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„Chrystus Zmartwychwstał, 

aby człowiek znalazł  

autentyczne znaczenie istnienia, 

aby człowiek żył pełnią własnego życia: 

aby człowiek żył z Boga i w Bogu” 

św. Jan Paweł II 

 

 
Święta Wielkiej Nocy skłaniają nas do refleksji, 

przemyśleń i umacniania wiary. 

To czas, kiedy na nowo budzi się życie 

i napełnia nas nadzieją na lepsze dziś i piękniejsze jutro. 

Życzymy, aby czas ten był czasem przemiany serc, 

aby udział w tajemnicy Zmartwychwstania Chrystusa 

ożywiał wiarę, dawał nadzieję, umacniał miłość 

i był czasem prawdziwej wspólnoty. 

Niech wielkanocne światło rozproszy nasze  

wątpliwości i lęki a świąteczna radość połączy się  

z odwagą dostrzegania prawdy. 

Zdrowych, spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła                              

Świąt Zmartwychwstania Pańskiego  

życzą: 
 

Artur Markowski – Wójt Gminy Wojciechów 

Tomasz Zielonka – Zastępca Wójta Gminy Wojciechów 

     Michał Sumiński – Przewodniczący Rady Gminy Wojciechów 
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Działania w gminie Wojciechów styczeń - marzec 2021

Szanowni Państwo, mieszkańcy Ziemi Wojciechowskiej,
podejmujemy dalsze działania, żeby krok po kroku rozwijać naszą 

gminę. Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na działania i zadania, 
które dzięki zaangażowaniu różnych środowisk udało się w ostatnim 
czasie (grudzień 2020 r. – marzec 2021 r.) zrealizować:

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

Gmina Wojciechów (jako partner) wspólnie z Fundacją Rozwoju 
Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie 
(wnioskodawca) przystąpiła do naboru wniosków o dofinansowa-
nie projektów w ramach Osi Priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje 
i kompetencje Działania 12.1 Edukacja przedszkolna Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020. 
Celem projektu jest zwiększenie poziomu upowszechnienia usług 
w zakresie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej i podniesienie 
jej jakości poprzez utworzenie 25 nowych miejsc wychowania 
przedszkolnego w nowoutworzonym oddziale szkolno–przedszkol-
nym dla dzieci w wieku 3–4 lat w Szkole Podstawowej im. Polskich 
Olimpijczyków w Miłocinie oraz rozszerzenie oferty zajęć edukacyj-
nych o dodatkowe zajęcia dla 50 dzieci w tej szkole a także nabycie 
przez nauczycieli wychowania przedszkolnego nowych kwalifikacji 
w zakresie pedagogiki specjalnej do 30.09.2022 r. Realizacja projektu 
jest przewidziana na lata 2021 i 2022.

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące zadania:
Zadanie 1 - Utworzenie i funkcjonowanie 1 nowego oddziału 
przedszkolnego dla 25 dzieci 3 - 4 letnich w Zespole Szkolno–
Przedszkolnym w Miłocinie (okres realizacji: 06.21 r. - 09.22 r.). 
W związku z brakiem wystarczającej liczby miejsc wychowania 
przedszkolnego zostanie utworzony 1 nowy oddział przedszkolny 
dla 25 dzieci. Utworzenie nowego oddziału wymaga przeprowadze-
nia kompleksowych prac adaptacyjno–modernizacyjnych części 
budynku szkolnego (ok. 120 m2) w Szkole Podstawowej im. Polskich 
Olimpijczyków w Miłocinie, w którym będzie funkcjonował nowy 
oddział. Prace będą polegały na wymianie i ułożeniu nowej instalacji 
sanitarno-kanalizacyjnej, elektrycznej, postawieniu ścian działowych, 
ułożeniu podłóg, malowaniu, urządzeniu sanitariatów, pomieszczeń 
do przygotowywania posiłków oraz zrobieniu podjazdu dla osób 
niepełnosprawnych. W nowoutworzonym oddziale zajęcia będą 
odbywać się przez 5 dni w tygodniu w godz. 6:30-16:30. Godziny 
pracy oddziału wynikają ze wstępnych deklaracji rodziców, związa-
nych z ich życiem zawodowym. Praca oddziału będzie odbywać się 
w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, 
zgodnie z prawem oświatowym, realizowaną obecnie w Szkole 
Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Miłocinie. Celem jest 
wsparcie całościowego rozwoju dzieci. Wsparcie realizowane przez 
proces opieki, wychowania i nauczania, co umożliwia dzieciom od-
krywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenia 
doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. 
W ramach podstawy będą realizowane 2 x tyg. x 30 min. zajęcia 
z języka angielskiego i rytmiki każde. Dzieci będą miały zapewnione 
zbilansowane całodzienne wyżywienie w formie posiłków przy-
gotowywanych na miejscu. Odpłatność za posiłki i ubezpieczenie 

będzie finansowane ze środków własnych rodziców, w wysokości 
nieograniczającej dostępu dla wszystkich. Zadanie obejmuje organi-
zację imprez okolicznościowych, m.in. pasowanie na przedszkolaka, 
Dzień Dziecka, Święto Rodziny, wycieczki, itp. Opiekę nad dziećmi 
będzie sprawować 2 nauczycieli dyplomowanych wychowania 
przedszkolnego, posiadających kwalifikacje z zakresu wychowa-
nia przedszkolnego oraz 2 pomoce nauczycielskie (2 x 1/2 etatu). 
Zatrudniona zostanie osoba do utrzymania czystości (1/4 etatu).
Zadanie 2 - Rozszerzenie oferty edukacyjnej dla 50 dzieci w 2 od-
działach przedszkolnych w Miłocinie (okres realizacji: 1.09.21 r. 
- 31.08.22 r.). Zgodnie z wynikami zatwierdzonej diagnozy logo-
pedycznej i psychologicznej przeprowadzonej w styczniu 2020 r. 
istnieje konieczność objęcia dodatkowymi zajęciami wszystkie 
25 dzieci 3-4 letnie w nowoutworzonym oddziale oraz 25 dzieci w ist-
niejącym oddziale w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miłocinie. 
Zajęcia będą odbywać się poza bezpłatnym czasem funkcjonowania 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z uwzględnieniem indywidualnych 
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycz-
nych dzieci objętych wsparciem. Zajęcia dotyczą kwestii kluczowych 
z perspektywy wyrównywania deficytów w edukacji przedszkolnej 
w Gminie Wojciechów z uwzględnieniem możliwości ich kontynuacji 
po zakończeniu realizacji projektu przez nauczyciela zatrudnionego 
w placówce. W ramach zadania będą realizowane: (1) zajęcia logope-
dyczne, których celem będzie usprawnienie narządów mowy dzieci 
i rozwijanie u nich motywacji do porozumiewania się za pomocą 
mowy - rozumienia i tworzenia wypowiedzi słownych. Działanie 
pozwoli na kształcenie kompetencji z zakresu porozumiewania się 
w języku ojczystym; (2) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, które 
przeznaczone są dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce. 
Są one ukierunkowane na usprawnienie funkcjonowania zaburzonych 
(korekcja) oraz na wspomaganiu funkcjonowania dobrze się rozwi-
jających (kompensacja). W trakcie systematycznej pracy z dziećmi 
istnieje szansa wczesnego rozpoznania ewentualnych problemów 
a w/w zajęcia mogą w znacznym stopniu poprawić funkcjonowanie 
dzieci w rzeczywistości przedszkolnej; (3) zajęcia sensoryczne, 
których celem jest kształtowanie procesów poznawczych: zmysłu 
równowagi, czucia ciała, dotyku, słuchu, wzroku, smaku i węchu. 
Ma to wpływ na kształtowanie się i dojrzewanie układu nerwowego, 
którego kondycja determinuje jakość wielu zjawisk na aktualnym 
etapie rozwoju dziecka oraz w jego dorosłym życiu. Dzięki właściwie 
rozwiniętemu układowi nerwowemu dziecko potrafi lepiej rozpo-
znawać i regulować emocje, koncentrować się, uczyć, odczuwać 
ciało, budować postawę, sprawniej rozwijać kompetencje językowe, 
bezpiecznie dla siebie wchodzić w interakcje i budować więzi.
Zadanie 3 - Doskonalenie zawodowe nauczycieli kształcenia 
wychowania przedszkolnego z przedszkola objętego wsparciem 
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miłocinie (okres realizacji: 
1.09.21 r. - 30.06.22 r.). Zakres doskonalenia nauczycieli jest 
zgodny z potrzebami placówek objętych wsparciem i wynika wprost 
z przeprowadzonych diagnoz. Efektywnie prowadzona edukacja 
w przedszkolu zagwarantuje dzieciom sukces w kolejnych etapach 
kształcenia. Dlatego w ramach diagnoz przeprowadzono również 
badania wśród nauczycieli wychowania przedszkolnego w celu zdia-
gnozowania, na podstawie ich samooceny, kompetencji zawodowych 
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oraz potrzeb i oczekiwań w zakresie doskonalenia zawodowego. 
W badaniu kompetencji nauczycieli wykorzystano metodę sondażu 
diagnostycznego i technikę ankiet.
Zadanie 4 - Utworzenie placów zabaw przy Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Miłocinie (okres realizacji: 1.06.21 r. - 31.08.21 r.). 
Mając na uwadze to, że głównymi determinantami prawidłowego 
rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym jest ruch i pobyt na świe-
żym powietrzu, z terapeutycznego punktu widzenia, plac zabaw 
jest elementem niezwykle wspierającym rozwój dzieci, zarówno 
fizyczny, jak i umysłowy (ćwiczy równowagę i koordynację ruchową, 
wspiera planowanie i rozwój motoryczny, a także rozwój neuro-
nalny). W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Miłocinie istnieje 
konieczność przystosowania terenu o wymiarach 15 m x 5 m, przy-
należącego do przedszkola oraz wyposażenia placu w urządzenia 
ze zjeżdżalniami, ściankami wspinaczkowymi, tunele, z daszkami 
z uwzględnieniem potrzeb dzieci z niepełnosprawnością, które 
w przypadku zaistnienia sytuacji będą mogły korzystać z placu 
i integrować się z dziećmi zdrowymi, co służy obu stronom - uczy 
tolerancji i oswaja z niepełnosprawnością dzieci zdrowe i odwrotnie.

W dniach od 28 sierpnia 2020 r. do 30 listopada 2020 r. w siedzibie 
Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie – 
Instytucji Organizującej Konkurs, została przeprowadzona ocena 
formalno-merytoryczna projektów, które zostały złożone w odpowie-
dzi na nabór ogłoszony w dniu 19 lutego 2020 r. W dniu 10 grudnia 
2020 r. ogłoszona została lista projektów skierowanych do etapu 
negocjacji. Na ósmym miejscu tej listy znalazło się zadanie współ-
realizowane przez gminę Wojciechów. Wszystko wskazuje na to, 
że po zakończeniu etapu negocjacji (za ok. 3 miesiące) rozpocznie 
się realizacja tego zadania.

Budżet projektu (dofinansowanie): 456 825,00 zł (2021 r.), 243 
425,00 zł (2022 r.). Łącznie: 700 250,00 zł.

Dotacja z Funduszu Sprawiedliwości Minister-
stwa Sprawiedliwości dla Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Wojciechowie

W dniu 5 marca 2020 r. gmina Wojciechów wystąpiła z wnio-
skiem do Departamentu Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa 
Sprawiedliwości o powierzenie realizacji zadań jednostce zaliczanej do 
sektora finansów publicznych w ramach środków Funduszu Pomocy 
pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu 
Sprawiedliwości. Na podstawie złożonego wniosku zrealizowane 
zostanie zadanie pn. „Zakup zestawu elektrycznych narzędzi do 
ratownictwa technicznego”. Zestaw ten będzie służył do ratowania 
osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych z przezna-
czeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojciechowie. Jednostka 
OSP Wojciechów jest jedyną jednostką w gminie wchodzącą w skład 
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, a w związku z tym jest 
angażowana do większości zdarzeń powstałych na terenie gminy 
Wojciechów, a także gmin ościennych. Posiada wielu wyszkolonych 
druhów w zakresie ratownictwa medycznego i technicznego. W jej 
szeregach są ratownicy medyczni, funkcjonariusze Państwowej 
Straży Pożarnej, których doświadczenie jest wykorzystywane 
podczas zdarzeń ratowniczych. Niejednokrotnie, na swoim tere-
nie działania, mieli sytuacje wymagające pilnego użycia sprzętu 
ratowniczego do uwalniania osób uwięzionych w pojazdach, więc 
pozyskany sprzęt będzie miał bardzo duże znaczenie dla ratowania 
życia, zdrowia i mienia mieszkańców nie tylko gminy Wojciechów, 

a także Powiatu Lubelskiego. W dniu 2 grudnia 2020 r. gmina 
Wojciechów otrzymała informację z Departamentu Funduszu 
Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości o przyznaniu dotacji 
na wyżej opisane zadanie. W dniu 16 grudnia 2021 r. została podpi-
sana w Warszawie umowa na powierzenie realizacji zadań z Funduszu 
Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu 
Sprawiedliwości. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 111.000 zł. 
Wkład własny gminy Wojciechów: 51.000 zł. Dotacja otrzymana 
z Funduszu Sprawiedliwości: 60.000 zł. Termin realizacji zadania: 
do 31.12.2020 r. W dniu 14 stycznia 2021 r. w budynku remizy 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojciechowie odbyło się uroczyste 
przekazanie jednostce OSP Wojciechów sprzętu ratującego zdrowie 
i życie ludzkie. Na mocy podpisanej umowy przekazano jednostce 
OSP Wojciechów: zestaw podpór do stabilizacji pojazdu, zestaw 
podkładów klinów do stabilizacji pojazdu, zestaw zabezpieczający 
ostre krawędzie, akumulatorowy zestaw oświetleniowy Scene Light, 
parawan ochronny do wypadków z taśmami z napisem, agregat 
prądotwórczy Honda EU 22L, zabezpieczenie poduszki kierowcy Air 
Bag, akumulator li-Ion 5Ah do urządzeń serii eDraulic, zasilacz do 
kontaktu 230V/50 Hz do urządzeń serii eDraulic, ładowarka 230V do 
akumulatora li-Ion eDraulic, mata sprzętowa 2x2,5 m logo LUKAS, 
rozpieracz ramieniowy LUKAS typ SP 777 E2 serii eDraulic. W uro-
czystym przekazaniu sprzętu udział wzięli: Artur Markowski – Wójt 
Gminy Wojciechów, Michał Sumiński – Przewodniczący Rady Gminy 
Wojciechów oraz przedstawiciel obdarowanej jednostki dh Stanisław 
Kamela - Prezes OSP Wojciechów. W dniu 19.02.2021 r. remizę OSP 
Wojciechów odwiedzili dostojni goście: Jan Kanthak – poseł na Sejm 
RP i Sebastian Trojak – członek Zarządu Województwa Lubelskiego. 
Podczas tej wizyty dh Stanisław Kamela szczegółowo zapoznał ze-
branych z wykorzystaniem i funkcjonowaniem pozyskanego sprzętu. 

Budowa wodociągu w gminie Wojciechów z dofinansowaniem 
Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych (I nabór)

W dniu 30.09.2020 r. gmina Wojciechów złożyła, w ramach 
pierwszego naboru, wniosek do Rządowego Funduszu Inicjatyw 
Lokalnych na budowę sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przy-
łączami w miejscowościach Maszki, Maszki k/Wojciechowa, Palikije 
Drugie, gm. Wojciechów o długości 6,672 km. Planowany okres 
realizacji inwestycji: styczeń 2021 r. – grudzień 2022 r. Liczba plano-
wanych przyłączy wodociągowych – 37 sztuk. Długość planowanych 
przyłączy wodociągowych – 0,557 km. Przewidywana liczba osób 
korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę – 150. W dniu 
15.12.2020 r., podczas spotkania w Urzędzie Miasta Bełżyce, z rąk 
Wojewody Lubelskiego - Lecha Sprawki, Wójt Gminy Wojciechów 
odebrał czek na kwotę 2 mln zł na realizację w/w zadania.

Projekt „Pod Biało-Czerwoną”
Gmina Wojciechów zakwalifikowała się do finałowego etapu 

projektu „Pod biało-czerwoną”!!! Szanowni Państwo, chcielibyśmy 
bardzo serdecznie podziękować za Państwa działania i aktywność 
podjętą w projekcie „Pod biało-czerwoną”. Miło nam Państwa 
poinformować, że na stronie www.gov.pl/web/bialoczerwona 
opublikowana została lista gmin (m. in. Gmina Wojciechów), które 
spełniły warunki określone w regulaminie projektu i zakwalifikowały 
się do finałowego etapu projektu „Pod biało-czerwoną” związanego 
z realizacją zakupu i montażu masztów z biało-czerwonymi flagami. 
W związku z sytuacją epidemiczną priorytetem działań Rządu RP 
jest obecnie walka z koronawirusem i skutkami epidemii COVID-19. 
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W związku z tym termin realizacji kolejnego etapu projektu – zakupu 
i montażu masztów z flagami w poszczególnych gminach, które spełniły 
warunki projektu zostaje przesunięty na termin późniejszy w 2021 roku. 
Mamy nadzieję, że przeprowadzenie Narodowego Programu Szczepień 
umożliwi realizację tego finałowego etapu projektu „Pod biało-czerwoną” 
w możliwie najszybszym terminie, dzięki czemu będziemy mogli się 
wspólnie spotkać pod biało-czerwoną flagą już niedługo.

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 szczegól-
ności dzieci będących w wieku szkolnym w dotarciu do placówek 
edukacyjnych oraz rehabilitacyjnych. Poprzez realizację projektu 
możliwe będzie włączenie osób niepełnosprawnych w życie społecz-
ne 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 niepełnosprawne dzieci przewożone 
są na zajęcia edukacyjne i rehabilitacyjne przez zewnętrznego prze-
woźnika. 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 dofinansowania do zakupu pojazdu 
dla osób niepełnosprawnych w wysokości 90 tys. zł ze środków 
PFRON. 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 mi-
nimum 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 do-
stawę samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. W dniu 
27.11.2020 r. nastąpiło otwarcie ofert. Po zakończeniu procedury 
przetargowej pojazd marki RENAULT został dostarczony do Urzędu 
Gminy przed końcem stycznia 2021 r. Całkowity koszt pojazdu wy-
niósł 136 200 zł (z czego z budżetu gminy Wojciechów 46 200 zł). 
Od marca 2021 r. rozpoczęliśmy przewóz niepełnosprawnych dzieci 
na zajęcia edukacyjne i rehabilitacyjne naszym pojazdem. Pojazd 

wykorzystywany jest również na przewóz seniorów 70+ (osoby 
posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu 
znacznym o kodzie R (upośledzenie narządu ruchu) lub N (choroby 
neurologiczne) lub odpowiednio I grupę z wyżej wymienionymi 
schorzeniami, a także osoby, które mają obiektywne i niemożliwe 
do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym 
dotarciu z miejsca zamieszkania do najbliższego punktu szczepień 
(np. osoby starsze nie posiadające rodziny). 

Budowa oczyszczalni ścieków w Palikijach Drugich
W dniu 14.05.2020 r. gmina złożyła wniosek o przyznanie pomocy 

na operację typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddzia-
łania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem 
lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym 
inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na 
realizację zadania „Budowa oczyszczalni ścieków dla zespołu bu-
dynków wielorodzinnych w miejscowości Palikije Drugie”. Nakłady 
inwestycyjne na realizację projektu określono zgodnie z kosztorysem 
inwestorskim w kwocie prawie 350 tys. zł. W dniu 3.02.2021 r. 
ogłoszona została lista zakwalifikowanych do współfinansowania 
operacji dla typu "Gospodarka wodno-ściekowa" objętych Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Miło mi Państwa poinformować, że nasz wniosek został bardzo 
wysoko oceniony i znalazł się na wysokim trzecim miejscu listy 
rankingowej. W efekcie otrzymaliśmy dofinansowanie na poziomie 
180 tys. zł (przy wkładzie własnym – z udziałem mieszkańców 168 
500 zł). W dniu 24.02.2021 r. gmina Wojciechów podpisała stosowną 
umowę w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego na realizację 
tego zadania, co umożliwi nam dalsze działania – przygotowanie 
procedury przetargowej, wybór wykonawcy i wykonanie prac bu-
dowlanych. Te są planowane na 2021 rok.

Powszechny Spis Rolny 2020
W dniu 30 listopada 2020 r. zakończył się Powszechny Spis Rolny 

2020. Wzięli w nim udział wszyscy rolnicy (867 gospodarstw) z tere-
nu gminy Wojciechów wskazani przez Urząd Statystyczny w Lublinie. 
Dziękujemy wszystkim rolnikom z terenu naszej gminy za udział 
w tym bardzo ważnym dla Polski działaniu. Wyniki spisu rolnego 
są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie scharakteryzować 
polskie rolnictwo. Służą one władzom lokalnym i centralnym do 
podejmowania strategicznych decyzji, opartych na analizie danych. 
Dziękujmy wszystkim rachmistrzom za realizację wywiadów. 
W tym bardzo trudnym czasie epidemii koronawirusa wykonali 
swoją pracę celująco. Dziękuję pracownikom Urzędu Gminy, którzy 
organizowali i nadzorowali całość prac spisowych oraz wszystkim 
osobom, które pomagały i promowały to przedsięwzięcie. Dziękuję 
wszystkim Państwu za zaangażowanie, życzliwość, zrozumienie 
i wsparcie działań spisowych.

Wnioski do Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych na 
inwestycje w obszarach po PGRowskich

W ramach naboru wniosków do Rządowego Funduszu Inicjatyw 
Lokalnych na inwestycje w obszarach po PGRowskich gmina złożyła 
3 wnioski na zadania opisane poniżej. Wcześniej gmina uzyskała 
pozytywną opinię Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Oddział 
w Lublinie.
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Budowa chodnika w miejscowości Palikije Drugie
Inwestycja obejmuje budowę chodnika wraz z parkingiem przy 

budynku biblioteki gminnej w miejscowości Palikije Drugie. Chodnik 
zlokalizowany zostanie przy drogach powiatowych nr 2229L i nr 2233L. 
Gmina Wojciechów posiada zgodę Zarządcy dróg, przy których pro-
wadzona będzie inwestycja tj. Starostwa Powiatowego w Lublinie, 
na prowadzenie robót budowlanych. Obecnie na odcinkach dróg 
objętych zadaniem są jedynie nieutwardzone pobocza, co prak-
tycznie uniemożliwia ruch pieszy. W ramach zadania przewidziano 
wykonanie chodnika o szerokości 1,50 m i długości 1,550 km. 
Wnioskowana kwota dofinansowania 1 mln zł.

Przebudowa ciągu drogowego w Palikijach
Inwestycja obejmuje przebudowę ciągu drogowego (od drogi po-

wiatowej nr 2233L (Miłocin – Stasin – Podole – Bełżyce) do granicy ze 
Sporniakiem) w miejscowościach Palikije Drugie i Palikije Pierwsze, 
Droga zlokalizowana jest na działkach o nr ewidencyjnych: 437, 
531, 530 (obręb geodezyjny Palikije I) oraz działce ewidencyjnej nr 
321 (obręb geodezyjny Palikije II), o szerokości 4m. Droga posiada 
obecnie nawierzchnię szutrową z licznymi wybojami i przełomami 
o zmiennej szerokości. W ramach zadania przewidziano wykonanie 
podbudowy z materiałów kamiennych oraz wykonanie nawierzchni 
bitumicznej o szerokości 3,60 m i długości 2500 m, a także od-
wodnienie korpusu drogi poprzez nadanie spadków podłużnych 
i poprzecznych, zabezpieczenie krawędzi jezdni gruntem rodzimym 
oraz ustawienie oznakowania pionowego. Wnioskowana kwota 
dofinansowania 1 mln zł.

Budowa wodociągu w miejscowości Palikije Pierwsze
Inwestycja obejmuje budowę sieci wodociągowej rozdzielczej 

o długości 5 km, wraz z przyłączami wodociągowymi do granicy 
nieruchomości dla ok. 70 gospodarstw domowych w miejscowości 

Palikije Pierwsze. W ramach zadania zaplanowano ponadto bu-
dowę dodatkowego ujęcia wody, zwiększającego bezpieczeństwo 
i ciągłość dostawy wody mieszkańcom gminy. Wnioskowana kwota 
dofinansowania 1,1 mln zł.

W przypadku dofinansowania inwestycje byłyby realizowane 
w okresie 06.2021 r. – 12.2022 r.

Rozszerzenie bazy sprzętowej gminy
W ostatnim czasie w lutym i marcu 2021 r. gmina zakupiła 

odśnieżarkę chodnikową oraz ciągnik o mocy 90KM (koszt 135 
tys. zł, z czego 42 tys. zł to środki przekazane przez poszczególne 
sołectwa z funduszu sołeckiego, a pozostałe 93 tys. zł pochodzi 
z budżetu gminy). Ciągnik będzie służył do prac gospodarczych na 
terenie gminy, utrzymania dróg i poboczy.

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 (odśnieżanie chodników 
i usuwanie śliskości, zbieranie śmieci na terenie gminy oraz prace 
remontowe i 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 26 listopada 2020 roku Rada 
Gminy Wojciechów VIII kadencji obradowała 4 razy. W tym okresie 
radni podjęli 20 uchwał. Sesje odbyły się zdalnie: 10 grudnia, 30 grud-
nia, 21 stycznia, 25 lutego.

XXVII sesja nadzwyczajna Rady Gminy Wojciechów 
– 10 grudnia 2020 roku

W trakcie XXVII sesji radni podjęli uchwałę:
 ■ Nr XXVII/165/20 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy.

XXVIII sesja Rady Gminy Wojciechów – 30 grudnia 2020 roku
Była to ostatnia sesja w roku 2020. Tak jak pod koniec każdego 

roku, Rada Gminy zatwierdziła ramowe plany pracy stałych komisji 
Rady Gminy Wojciechów oraz Rady Gminy Wojciechów na 2021 rok.

Podczas XXVII sesji radni podjęli następujące uchwały:
 ■ Nr XXVIII/166/20 w sprawie zmiany wieloletniej progno-

zy finansowej;
 ■ Nr XXVIII/167/20 w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2020;
 ■ Nr XXVIII/168/20 w sprawie zatwierdzenia ramowych planów 

pracy komisji stałych Rady Gminy Wojciechów na rok 2021;
 ■ Nr XXVIII/169/20 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady 

Gminy Wojciechów na 2020 rok;

XXIX sesja Rady Gminy Wojciechów – 21 stycznia 2021 roku
Na XXIX sesji radni zajmowali się budżetem na 2021 rok. Został 

on przyjęty uchwałą Nr XXIX/171/21. 
Określa dochody budżetu Gminy w kwocie 38.337.259,15 zł, 

w tym dochody bieżące w kwocie 30.273.075,50 zł i dochody 
majątkowe w kwocie 8.064.183,65 zł zgodnie z zał. Nr 1, w tym:

1. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji 
rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 
9.982.561,00 zł,

2. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych w kwocie 93.000,00 zł,

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

munalnymi w kwocie 800.000,00 zł. 
Planowane wydatki budżetu Gminy Wojciechów stanowią kwotę 

41.237.259,15 zł, z tego wydatki bieżące 28.663.868,79 zł i wydatki 
majątkowe w kwocie 12.573.390,36 zł, zgodnie z zał. Nr 2:

1. wydatki na zadnia z zakresu administracji rządowej i inne 
zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 9.982.561,00 zł,

2. wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień 
między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 
5.045.944,14 zł,
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3. wydatki na realizację zadań określonych w programie profi-
laktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 
91.000,00 zł,

4. wydatki na realizację zadań określonych w programie prze-
ciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000,00 zł,

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

6. wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowa-
niem systemu zagospodarowania odpadami komunalnymi 
1.049.712,45 zł.

Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 
2.900.000,00 zł.

Na XXIX sesji podjęte zostały poniższe uchwały:
 ■ Nr XXIX/170/21 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 

na lata 2021-2028;
 ■ Nr XXIX/171/21 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021;
 ■ Nr XXIX/172/21 w sprawie uchwalenia wielkości i terminu 

wnoszenia składki członkowskiej do Celowego Związku Gmin 
„PROEKOB” z siedzibą w Bełżycach na rok 2021;

 ■ Nr XXIX/173/21 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Wojciechowie do załatwiania indywidu-
alnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących 
zryczałtowanego dodatku energetycznego;

 ■ Nr XXIX/174/21 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025;

 ■ Nr XXIX/175/21 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Wspierania Rodziny na lata 2021-2023;

 ■ Nr XXIX/176/21 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii na 2021 rok;

 ■ Nr XXIX/177/21 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia 
wysokości diety dla Przewodniczącego Rady Gminy, radnych 
Gminy Wojciechów oraz sołtysów;

 ■ Nr XIX/178/21 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu 
pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych 
z terenu gminy Wojciechów.

XXX sesja Rady Gminy Wojciechów – 25 lutego 2021 roku
Podczas sesji przedstawione zostały sprawozdania z działalności 

Gminnego Ośrodka Kultury w Wojciechowie oraz Ośrodka Pomocy 
społecznej w Wojciechowie.

Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie działa w oparciu 
o ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i pro-
wadzeniu działalności kulturalnej, której działalność polega na 

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

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojciechowie jest jednostką orga-
nizacyjną i budżetową Gminy Wojciechów, działającą na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa. Celem działania Ośrodka Pomocy 
Społecznej jest organizacja i wykonywanie zadań własnych oraz 
zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie ustalonym 
ustawami oraz innymi aktami prawnymi zgodnie z porozumieniami, 
umowami i decyzjami właściwych organów.

 
Podczas XXX sesji radni podjęli poniższe uchwały:

 ■ Nr XXX/179/21 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy fi-
nansowej;

 ■ Nr XXX/180/21 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021 rok;
 ■ Nr XXX/181/21 w sprawie wprowadzenia Regulaminu określa-

jącego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków 
do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania 
i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania na-
gród ze specjalnego funduszu za osiągnięcia w pracy dydaktycznej 
i wychowawczo - opiekuńczej dla nauczycieli zatrudnionych w szko-
łach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wojciechów.

 ■ Nr XXX/182/21 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia 
wysokości diety dla Przewodniczącego Rady Gminy, radnych 
Gminy Wojciechów oraz sołtysów

 ■ Nr XXX/183/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 
umowy najmu lokalu użytkowego w budynku stanowiącym 
własność Gminy Wojciechów z dotychczasowym najemcą

 ■ Nr XXX/184/21 w sprawie zwolnienia z opłaty za korzysta-
nie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należnej 
w 2021 roku.

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

ApEl pOlICJI DO MIESZKAńCÓW
W ostatnim czasie na terenie Lublina i powiatu lubelskiego nasiliła się działalność oszustów, czyhających na pieniądze osób 

starszych. Tylko w ostatnich dniach doszło do kilkudziesięciu prób wyłudzenia gotówki metodą „na policjanta, wnuczka, wypadek 
drogowych”. Najczęściej na numery stacjonarne osób starszych zadzwoniła osoba podająca się za policjanta. Fałszywy funkcjo-
nariusz informował swoich rozmówców, że członek ich rodziny (syn, córka, wnuk) spowodowali wypadek drogowy, w którym są 
osoby zabite. W celu uniknięcia aresztowania pokrzywdzeni byli proszeni o przekazanie dużych sum pieniędzy – często chodziło 
o kilkadziesiąt, a nawet kilkaset tysięcy złotych. Gotówka miała być przeznaczona dla rodziny zmarłego.  Mundurowi z Lublina 
poszukują oszustów i przypominają, że funkcjonariusze nigdy nie proszą o przekazanie pieniędzy, nie informują również tele-
fonicznie o szczegółach spraw, które prowadzą. Gdy ktoś dzwoni w takich sprawach należy powiadomić Policję dzwoniąc pod 
numer 112. Czujność i ograniczone zaufanie może uchronić przed nieuczciwymi ludźmi, którzy próbują wyłudzić pieniądze. 

kom. Kamil Gołębiowski, oficer prasowy KMP w Lublinie
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UCHWAŁA NR XXIX/171/21 Rady Gminy Wojciechów z dnia 21 stycznia 2021 r.

L.p. Dział Rozdział Treść zadania

Wysokość 
wydatków (zł)
w 2020 r.

Dotacje udzielone z budżetu gminy Wojciechów

1. 921 92109 Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie. 890.437,88

2. 921 92116 Biblioteki. 170.000,00

2. 600 60014 Pomoc finansowa Powiatowi Lubelskiemu na przebudowę drogi powiatowej nr 2229L 
w zakresie wykonani opaski bezpieczeństwa w m. Palikije.

175.000,00

3. 600 60004 Pomoc finansowa Powiatowi Lubelskiemu na realizację zadań związanych z urucho-
mieniem linii komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej.

6.396,00

4. Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów, w tym dla Szkoły Podstawowej w Maszkach 1.279.220,64

Własne zadania inwestycyjne w 2021 roku

1. 010 01010 Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączeniami w m. Wojciechów-
Kolonia Pierwsza i Wojciechów-Kolonia Piąta.

500.000,00

2. 010 01010 Budowa sieci wodociągowej w m. Maszki, Maszki k. Wojciechowa i Palikije Drugie. 2.000.000,00

2. 010 01095 Zakup działki pod plac zabaw oraz jego ogrodzenie (fundusz sołecki m. Stasin). 10.456,69

3. 600 60014 Przebudowa drogi powiatowej nr 2236L Wąwolnica-Stary Gaj na terenie gminy 
Wojciechów. 

4.870.944,14

600 60016 Drogi publiczne gminne

4. Przebudowa drogi gminnej nr 106914L – Wojciechów-Księdze-Ignaców-Choiny-Podole II. 30.000,00

5. Przebudowa drogi gminnej nr 106907L – Stary Gaj- Kolonia Halinówka-Szczuczki 
VI Kolonia.

96.616,00

6. Przebudowa drogi gminnej nr 106910L i drogi wewnętrznej położonej na działce 
ewidencyjnej nr 543/1 w m. Nowy Gaj.

799.989,00

7. Przebudowa drogi gminnej nr 106930L – Stasin-Tomaszówka. 101.198,00

8. Przebudowa drogi gminnej nr 112574L – odcinek 600 m od drogi wojewódzkiej nr 
827 do drogi powiatowej nr 2234L (Nałęczów-Charz-Wojciechów) 

286.200,00

9. Przebudowa drogi wewnętrznej – odcinek 200 m. od drogi powiatowej nr 2234L 
(Nałęczów-Charz-Wojciechów) do Młyna Hipolit.

62.447,53

10. Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 1406 w m. Wojciechów (Plizin). 22.986,00

11. Wykonanie chodnika w m. Wojciechów na odcinku od remizy OSP w kierunku Olszynek 
(fundusz sołecki m. Wojciechów cz. I).

15.590,41

12. Wykonanie drogi asfaltowej do cmentarza parafii Łubki (część środków pochodzi 
z funduszu sołeckiego).

27.402,89

13. Wykonanie pomiarów geodezyjnych drogi gminnej w m. Maszki działki 37/1 i 372/2 
(fundusz sołecki).

12.000,00

14. 750 75095 Zakup ciągnika na potrzeby mieszkańców. 41.004,30

15. 754 75412 Dokończenie rozbudowy świetlicy wiejskiej w Ignacowie (fundusz sołecki). 20.000,00

16. 801 80101 Prace adaptacyjne związane z przystosowaniem budynku Szkoły Podstawowej 
w Miłocinie na potrzeby przedszkola.

65.000,00

17. 801 80195 Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Miłocinie (fundusz sołecki). 2.500,00
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L.p. Dział Rozdział Treść zadania

Wysokość 
wydatków (zł)
w 2020 r.

18. 900 90005 OZE w gminie Wojciechów 2.827.377,00

900 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

19. Budowa oświetlenia drogowego drogi wewnętrznej w m. Szczuczki (fundusz sołecki). 9.407,47

20. Budowa oświetlenia w m. Palikije Drugie, droga 106918L i 106910L (fundusz sołecki). 16.544,21

21. Opracowanie projektu budowlanego na budowę oświetlenia drogi nr 106922L 
w Palikijach Drugich (fundusz sołecki).

8.000,00

22. Opracowanie projektu budowlanego na budowę oświetlenia drogi nr 106910L 
w Palikijach Drugich (fundusz sołecki).

5.000,00

23. Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia drogowego w m. Tomaszówka 
i Wojciechów-Plizin (fundusz sołecki).

15.308,84

24. 900 90015 Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Wojciechów. 431.980,00

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

1. 852 85295 „Stwórz sobie szansę”. środki UE
171.644,03

środki własne
30.290,12

4. 600 60014 Przebudowa drogi powiatowej nr 2236L Wąwolnica-Stary Gaj na terenie gmi-
ny Wojciechów.

środki UE
2.999.509,00
środki własne
1.871.435,14

3. 900 90005 OZE w Gminie Wojciechów. środki UE
1.204.093,00
środki własne
1.623.284,00

4. 900 90015 Modernizacja oświetlenia drogowego w gminie Wojciechów. środki UE
298.522,76

środki własne
 133.457,24

Fundusz sołecki

1. Wysokość Funduszu Sołeckiego na 2021 rok 485.739,98

„Wieża Ariańska”  w Wojciechowie – wczoraj i dziś

O „Wieży Ariańskiej w Wojciechowie na-
pisano już wiele. Historią jej zajmowali się 
historycy, architekci, pisarze, opisując jej zna-
czenie w społeczeństwie. Czytając te historie 
możemy się dowiedzieć o Wojciechowie wielu 
ciekawych rzeczy, dzięki temu, że istnieje tu 
owa „Wieża Ariańska”.

Ja chcę się podzielić swoimi wspomnie-
niami o wieży, o jej znaczeniu szczególnie 
na terenie gminy Wojciechów w XX wieku 
i na początkach XXI wieku.

Z widokiem wieży byłam związana od 
początku mojego życia, gdyż mieszkaliśmy 
niemal po sąsiedzku. Jako kilkuletnie dziecko 
chodziłam pod wieżę ze swoją starszą siostrą 

Heleną, by zerwać tam wczesno kwitnące 
fiołki, które były bardzo pachnące, nieza-
pominajki, stokrotki czy kozłek lekarski. 
Kwiatki te nie były popularne na wsi, toteż 
sprawiało nam to wielką radość, że mogłyśmy 
je przynieść do domu i cieszyć się ich zapa-
chem i widokiem. Początkowo nikt nam nie 
zabraniał zrywać tych kwiatków. Należało 
tylko przecisnąć się przez gęsty różnokrza-
czasty żywopłot w fosie i wówczas już można 
było swobodnie poruszać się po całym placu. 
Podnosząc głowę do góry trudno było nam 
dzieciom dojrzeć wierzchołka dachu wieży, 
by zobaczyć tam bocianie gniazda. W moim 
odczuciu wieża stanowiła wielki, zadumany 

gmach, niezrozumiały dla takiego dziecka 
jak ja, które wówczas żyło wśród niskich 
drewnianych chat krytych strzechą. Jeśli się 
jeszcze doda zasłyszane opowieści o duchach, 
strachach, o złych dziedzicach, o lochach 
prowadzących do Kazimierza, to wzbudzało 
to we mnie strach ale i szacunek.

Otoczenie wieży było także niepospolite. 
Oprócz strony północnej wokół budynku 
była głęboka zarośnięta fosa. Od strony po-
łudniowo-zachodniej był duży owocowy sad, 
a od strony wschodniej, za drogą były dosyć 
głębokie stawy, które stanowiły jakoby lustro 
dla budowli. Był to przepiękny widok. Uroku 
temu otoczeniu dodawała stojąca przy drodze 
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Kolejny remont rozpoczęto w 1954 roku. 
Wykonawcą było specjalistyczne przedsię-
biorstwo z Kazimierza. Wykonano wiele 
wewnętrznych napraw, lecz zakres prac 
znacznie się rozszerzył, tym samym rosły 
nakłady finansowe, których wykonawca nie 
był w stanie pokryć. W związku z tym remont 
przerwano. Pozostało więc zamczysko opusz-
czone, gdzie grasowali złodzieje i wandale. 
Co zuchwalsi chłopcy z pobliskiej szkoły 
szukali tu skarbów, w różny sposób wchodzili 
aż na dach wieży, popisując się swoimi moż-
liwościami do czasu, aż zdarzył się przykry 
wypadek. Nadmieniam, że wieża nie była 
zamknięta i nikt nie nadzorował przebywa-
jących tam dzieci. Były to lata sześćdziesiąte 
ubiegłego wieku. Jeden z chłopców wyszedł na 
dach wieży i spadł, odnosząc bardzo poważne 
obrażenia ciała w tym głowy. To spowodowa-
ło, że wieża została zamknięta i opuszczona 
aż do nowego remontu. Ostateczny remont 
został przeprowadzony przez Wydział Kultury 
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie 
w latach 1970 – 1974. Po jego zakończeniu 
Wieżę Ariańską zaadoptowano dla potrzeb 
kulturalno-oświatowych wsi jako Wiejski 
Ośrodek Kultury. Po jego uruchomieniu na 
parterze budynku mieściła się klubo-kawiarnia 
przedsiębiorstwa „Ruch”, na pierwszym piętrze 
sala konferencyjna i Gminny Ośrodek Kultury, 
a na drugim Biblioteka Gminna. Wyższe kon-
dygnacje były wówczas niezagospodarowane.

GOK jako nowa jednostka organizacyj-
na stała się miejscem pracy dla kilku osób. 
Funkcję dyrektora sprawowali kolejno: 
Krystyna Kostrzewska, Krystyna Górska, 

nad stawami kapliczka drewniana. Była ona 
postawiona przez właściciela Wojciechowa 
pod koniec XIX wieku, o konstrukcji słupo-
wej w kształcie krzyża z obrazem św. Jana 
Chrzciciela. W okresie międzywojennym 
opiekę nad tą kapliczką sprawował Zygmunt 
Kątski – nauczyciel, który tuż przy niej wyko-
pał studnię i postawił ławeczkę. Upływ czasu 
niekorzystnie wpływał na wygląd figury. Lecz 
przykre zdarzenie jakie miało miejsce obok 
kapliczki wpłynęło na jej całkowitą wymianę. 
Otóż tutaj, w 1988 roku były dyrektor GOK 
w Wojciechowie Waldemar Czępiński uległ 
tragicznemu wypadkowi samochodowemu. 
Jego życie było zagrożone. Gdy odzyskał świa-
domość uznał, że to że żyje było interwencją 
Boga, do którego wówczas się modlił. Jako 
wotum wdzięczności Bogu za uratowanie 
życia, korzystając ze swoich manualnych 
zdolności, z jednego kawałka drewna wyko-
nał w roku 2000 nową kapliczkę jako wierną 
kopię poprzedniej, która do dziś prezentuje 
się bardzo dobrze w krajobrazie wokół wieży. 
We wnęce kapliczki za szkłem zamontowana 
jest płaskorzeźba, przedstawiająca chrzest 
Jezusa Chrystusa przez św. Jana Chrzciciela, 
której wykonawcą jest Waldemar Czępiński. 

Dalsze wspomnienia o wieży z czasów 
okupacji jakże były inne. W kraju działały 
różne grupy partyzanckie walczące o wolność 

ojczyzny. Ten stan wykorzy-
stywały szajki bandyckie. 
W latach 1941 – 1943 na 
terenie gminy Wojciechów 
i nie tylko, działała uzbro-
jona szajka bandycka, która 
napadała na chłopskie, bo-
gatsze gospodarstwa, za-
bierając co kosztowniejsze 
rzeczy, strasząc właścicieli 
bronią palną. Napady takie 
powtarzały się coraz częściej. 
Ochotnicza Straż Pożarna 
w Wojciechowie zorganizo-
wała w remizie rodzaj warty 
nocnej, która reagowała na 
każdy sygnał o pojawieniu się 
szajki na terenie Wojciechowa. 
W czerwcu 1943 roku banda 
podjechała furmanką pod re-
mizę strażacką, gdzie czuwali 
strażacy. Gdy zauważyli przy-
jeżdzających, gongiem podjęli 
alarm. Przerażeni złodzieje nie 
spodziewając się takiej reakcji 
zaczęli strzelać z broni pal-
nej do strażaków, zabijając na 
miejscu Michała Pomorskiego 
i Piotra Rynkowskiego, po 
czym odjechali. O szajce 
bandyckiej słyszałam wiele 
opowiadań od osób starszych. 
Mówiono, że swoją dziuplę 

mieli w wieży, że należeli do niej i miesz-
kańcy gminy Wojciechów. Nie potrafię tego 
potwierdzić. Pamiętam tylko, że gdy z innymi 
dziewczętami poszłam pod 
wieżę (w czasie okupacji), to 
wówczas na placu przed wie-
żą stał nieznany mi mężczy-
zna, który rozkazał nam stąd 
szybko odejść. Nie zrobił nam 
żadnej krzywdy.

Kontynuując dzieje budyn-
ku wieży, trzeba nadmienić, 
że zawsze był przedmiotem 
zainteresowań różnych osób 
a także i władz. Gdy budynek 
opuścił ostatni właściciel, 
wówczas prze wiele lat był 
on niewykorzystany i ulegał 
stopniowemu niszczeniu. 

Pierwszego remontu wieży 
w latach 1912 – 1913 podjął 
się architekt Jan Koszczyc-
Witkiewicz. Wykonał wiele 
różnych prac, lecz w zakoń-
czeniu remontu przeszkodzi-
ła I wojna światowa w 1914 
roku i brak własnych fundu-
szy. W 1938 roku rozpoczęto 
drugi remont, lecz II wojna 
światowa przerwała te prace. 
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Waldemar Czępiński, Wiesław Czerniec 
i obecnie Agnieszka Gąska.

Każdy z dyrektorów wykonywał wiele 
zabiegów by ożywić w społeczeństwie ży-
cie kulturalne a także prace we właściwym 
zagospodarowaniu budynku. Uruchamiano 
różne zespoły dziecięce, młodzieżowe a także 
dorosłych. W pomieszczeniach piwnicznych 
GOK mieściło się kółko fotograficzne i kółko 
plastyczne. Na Sali konferencyjnej odbywały 
się spotkania z różnymi ciekawymi ludźmi 
a także koncerty solistów Lubelskiej Operetki 

i wiele innych pożytecznych spotkań. Każdy 
z dyrektorów prowadził wewnątrz budynku 
różne adaptacyjne prace, które wówczas były 
konieczne. Objęcie stanowiska dyrektora 
GOK przez Wiesłwa Czernieca powiało czymś 
nowym. Zajął się Kapelą Wojciechowską, jej 
muzyką, jej graniem. Mając rozległe kontakty 
z ludźmi nie tylko w kraju ale i w Europie 
sprawił, że Kapela Wojciechowska grała na 
salonach Wiednia, ulicach Paryża, Niemiec, 
w Baranowiczach na Białorusi, a nawet w da-
lekiej Mołdawii, rozsławiając tym samym 
Polskę i Wojciechów. W kraju pomieszczenia 
ministerialne a także kurie biskupie często 
były wypełniane brzmieniem muzyki woj-
ciechowskiej. Wszędzie zdobywali wielkie 
uznanie i pochwały. Ważnym zaangażowa-
niem jego w pracy GOK było zorganizowanie 
w 1992 roku IV Ogólnopolskich Spotkań 
Kowali, które corocznie trwają do dziś. Biorą 
w nich udział kowale nie tylko z Polski ale 
i z zagranicy. Dzięki jego inicjatywie w wieży 
mieści się Muzeum Kowalstwa jako jedyne 
w Polsce. Zbiory Muzeum są bardzo bogate 
a fachową obsługę turystów pełnią pracow-
nicy GOK. I znów sława o Wojciechowie 
rozchodzi się po całym kraju.

Wykonał wiele remontów zarówno ze-
wnętrznych budynku jak i różnych mo-
dernizacji wewnątrz, co znacznie ułatwiło 
pracę GOK. Gminną Bibliotekę Publiczną 
przeniósł na I piętro, by łatwiejszy był do 
niej dostęp przez czytelników. Nareszcie 
Biblioteka znalazła się na właściwym miej-
scu po wielu latach różnych przenosin. Na 

II piętrze uruchomił Muzeum Regionalne 
a wyżej Muzeum Kowalstwa. Niewątpliwie 
tych prac Czerniec nie wykonał sam. Miał 
dobraną załogę, która podobnie jak on czuła 
potrzebę działania w duchu lokalnego patrio-
tyzmu i rozwoju kulturalnego społeczeństwa 
gminy. Odchodząc ze stanowiska dyrektora 
GOK przekazał jednostkę w dobre ręce pani 
Agnieszce Gąska wraz z całą załogą.

Agnieszka Gąska z wielkim oddaniem po-
święciła się tej pracy. Na pozytywną ocenę wy-
ników jej pracy przez różne gremia, począwszy 
od wojewódzkich, państwowych a także mię-
dzynarodowych nie trzeba było długo czekać.

W wielkim skrócie wymienię niektóre 
działania GOK pod kierownictwem Agnieszki 
Gąska, gdzie Wojciechów był na pierwszym 
miejscu lub w czołówce uczestników:

 ■ konkurs „Perły i Perełki 
Lubelszczyzny” - GOK otrzymał 
I nagrodę a „Wieża Ariańska” 
Perełkę Lubelszczyzny,

 ■ certyfikat Polskiej Organizacji 
Turystycznej dla Szlaku Żelaza 
i Kowalskich Tradycji – zdobywając 
II nagrodę,

 ■ „Kryształowa Elka” – wyróżnienie za 
Ogólnopolskie Warsztaty Kowalskie,

 ■ Targi „Agrotravel” w Kielcach   
– II nagroda,

 ■ certyfikat dla Punktu 
Informacji Turystycznej’,

 ■ promocja Gminy Wojciechów na 
Targach Turystycznych w Łodzi, gdzie 
brało udział 120 gmin.
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programu, oraz ze środków Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Powszechnie wiadomo, że dla ubiegają-
cych się o pieniądze nie wszystkie drzwi są 
otwarte. Ustawiczne pukanie do tych drzwi 
przez starających się sprawiło, że cel zo-
stał osiągnięty.

Chlubimy się przed cała Polską, ze mamy 
taką perełkę turystyczną jaką jest Wieża 
Ariańska, którą turyści chętnie oglądają 
a my jesteśmy dumni, że jest ambasadorem 
naszej gminy.

Na pewno Żeromski gdyby dzisiaj stanął 
przed Wieżą, nie zawstydziłby się swego po-
wiedzenia napisanego przed laty w powieści 
„Nawracanie Judasza”, że „izba w wojcie-
chowskiej wieży stała się jedną z najdo-
stojniejszych trybun i najdonioślejszych 
kazalnic świata”.

Pani Dyrektor wraz z Załogą - tak trzymać!
Gdyby tak jeszcze został wyremontowany 

dwuwieczny budynek Urzędu Gminy i budy-
nek „Poczty”, to Wojciechów nie tylko byłby 
sławny ale i piękny. 

Zuzanna Kowalska

Długo by wymieniać wszystkie przedsięwzię-
cia naszego GOK-u w ciągu ostatnich lat dla 
potrzeb własnego terenu, w tym takie jak:

 ■ wyposażenie warsztatowe dla spo-
tkań kowali,

 ■ wyposażenie dla Orkiestry Dętej,
 ■ wyposażenie na prowadzenie działal-

ności kulturalnej i wiele innych poży-
tecznych zakupów.

Ostatnie prace związane z remontem 
wieży przyćmiewają dotychczasowe, jak: 
iluminacja świetlna całego otoczenia nocą, 
doposażenie otoczenia Wieży Ariańskiej, 
Aleja Zasłużonych Kowali, remont nawierzch-
ni, remont otoczenia, itp.

Finansowanie tych jakże kosztow-
nych działań odbyło się ze środków Unii 
Europejskiej w ramach szwajcarskiego 
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W zdrowym ciele zdrowy duch... Duch olimpizmu!

Szkoła Podstawowa w Miłocinie 27 mar-
ca 2013 roku przyjęła imię „Polskich 
Olimpijczyków”. Nadanie tego szlachetne-
go miana poprzedziły szerokie konsultacje 
społeczne. Uznano wtedy, że duch olimpizmu 
i patronat polskich atletów, zmagających 
się nie tylko z przeciwnikami, ale również 
z własnymi słabościami, będą inspirować całą 
społeczność naszej szkoły. Niemal dekadę 
później ideały, przyświecające wybitnym 
polskim sportowcom, wciąż jasno wskazują 
nam drogę. Staliśmy się członkami wielkiej 
społeczności, zrzeszającej szkoły imienia 
„Polskich Olimpijczyków”. Piękną tradycją 
stały się coroczne zjazdy, umożliwiające wy-
mianę doświadczeń, pokazanie swoich pasji 
i osiągnięć. Odnosimy sukcesy w zawodach 
sportowych, nasi absolwenci kontynuują 
naukę w szkołach i klasach sportowych – nie 
przestajemy się rozwijać!

Aktywność fizyczna i zdrowy 
styl życia to wartości, które w ciągu 
ostatnich miesięcy stały się jeszcze 
ważniejsze. Strach przed zakażeniem 
koronawirusem i chorobą COVID-19 
sprawił, że dbanie o dobrą odporność 
stało się koniecznością. Każdy z nas, 
młodszych i starszych, zmagał się 
w tym czasie z wieloma trudnościami. 
Izolacja, brak kontaktu z rówieśnika-
mi, praca zdalna, siedzący tryb życia 
i często brak aktywności fizycznej na 
świeżym powietrzu odcisnęły się na 
naszym zdrowiu, zarówno fizycznym 
jak i psychicznym.Tym samym wiel-
kie zadanie stanęło przed rodzicami 
dzieci w wieku szkolnym a także nauczy-
cielami i wychowawcami. Jak, w natłoku 
zadań, lekcji online, prac domowych, pomóc 

dziecku znaleźć chęć i motywację do ruchu, 
aktywności i zadbania o kondycję? 

Z pomocą przychodzi kreatywność. Od 
początku izolacji, czyli już niemal od roku, 
angażujemy uczniów w wiele działań, pro-
gramów i akcji, których celem jest ułatwienie 
dokonywania dobrych wyborów żywienio-
wych, wskazanie korzyści i zabawnej strony 
ruchu, który nie musi się przecież odby-
wać tylko na sali gimnastycznej czy boisku. 
Niemal każda lekcja wychowania fizycznego 
to świadectwo niezwykłej pomysłowości 
w tym trudnym czasie: taniec, ćwiczenia 
online, tory przeszkód w przydomowym 

ogródku czy piramida żywienia ułożona na 
podłodze w kuchni – to tylko część zadań, 
które z wielkim zaangażowaniem wykonywali 
nasi uczniowie. Powrót najmłodszych klas 
do nauki stacjonarnej pokrył się z okresem 
pięknej, śnieżnej zimy – czy istnieje lepszy 
sposób na trochę ruchu niż bitwa na śnieżki 
i lepienie bałwana? 

Wszyscy czekamy na powrót do swobod-
nej, pozbawionej obostrzeń aktywności. 
Niezależnie od tego, jak długo przyjdzie nam 
się mierzyć z trudami obecnej sytuacji, wiemy 
jedno: w Miłocinie gramy dalej! 

 Agata Górska
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Tak jeszcze nie graliśmy..., ale wygraliśmy

Tłuste bale w karnawale… 

W innym terminie, bez oprawy, nawet bez serduszek zagrała 
w Szkole Podstawowej w Palikijach WOŚP.

To był nasz 15. Finał. Mieliśmy zagrać z wielką pompą, a zagrali-
śmy z wielkim SERCEM. Z powodu obostrzeń epidemiologicznych 
założyliśmy Zrzutkę.pl - "Szkoła Podstawowa w Palikijach gra w 29. 
Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy".

Z nieśmiałością patrząc na wpłacane kwoty rosła w nas nadzieja, 
że i tym razem się uda... . I tak się stało, "bo ludzi dobrej woli jest 
więcej i mocno wierzę w to, że ten świat nie zginie...".

Właśnie w tej chwili - 3 lutego 2021 roku o godzinie 19:16, 
przelana została wpłata na konto @WOŚP z naszej szkolnej Zrzutki 
w kwocie 4.054 zł.

Składamy wszystkim darczyńcom serdeczne podziękowania. 
Pamiętajmy...
  Razem, możemy więcej  

Organizator Zrzutki
Róża Suchecka

Stęsknieni za tańcem najmłodsi ucznio-
wie Szkoły Podstawowej w Palikijach (dzie-
ci z Oddziału Przedszkolnego, Oddziału 
Zerowego i klasy I) zapragnęli właśnie zabawą 
taneczną uczcić „tłusty czwartek”.

Z okrzykiem „Mam tę moc” wkroczyli na 
salę taneczną, inaugurując jej otwarcie po 
niedawnej rewitalizacji. Zespoły bawiły się 
we własnym gronie, prezentując swoje stroje 
i własnoręcznie wykonane maski karnawa-
łowe. Rodzice nie zapomnieli o tradycyjnym 
pączku dla dzieci. Było więc tłusto i skocz-
nie zarazem.

Róża Suchecka
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Ślubowanie klasy I

4 lutego 2021 r. w Szkole Podstawowej 
w Łubkach odbyła się uroczystość ślubowania 
klasy 1. Był to dzień, na który pierwszoklasisty 
wyczekiwali kilka miesięcy z uwagi na zaistniałą 
sytuację związaną ze zdalnym nauczaniem. Od 
samego rana panowała świąteczna atmosfera. 
Uczniowie klasy I pod opieką swojej wychowaw-
czyni oraz 0 i II-III pod opieką wychowawców 
oraz pana Leszka Iwaniaka, który zadbał o opra-
wę muzyczną. przygotowywali się do występu, 
który rozpoczął się o godz. 9.00.

 Pan Dyrektor Leszek Samcik, powitał 
obecnych na uroczystości i odśpiewany zo-
stał hymn państwowy, który wprowadził 
podniosłą atmosferę. Następnie pierwszaki 
zaprezentowały to, czego się już nauczyły 
i pokazały, że zasłużyły na miano ucznia. Ich 
wiersze przeplatane były piosenkami, które 
były wspomagane przez uczniów z oddziału 
zerowego. Życzenia wytrwałości w dalszej 
nauce, radości na każdy dzień roku i samych 
piątek w szkole złożyli im starsi koledzy 
i koleżanki z kl. 2 przygotowani pod kierun-
kiem pani Renaty Skowrońskiej. Ich występ 
został zakończony pięknym wykonaniem 
dwóch piosenek, które wprowadziły nas 
w zimowy nastrój.

 Potem po przemówieniu pana Dyrektora 
nadszedł moment najważniejszy dla pierw-
szoklasistów – akt ślubowania. Pierwszacy 
w niezwykle podniosłej atmosferze ślubowali 

być dobrymi Polakami, godnie reprezentować 
swoją szkołę, a swym zachowaniem sprawiać 
radość rodzicom i nauczycielom. Następnie 
pani wychowawczyni Elżbieta Ryba dokonała 
symbolicznego pasowania na ucznia, a z 
rąk pana Dyrektora uczniowie otrzymali 
pamiątkowe dyplomy oraz książki.

Po wpisie do kroniki było mnóstwo ży-
czeń i prezentów, m.in. od Wychowawcy, 
Rodziców i uczniów klasy II i 0. Dyplomy, 
birety i kokardy zostały zakupione przez 
Radę Rodziców.

 Również Rodzice pamiętali o święcie. Chociaż 
nie mogli brać udziału w uroczystości, zorgani-
zowali ”słodkie” przyjęcie dla wszystkich dzieci 
w postaci czekolad i soczków, oraz słodkich cia-
stek dla nauczycieli. Nauczyciele otrzymali także 
w dowód wdzięczności piękne bukiety kwiatów.

 Ten dzień z pewnością na długo pozosta-
nie pierwszakom w pamięci. Miejmy nadzieję, 
że słowa przyrzeczenia, które składali, będą 
dla nich drogowskazem na długie, długie 
lata szkolne.

Elżbieta Ryba

Karnawałowe szaleństwo w klasach I-III

Karnawał, zapusty – to okres zimo-
wych balów, maskarad, pochodów i zabaw. 
Rozpoczyna się najczęściej w dniu Trzech 
Króli, a kończy we wtorek przed Środą 
Popielcową, która oznacza początek wiel-
kiego postu i oczekiwania na Wielkanoc. 
Bale karnawałowe są  atrakcją bardzo lubianą 
przez dzieci, dostarczającą im wielu przeżyć 
i radości. Tak też było u nas.

We wtorek 16 lutego  w ostatnim dniu 
karnawału uczniowie klas młodszych  bawili 
się przy dźwiękach  swojej ulubionej muzyki. 
Zabawa odbywała się  scenerii przygotowanej 
wcześniej przez uczniów, z zachowaniem 
zasad bezpieczeństwa. Uśmiechy, tańce, 
zabawy- tego jak na prawdziwy dziecięcy 
bal przystało, nie zabrakło. Najmłodsi nie 
zawiedli także w swej pomysłowości, dzięki 
czemu na balu nie zabrakło księżniczek, 

rycerzy, piratów, Spiderman’ów, czarodziejek, 
myszek czy  cyganek. Zabawa umożliwiła 
dzieciom i wychowawcom spędzenie czasu 
w miłej i przyjaznej  atmosferze, tak bardzo 
potrzebnej w obecnych czasach. Wspólna 
zabawa przyniosła wiele radości uczniom, 
a to było głównym celem tego balu. Zabawę 
uprzyjemnił słodki poczęstunek przygoto-
wany przez dzieci.

Elżbieta Ryba
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Razem na święta

Zimowe atrakcje przedszkolaków 

Po raz kolejny mogliśmy liczyć na naszych 
wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej im. St. 
Marusarza w Wojciechowie. Mimo zdalnej 
nauki włączyli się oni w akcję Ministerstwa 
Edukacji Narodowej "Razem na Święta". 
Wolontariusze z klasy 8a i 8b wykonywali 
karteczki z życzeniami świątecznymi, samo-
dzielne przygotowywali słodkie upominki, 
stroiki świąteczne i obdarowywali nimi są-
siadów albo osoby potrzebujące z najbli-
żej okolicy.

Dziękujemy Wam Drodzy Wolontariusze 
za działania i jak zawsze liczymy na jeszcze.

Agnieszka Dmitruk

W tym roku, wreszcie przyszła do nas, 
tak długo wyczekiwana, prawdziwa „Biała 
Zima”! Wszyscy wiemy, że pobyt na świeżym 
powietrzu oraz zabawy na śniegu dostarczają 
Maluchom nie tylko mnóstwo wesołej zaba-
wy, ale również wzmacniają ich odporność, 
rozwijają sprawność fizyczną i koordyna-
cję ruchową oraz zachęcają do aktywnego 
i zdrowego stylu życia. Mając te argumenty 
na uwadze, dzieci z oddziałów przedszkol-
nych, działających przy Szkole Podstawowej 
im. Stanisława Marusarza w Wojciechowie, 

chętnie korzystały w ostatnich tygodniach 
ze śnieżnej aury. Miały dużo radości podczas 
spacerów, malowania śniegu farbami, biega-
nia, robienia orzełków, toczenia kul, rzucania 
się śnieżkami i oczywiście - lepienia bałwana. 
Wykonywały również doświadczenia i ekspe-
rymenty ze śniegiem i lodem, dzięki którym 
poznały różne stany skupienia wody oraz ich 
właściwości. Przedszkolaki z entuzjazmem 
wzięły też udział w Mini Olimpiadzie zor-
ganizowanej przez ich wychowawczynie. Ze 
wszystkich zaproponowanych konkurencji, 

najbardziej spodobał się im hokej na śniegu, 
bieg slalomem między pachołkami, prze-
ciąganie liny oraz budowanie w grupach 
największej góry śniegowej. Dzieci uwielbiają 
wszelkie wyzwania i potrafią włożyć całe 
swoje serce w to co robią! Trudno więc było 
wyłonić pojedynczych zwycięzców. Wszyscy 
mali sportowcy spisali się po prostu na me-
dal! Mamy nadzieję, że taka śnieżna zima 
ucieszy nas również za rok! :-)

Marzena Walczak, Elżbieta Mirosław
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Mały Miś w Świecie Wielkiej literatury w przedszkolu w Wojciechowie!

Dzieci uczęszczające do Przedszkola w Wojciechowie realizują ogól-
nopolski projekt czytelniczy „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury. 
Książki mojego dzieciństwa”. Jego głównym celem jest propagowanie 
czytelnictwa i zachęcanie do wspólnej lektury już od najmłodszych lat. 
Codzienne czytanie maluchom wpływa bardzo korzystnie nie tylko 
na ogólny rozwój ich mowy, ale również na bogactwo słownictwa, 
wyobraźnię, emocje, koncentrację, skupianie uwagi. Poza tym, słucha-
nie czytanych na głos bajek i opowiadań, pomaga dzieciom wyciszyć 
się, odpocząć, zrelaksować, łatwiej zrozumieć nowe sytuacje i radzić 
sobie z trudnościami. W ramach realizacji projektu, przedszkolaki 
przygotowywały, wraz z rodzicami, specjalne metryczki ulubionych 
książek (bajek, opowiadań i wierszy), z ich opisem i samodzielnie 
wykonanymi ilustracjami. W ten sposób powstał album dziecięcych 
propozycji czytelniczych, z którego regularnie korzystaliśmy przez 
ostatnie miesiące, zasiadając do wspólnej lektury podczas zajęć 
w Przedszkolu. Tegoroczny projekt już zakończyliśmy, ale z czytania 
książek na pewno nie zrezygnujemy, bo CZYTANIE DAJE MOC!

Marzena Walczak

Pod takim hasłem odbywała się w tym 
roku kolejna edycja gminnego konkursu 
„W Królestwie Słowa i Obrazu” organizowa-
nego przez nauczycieli Szkoły Podstawowej 
im. St. Marusarza w Wojciechowie. Mimo ze-
wnętrznych przeciwności uniemożliwiających 
bezpośrednie spotkanie się z miłośnikami 
czytania jego organizatorzy wykorzystali 
w tym roku cyfrowe technologie, aby umożli-
wić uczniom podstawówek zaprezentowanie 
swoich talentów. 

Na konkurs czytania wpłynęło 28 nagrań 
od uczniów klas I – VI ze wszystkich szkół pod-
stawowych w naszej gminie. Prezentowano 
wspaniałe fragmenty książek, także tych 
najnowszych, które obecnie królują w czy-
telniczych rankingach. Cieszymy się, że czy-
tanie ma się dobrze i nie bazujemy tylko na 
klasykach. Z prawdziwą przyjemnością jury 
w składzie – dr Monika Kowalska – Ternes, 
instruktor mgr Urszula Mirosław oraz mgr 
Bożena Wielowińska – wyłoniło grupę osób 
nagrodzonych w tegorocznej edycji. 

W grupie wiekowej I-III:
 ■ Tytuł Mistrza Słowa otrzymała Karolina 

Duda z klasy III SP w Palikijach 
 ■ Wicemistrzami Słowa zostali Aleksandra 

Walczak z klasy II SP w Miłocinie oraz 
Łukasz Czerniec z klasy I SP w Łubkach

 ■ Wyróżnienia otrzymali Helena 
Kwiatkowska z klasy I SP w Palikijach, 
Antek Rasz z klasy I SP w Wojciechowie 
oraz Ada Krojańska z klasy III SP 
w Wojciechowie 

W grupie wiekowej IV-VI:
 ■ Tytuł Mistrza Słowa otrzymała Julia 

Czerniec z klasy VI SP w Łubkach
 ■ Wicemistrzami Słowa zostali Zuzanna 

Mirosław z klasy V SP w Wojciechowie 
oraz Wiktor Michałek z klasy IV SP 
w Wojciechowie

 ■ Wyróżnienia otrzymali Kamil Kłys 
z klasy V SP w Palikijach, Klaudia 
Tarka i Julia Grzegorczyk z klasy VI 
SP w Łubkach, Milena Twardowska 
oraz Jakub Piróg z klasy IV SP 
w Wojciechowie

W konkursie plastycznym ilustracji do ulu-
bionych książek pod hasłem ,,Moja ulubiona 
książka, mój ulubiony autor’’ wzięło udział 
46 uczniów. Konkurs odbywał się w dwóch 
kategoriach wiekowych: uczniowie klas I-II 
oraz uczniowie klas IV-VI. Ocenie podlegały 
prace samodzielnie wykonane. Wzięto pod 
uwagę oryginalną interpretację tematu, umie-
jętność posługiwania się narzędziem, estetykę 
wykonania. Jury w składzie: mgr Katarzyna 
Kalicka, mgr Zofia Kotwicka oraz mgr Bożena 
Wielowińska wytypowało zwycięzców:

W grupie wiekowej I-III:
 ■ Tytuł Mistrza Obrazu otrzyma-

ła Weronika Kijak z klasy III PSP 
w Maszkach

 ■ Wicemistrzem Obrazu został Łukasz 
Czerniec z klasy I SP w Łubkach

 ■ Wyróżnienie otrzymała Stefania Jóźwik 
z klasy I SP w Palikijach.

„Mój ulubiony autor, moja ulubiona książka” 
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potrafisz, jeśli zechcesz…

Ziemia Wojciechowska jest bogata w tra-
dycje różnorakiej działalności, wykraczają-
cej poza zachowanie tego, co było. Nie jest 
moim zadaniem, bo nikt mnie do tego nie 
upoważnił, opisywanie wydarzeń, których 
organizatorami były NGO’sy czy instytucje, 
do których nie należę, ani w nich nie dzia-
łam. To stąd w swoich tekstach skupiam się 
przede wszystkim na sprawach, które inicjują 
organizacje i grupy, w działalność których 
angażuję się osobiście. Bliższa koszula ciału, 
mawia stare polskie przysłowie. A przysłowia 
– o czym znakomicie wiemy – są mądrością 
narodów. Ad rem, więc.

Jak zapewne zauważyli już dawno 
Czytelnicy Gazety Wojciechowskiej, w na-
szej gminie, a konkretnie w Wojciechowie 
od wielu lat działa grupka zapaleńców, dla 
których troska o przeszłość, ale i przyszłość 
naszej małej ojczyzny ma prawdziwe znacze-
nie. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych 
„Potrafisz” jest kontynuatorem (tyle, że pod 
zmienioną nazwą) powstałego dziewiętnaście 
lat temu w Lublinie przy ul. Jezuickiej na 
Starym Mieście Stowarzyszenia TOWER. 
To z tego wynika charakter naszego stowa-
rzyszenia, które z niemal dwudziestoletnim 
doświadczeniem angażuje się w ciekawe 
projekty, ale jak nam się wydaje, również 
inicjuje potrzebne działania, czy organizuje 
wartościowe wydarzenia. A dorobek stowa-
rzyszenia mały nie jest na pewno. Wystarczy 
wymienić organizację Dnia Solidarności 
Społecznej, Przegląd Piosenki Harcerskiej 
i Patriotycznej, mistrzostwa harcerzy w rin-
go, organizację działań charytatywnych 
w tym kilku sztabów akcji Pomóż Dzieciom 
Przetrwać Zimę, czy Pomóż Dzieciom 
Przetrwać Powódź. To nasze stowarzysze-
nie, dzięki hojności parafian wojciechowskich, 
wsparło finansowo rodaków na Białorusi, dzięki 
czemu polskie cmentarze w Brześciu mogą być 
regularnie koszone i utrzymywane w czystości. 

To z inicjatywy Stowarzyszenia „Potrafisz” 
naszą gminną tradycją stały się Orszaki Trzech 
Króli. To efektem działalności tego stowa-
rzyszenia są akcje rejestracji potencjalnych 
dawców szpiku kostnego, czy akcje honoro-
wego oddawania krwi. Szerokim echem odbił 
się ubiegłoroczny piknik zorganizowany 
przez nasze stowarzyszenie we współpracy 
z RCKiK w Lublinie, w efekcie którego przez 
cały dzień – na ekranach telewizorów, ale rów-
nież za pośrednictwem internetu – widzowie 
TVP z Lublina mogli poznać Wieżę Ariańską, 
kuźnię, usłyszeć o naszych tradycjach i współ-
czesności z ust wójta wojciechowskiego dr. 
Artura Markowskiego, a wierni uczestniczyć 
w transmitowanej z wojciechowskiego kościoła 
Mszy świętej. Wszystko na żywo, z kilkoma 
regularnymi wejściami na antenę. Trudno 
też zapomnieć, że to dzięki Stowarzyszeniu 
Inicjatyw Społecznych „Potrafisz” – jego wo-
lontariuszom, także harcerzom i ich rodzicom 
we współpracy ze wspaniałymi druhami z OSP 
i dzięki funduszowi sołeckiemu wsi Ignaców – 
udało się wyremontować miejsce pierwszego 
pochówku Stanisława Zięby „Tygrysa”, zaś 
wielu mieszkańców gminy dzięki naszej docie-
kliwości dowiedziało się, że prochy tego żoł-
nierza Kedywu Armii Krajowej spoczywają na 
cmentarzu w Matczynie, a nie jak powszechnie 
sądzono, na skraju wsi Ignaców. Niech nie 
wygląda to na samouwielbienie, ale w mi-
nionym roku to nam udało się podtrzymać 
tradycję pielgrzymowania z Wojciechowa do 
Wąwolnicy we wrześniu. Mimo fatalnej pogo-
dy, błota i tylko w 12 osobowej grupie dotarli-
śmy jednak do tronu Matki Boskiej Kębelskiej 
a nazwa Wojciechowa była wymieniona wśród 
nazw Lublina, Puław, Bełżyc, i innych miast 
i miejscowości, z których przybyli pątnicy. 
Można by wymieniać dalej. Nie w tym rzecz. 
Ale ponieważ nie podsumowywaliśmy naszej 
działalności w poprzednim, a może i dwóch 

numerach Gazety Wojciechowskiej – wypada 
zrobić to teraz.

A co dalej? Dalej działamy! Rozrasta się 
jedyny w naszej gminie, zrzeszający miesz-
kańców całej gminy, a nie tylko jednej wsi 
Wojciechów, Mundurowy Klub Honorowych 
Dawców Krwi „Życie” im. por. Józefa Klarnera. 
To przez ten klub będziemy organizowa-
li kolejne akcje krwiodawstwa, głównie 
w Wojciechowie, ale też w Łubkach. Tak 
ustawiliśmy kalendarz donacji, żeby co dwa 
miesiące w naszej gminie stanął ambulans 
a chętni mogli oddać krew. Oczywiście zachę-
camy do tej bezinteresownej służby bliźniemu 
wszystkich strażaków, nauczycieli, radnych, 
do dołączenia. Macie Państwo możliwość ra-
towania zdrowia i życia innych ludzi, ale przy 
okazji możecie pokazać, że chcecie, aby także 
przez takie akcje rozsławiać piękno Ziemi 
Wojciechowskiej. W tym roku oczywiście zor-
ganizujemy kolejną edycję Dnia Solidarności 
Społecznej, a na Międzynarodowy Przegląd 
Piosenki Harcerskiej i Patriotycznej z braku 
sceny w Wojciechowie, a sporego zaintere-
sowania - nowych uczestników i widzów 
zaprosimy do Nałęczowa, gdzie na obok 
Nałęczowskiego Centrum Kultury w sercu tego 
uzdrowiskowego miasteczka zaprezentują się 
wokaliści z kilku miast z Polski i Białorusi. 
W bieżącym roku odbędzie się też kolejny 
Rajd „Tygrysa” w ostatnią sobotę sierpnia, 
a we wrześniu wyruszymy nie tylko z harce-
rzami w pieszej pielgrzymce do Wąwolnicy. 
Praktycznie będziemy kontynuowali to, co 
dotąd robiliśmy także w Lublinie, bo tam 
nasze stowarzyszenie również organizuje akcje 
krwiodawstwa, przygotowuje pomoc jednemu 
z domów dziecka a nasi terapeuci i psycholo-
dzy służą dzieciom ze stanami depresyjnymi 
i problemami wieku rozwojowego. U nas taką 
możliwość daje drużyna harcerska. Bo jak 
powszechnie wiadomo, udało się odbudować 
(a właściwie stworzyć od nowa) Harcerstwo 

 W grupie wiekowej IV-VI:
 ■ Tytuł Mistrzu Obrazu otrzymała Amelia 

Świś z klasy IV SP w Wojciechowie
 ■ Wicemistrzem Obrazu została Wiktoria 

Wijakowska z klasy IV SP w Miłocinie
 ■ Wyróżnienia otrzymali Katarzyna 

Iwaniak z klasy IV SP w Wojciechowie 
oraz Jakub Żywicki z klasy IV PSP 
w Maszkach

Wszystkie prace uczniów są prezentowane 
na wystawie w bibliotece Szkoły Podstawowej 
w Wojciechowie. 

Bardzo gorące podziękowania należą się nie 
tylko uczestnikom konkursu, czyli uczniom, 
ale także rodzicom i nauczycielom, którzy 
mimo trudnej sytuacji pandemicznej dostar-
czyli prace plastyczne oraz wykazali się umie-
jętnościami w zakresie technologii cyfrowych, 
nadsyłając na konkurs wspaniałe nagrania 
młodych miłośników książek. Mamy nadzieję, 
że kolejna edycja konkursu pozwoli nam się 
spotkać wśród bibliotecznych półek , by na 
żywo posłuchać przejmujących prezentacji 
i obejrzeć kolorowe prace plastyczne. 

M. Ceglarz-Chołody, A. Dmitruk, 
A. Bardzel, B. Wielowińska
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Konkurs „Wszystko co zapamiętałem”

Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie zaprasza dzieci, 
młodzież a także osoby dorosłe do udziału w konkursie pn. 
„Wszystko co zapamiętałem”. Konkurs polega na spisaniu 
wspomnień członków rodziny, sąsiadów lub znajomych. 

Czekamy na opowiadania, listy, wiersze, wywiady, reportaże o naszej 
Gminie Wojciechów. Prace mogą mieć charakter żartobliwy, innym razem 
bardzo poważny, mogą opowiadać o wydarzeniach historycznych czy ro-
dzinnych, mogą to być legendy a także opowiadania o życiu codziennym. 
Zachęcamy do przekazania archiwalnych zdjęć z prywatnych zasobów, które 
wzbogacą Wasze prace.

 ■ W konkursie przewidziane są nagrody i wyróżnienia.
 ■ Z zebranego materiału przygotujemy publikację.
 ■ Najlepsze prace będziemy prezentować w „Gazecie Wojciechowskiej”. 
 ■ Stworzymy wirtualne wydawnictwo.

Konkurs trwa do 10 kwietnia 2021. 

Regulamin konkursu oraz obowiązujące załączniki dostępne 
są na stronie internetowej www.gokwojciechow.pl

w gminie Wojciechów. Więc 
przy okazji zapraszam do 
jedynej w gminie drużyny 
harcerskiej! W nasze szere-
gi mogą wstąpić uczniowie 
od klas drugich wszystkich 
szkół podstawowych z całej 
naszej gminy. Za dziesięć 
miesięcy poprowadzimy 
oczywiście kolejny Orszak 
Trzech Króli, ale tym razem 
poszerzony o konkurs na 
najpiękniejszą gwiazdę 
kolędniczą. 

Jakie najtrudniejsze za-
danie stawiamy przed sobą 
na ten rok? Jest szczególne! 
Wierzę jednak, że może się 
udać, ale wyłącznie wtedy, kiedy zaangażują 
się w nie mieszkańcy Wojciechowa i parafii św. 
Teodora. Jak zapewne niektórzy z Państwa 
pamiętają, mamy w naszej gminie jedyny na 
wschód od Wisły, poświęcony obraz błogo-
sławionego księdza podharcmistrza Stefana 
Wincentego Frelichowskiego. Kiedy piszę ten 
tekst, w Toruniu trwają przygotowania do 
uroczystej Mszy świętej z udziałem biskupów, 
władz samorządowych, parlamentarzystów, 
harcerzy i wielu ludzi, dla których Druh Wicek 
– patron Harcerstwa – jest wzorem na te czasy. 
Zmarł on w niemieckim obozie koncentracyj-
nym w Dachau, służąc jako kapłan ale i opie-
kując się chorymi, jako współwięzień. Sam 

zaraził się tyfusem od tych, których wspierał 
i praktycznie w przeddzień wyzwolenia obozu 
zmarł. Po rozmowach z księdzem kanonikiem 
Janem Hałasą, proboszczem wojciechowskim, 
otrzymaliśmy zgodę na stworzenie kapliczki 
błogosławionego Stefana Frelichowskiego 
w jednej z nisz w murze okalającym nasz 
kościół parafialny. Jest już rozrysowany 
projekt tego miejsca, aby godnie służył wie-
rzącym, w tym harcerzom, nie tylko z gminy 
Wojciechów. Bo ta kapliczka ma szansę stać 
się archidiecezjalnym miejscem spotkań i mo-
dlitwy harcerzy także z innych części naszego 
regionu. Odsłonię nieco tajemnicy, że gdyby 
nam się to udało, może naszą parafię i gminę 

spotkać jeszcze większy za-
szczyt. Ale o nim napiszę wte-
dy, kiedy skończymy kapliczkę 
Druha Wicka. Z całą pewno-
ścią będzie wówczas okazja nie 
tylko do wspólnej modlitwy 
do Boga, za wstawiennictwem 
kapłana dającego nadzieję 
umierającym na tyfus, ale 
też do promocji naszej gmi-
ny w mediach, dzięki czemu 
nasza mała ojczyzna znowu 
zagości w domach, a może 
i sercach wielu ludzi z terenu 
całej Polski.

Kończąc, chcę serdecznie 
zaprosić do współpracy ze 
Stowarzyszeniem Inicjatyw 

Społecznych „Potrafisz” dzieci, młodzież 
i dorosłych mieszkańców całej naszej gminy. 
Dzieci i młodzież mogą oczywiście dołączyć 
także do drużyny harcerskiej. Przed nami wa-
kacje i kolejny obóz w Lginiu! A dorośli? Kiedy 
żyjemy dla wspólnych spraw – żyjemy jakby 
dwa razy: dla siebie i dla innych. Kiedy żyjemy 
wyłącznie dla siebie… Zapraszamy w sze-
regi Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych 
„Potrafisz” www.potrafisz.org.pl Można do 
nas napisać: stowarzyszenie@potrafisz.org.pl, 
można do mnie wysłać SMSa: 512 789 599, bo 
razem naprawdę możemy zrobić dużo więcej!

Andrzej Moroz



Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
życzymy Państwu dużo zdrowia, radości,
szczęścia osobistego oraz pogody ducha.

Niech te święta będą czasem pełnym miłości,
wzajemnej życzliwości i odpoczynku 

w rodzinnym gronie

Redakcja Gazety Wojciechowskiej

Wesołych Świąt!


