauki grania naszej Orkiestry. 
Byłem bardzo zadowolony. Przyjechałem 
do domu, wieczorem zrobiłem zbiórkę, do 
strażaków powiedziałem, że mamy już ka-
pelmistrza. Zaraz po tym rozeszła się wia-
domość, że będzie organizowana Orkiestra 
Strażacka. Zaczęli zgłaszać się członkowie 
tacy jak Leszek Czępiński, Sławek Czerniec, 
Andrzej Sikora. Leszek sprowadził z Bełżyc 
5 członków, którzy ćwiczyli w Bełżycach 
w Domu Kultury, a byli to: Trzech braci 
Pietrasie Oleś na klarnecie, Stefan i Kazik na 
trąbkach oraz Czesław Krzysiak na saksofon 
alcie, Janek Burak na trąbce. I tak zaczęła się 
moja praca przy zorganizowaniu Orkiestry. 
Pewnego dnia jadąc z pracy rowerem, wie-
czorem zajechałem do Naczelnika gminy 
Józefa Budy do domu, był chory na grypę. 
Miał zwolnienie lekarskie, więc zajechałem 
do domu, oświadczając mu, że załatwiłem 
kapelmistrza i że jest umówiony na spo-
tkanie w dniu 7 lutego 1987 r. Wtedy to 
Naczelnik powiedział, że on pieniądze na 
kapelmistrza będzie miał, ale Ty - zwrócił się 
do mnie - żebyś nie miał słomianego zapału, 
bo słoma się szybko pali i szybko gaśnie. Jak 
nie wyjdzie – powiedział - to Cię powieszę 
za..... W dniu 7 lutego na zebranie Zarządu 
przyjechał prof. Bogumił Chrapoński oraz 

naczelnik Józef Buda i ustalono, że będą 
próby 2 razy w tygodniu za odpłatą 20 tys. 
złotych za każdy miesiąc. I tak 15 marca 
87 r. rozpoczęła się nauka grania. W miarę 
upływu czasu zgłaszali się nowi członkowie, 
ochotnicy z Łubek: Kędzierski, Świderski, 
Zubrzycki, Oleś Stachyra. I tak powiększała 
się Orkiestra. Chętni byli młodzi, którzy 
chcieli się nauczyć grania, ale nie było dla 
nich instrumentów, nie każdy rodzic mógł 
sobie pozwolić na kupno instrumentu dla 
swego dziecka, ponieważ instrumenty są 
drogie, a zapał do grania u dzieci jest różny. 
Zdarzało się, że po kilku próbach w pozna-
waniu nut już porzucili naukę. Pewnego dnia, 
a była to niedziela, szedł z kościoła major 
Wojska Polskiego Tadeusz Chudzik. Był na 
urlopie a w remizie odbywała się próba, ja 
byłem koło remizy. Zaczęliśmy rozmawiać 
o Orkiestrze, że brak instrumentów. Na to 
on powiedział, że postara się, bo jego zięć 
ma w opiece Orkiestrę Wojskową i poroz-
mawia z nim. Po jakimś czasie dał znać, 
żeby przyjechać do Warszawy, że załatwił 
instrumenty w Rembertowie, w Jednostce 
Wojskowej. Umówiliśmy się na dany dzień, 
pojechaliśmy ze Stachem Tomickim Zukiem. 
Major Chudzik czekał na nas w umówionym 
miejscu, pojechaliśmy do jednostki. Tam 
zaprowadził nas magazynier do pomiesz-
czeń, w którym były instrumenty, kazał 
nam zabierać wszystkie. Ja i Stasiek zdziwi-
liśmy się ilością tych instrumentów, a było 
ich dwadzieścia kilka sztuk. Załadowaliśmy 
do żuka, prawie był pełny i po załatwieniu 
formalności z reklamówką magazynierowi, 
a była to dość pokaźna reklamówka, zawróci-
liśmy do Wojciechowa. I tak zaopatrzyliśmy 
się w instrumenty, niektóre były dobre, ale 
w większości trzeba było remontować. Nie 
było pieniędzy ani w Straży ani w Urzędzie 
Gminy, więc postanowiliśmy remontować 
1 za 1 tzn. za remont jednego potrzebnego 
nam instrumentu dawaliśmy jeden, który 
był nam zbędny. I tak po konsultacji z pa-
nem kapelmistrzem, on to decydował, któ-
ry instrument był remontowany dla nas, 
a który dać za remont. Remont był robiony 
w Piaskach za Lublinem, tam musieliśmy 
jechać do fachowca. I tak rozwijała się nasza 
Orkiestra, przybywało nawet członków. Jedni 
przychodzili, drudzy odchodzili. Był taki czas, 
że myślałem, że Orkiestra się rozpadnie. Po 
odejściu kapelmistrza prof. Chrapońskiego 
- ze względu na stan zdrowia zastąpił go 
Naumowicz, z nim nie wyszło, nastąpił po 
nim Nóżka - nie na długo. Po Nóżce był jakiś 
czas Głąb z Lublina, zza Bramy Krakowskiej, 
tam go wyszukałem. Nie pamiętam kto mi go 
wskazał, ten przyjeżdżał na próby, ale nic no-
wego nie wnosił, żadnych nowych utworów, 
tylko stare utwory „czyścił”. Co przyjechał na 
próbę to czyścił stare utwory, zmieniał jakąś 

nutkę i dalej czyścił. Członkowie zniechęcili 
się do niego i zaczęli nie przychodzić na pró-
by. Musiałem szukać innego kapelmistrza. 
Na szczęście Leszek Czępiński pracował 
w fabryce samochodów i tam była orkiestra, 
którą zlikwidowano. Tam był kapelmistrzem 
Apoloniusz Włodarczyk i Leszek z nim po-
rozmawiał. Ściągnął go do Wojciechowa, ten 
się przyjął na kilkanaście lat, był dobrym 
kapelmistrzem. Orkiestra już dobrze gra-
ła na różnych imprezach. Mieszkańcy byli 
zadowoleni z Orkiestry. Pewnego dnia na 
próbie kapelmistrz oświadczył mi, że dostał 
propozycję uczenia i prowadzenia Orkiestry 
w Opolu Lubelskim, tam zapłacono mu wyż-
sze wynagrodzenie. Więc ja udałem się do 
gminy, do wójta Bednarczyka, aby podnieść 
wynagrodzenie kapelmistrza. Niestety po-
informowano mnie, że na ten cel nie ma 
pieniędzy. Pewien urzędnik gminy oświadczył 
mi że to i tak jest dużym obciążeniem dla 
Gminy, że taniej by wyszło, gdyby na jakąś 
imprezę raz czy dwa w roku nająć orkiestrę 
niż płacić przez cały rok kapelmistrza. Ja 
się obraziłem tym słowem i powiedziałem - 
„A gdzie jest słowo Wojciechów?, że gdzieś 
może być a dlaczego w Wojciechowie nie 
może być ?”. Po tym krótkim spięciu z urzęd-
nikiem przyszedłem do domu. Na następnej 
próbie przekonałem kapelmistrza by prowadził 
2 orkiestry: u nas i w Opolu. Zgodził się, ale 
nie na długo, dopóki nie znajdziemy nowego 
kapelmistrza ponieważ on jest w podeszłym 
wieku, nie może tak dużo pracować. Musiałby 
być cały czas poza domem a nie miał wła-
snego samochodu, dojeżdżał autobusem, 
to mu zajmowało dużo czasu. Po pewnym 
czasie całkowicie zrezygnował z Wojciechowa, 
zostaliśmy bez kapelmistrza. Wraz z nim 
odeszło z orkiestry pięciu członków z Bełżyc, 
odeszli do Opola. Tam dostali 20 zł za próbę 
i koszty dojazdu do Opola. Nasza orkiestra 
chyliła się ku upadkowi, na szczęście prze-
trzymaliśmy ten kryzys do czasu kiedy objął 
stanowisko wójta Jan Czyżewski. On zaczął 
wspomagać orkiestrę finansowo na instru-
menty, na ubiór, na wyposażenie. Zaczęło 
się inne spojrzenie na orkiestrę, zaczęto 
doceniać członków orkiestry i kapelmistrza. 
A kapelmistrzem został Kazik Kołodziej 
z Bełżyc z Domu Kultury, gdzie uczył muzyki. 
Przyszedł do Wojciechowa, młody 20- letni 
po wojsku trochę był taki nieśmiały, mieliśmy 
trochę wątpliwości czy da sobie radę. Ale 
z czasem i dzięki niemu zaczęli przychodzić 
młodzi, dziewczyny i chłopcy. Ja mówiłem 
on jest bez nerwów. I tak rok za rokiem po-
większała się Orkiestra i trwa do dzisiaj.

Jan Mirosław
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Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie 
uzyskał dofinansowanie na realizację projektu 
pn. „Wieża Ariańska wraz z otoczeniem – 
roboty budowlano-modernizacyjne, zakup 
wyposażenia, kampania promocyjna” w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, 
Oś Priorytetowa 7 Ochrona Dziedzictwa 
Kulturowego i Naturalnego, Działanie 7.1 
Dziedzictwo kulturowe i naturalne.

Łącznie w ramach konkursu „Dziedzictwo 
kulturowe i naturalne – projekty lokalne” 
przeszło 41 wniosków, na łączną kwotę 
ponad 82 mln zł. W tym zacnym gronie 
Beneficjentów znalazł się również GMINNY 
OŚRODEK KULTURY W WOJCIECHOWIE, 
na piątym miejscu listy rankingowej, z oceną 
96 punktów. Całkowita wartość projektu to 
1 126 417,74 zł, kwota dofinansowania UE 
772 569,57 zł. 

Celem głównym projektu jest podniesienie 
atrakcyjności kulturowej i turystycznej gminy 
Wojciechów poprzez ochronę i efektywne 
wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturo-
wego. Realizowana inwestycja będzie miała 
na celu efektywne wykorzystanie potencjału 
dziedzictwa, jakim jest niewątpliwie Wieża 
Ariańska. Przewidziane w projekcie działania 
przyczynią się do zwiększenia atrakcyjności 
kulturowej gminy Wojciechów. 

Zakres rzeczowy projektu obejmuje prze-
budowę schodów wewnętrznych do piwnicy, 

Dofinansowanie dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wojciechowie

gdzie znajdują się toalety a także pomiesz-
czenia, które w przyszłości zaadoptujemy na 
sale warsztatowe. Kolejne działanie w ramach 
projektu to wykonanie instalacji gazowej 
i grzewczej w obiekcie. Poprawią się zna-
cząco warunki pracy oraz prowadzonych 
zajęć i warsztatów dla dzieci i dorosłych. 
Remont elewacji wschodniej i zachodniej 
klatki schodowej wieży oraz remont przypór 
wysokich poprawi bezpieczeństwo uczestni-
ków organizowanych imprez kulturalnych, 
warsztatów czy realizowanych projektów. 
Odpadający tynk oraz kamienie zagraża-
ją bezpieczeństwu osób przebywających 
w otoczeniu obiektu. W ramach projektu 
wykonane zostanie oświetlenie otoczenia 
Wieży Ariańskiej z zastosowaniem lamp 
solarnych. Na drodze dojazdowej do ośrodka 
kultury, gdzie znajduje się Aleja Zasłużonych 
Kowali (tablice z brązu umieszczone w gra-
nitowej nawierzchni) oraz szpaler barierek 
kowalskich (prace konkursowe) zostaną za-
montowane lampy solarne, które doświetlą 
efektowne otoczenie zabytku. Zakupiony 
sprzęt w ramach projektu podwyższy stan-
dard prowadzonej działalności kulturalnej 
(kamera, aparat cyfrowy, laptop, projektor, 
ekran elektryczny, reflektor sceniczny) a tak-
że pozwoli podjąć nowe formy działalności. 
Zakupiony telebim w ramach projektu planu-
jemy wykorzystać do organizacji kina w ple-
nerze. Doposażenie iluminacji zewnętrznej 

w projektor LED pozwoli na oświetlenie 
z wykorzystaniem motywów ozdobnych 
południowej elewacji wieży podczas świąt, 
uroczystości państwowych, imprez gmin-
nych. W Muzeum Kowalstwa zamontowany 
zostanie system multimedialny – hologra-
ficzna projekcja video. 

Ta realizacja będzie atrakcyjną formą zwie-
dzania szczególnie dla dzieci. W ramach projek-
tu będzie prowadzona kampania promocyjna 
gdzie wydrukowany zostanie folder, wykonane 
zostaną tablice promocyjne. Zakupione zostaną 
krzesełka rozkładane oraz namiot. Sprzęt ten 
będzie wykorzystywany podczas prowadzonej 
promocji projektu. Realizacja projektu przewi-
dziana jest do 31.07.2023 roku. 

Realizowany projekt jest jednym z wie-
lu działań podejmowanych przez Gminny 
Ośrodek Kultury w Wojciechowie w skutecz-
nym pozyskiwaniu środków zewnętrznych, 
na rzecz prowadzonej działalności kulturalnej 
a także inwestycyjnej. 

Przed nami duże wyzwanie, ale już nie mo-
żemy doczekać się efektów z realizowanego 
przedsięwzięcia. Na bieżąco będziemy rela-
cjonować realizację tego projektu na naszej 
stronie internetowej www.gokwojciechow.pl 
oraz w mediach społecznościowych.

Agnieszka Gąska
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 

w Wojciechowie
Koordynator projektu




