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Kiedy Bóg się rodzi, wszystko się odmienia,
Niebo i świat cały i wszystkie stworzenia,
Ci, co niosą dary, zapatrzeni w siebie,
Nawet aniołowie, którzy żyją w niebie.
Jak tu się nie zmienić, skoro Bóg się rodzi?
Nawet chłód i ciepło muszą się pogodzić.
Muszą stanąć razem nawet niebo z ziemią
I zaśpiewać Panu: „Gloria Tibi, Deo”.
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia pragniemy złożyć
Państwu najszczersze życzenia, by każdy z Was
odnalazł Niemowlę niosące wielką miłość, pokój
i zrozumienie.
Niech Nowonarodzone Dziecię przypomni Wam,
że Bóg przychodzi, aby zbawić ludzi i odkupić ich
grzechy. Niech szczęście płynące z Betlejem ogarnie
Wasze serca i domy.
Pragniemy, by czas spędzony przy wigilijnym stole
obfitował w refleksję, dał szansę pojednania oraz był
przepełniony życzliwością.
Niech Maleńka Miłość błogosławi Wam i ześle
wszelkie potrzebne łaski na każdy dzień Nowego 2022
Roku.
Artur Markowski – Wójt Gminy Wojciechów
Tomasz Zielonka
Artur Markowski
Michał Sumiński
Przewodniczący
Z-ca Wójta Gminy Wojciechów
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Wójt Gminy Wojciechów

Michał Sumiński – Przewodniczący Rady Gminy Wojciechów

Przed nami najpiękniejsze i najbardziej rodzinne święta – Boże Narodzenie
Z tej okazji Czytelnikom ,,Gazety Wojciechowskiej’’
Przekazujemy pełne ciepła i serdeczności życzenia.
Niech świąteczny czas pełen będzie miłości i zrozumienia,
A w domach, przy świątecznych stołach zagości miłość i szacunek.
Życzymy również, aby nadchodzący 2022 rok,
Był czasem spełnionych nadziei oraz zrealizowanych marzeń.
Redakcja Gazety Wojciechowskiej
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Działania w gminie Wojciechów październik - grudzień 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 (październik 2021 r. – grudzień 2021 r.) zrealizować:

Palikije SHR, aby zwiększyć bezpieczeństwo i ciągłość dostawy
wody mieszkańcom gminy. Przewidywana wartość w/w inwestycji:
1.500.000,00 zł. Deklarowana kwota udziału własnego: 75.000,00
zł (5% przewidywanej wartości inwestycji). Kwota wnioskowanych
środków: 1.425.000,00 zł (95% przewidywanej wartości inwestycji).
W październiku 2021 r. gmina otrzymała informację o zakwalifikowaniu wszystkich w/w do dofinansowania. Termin rozpoczęcia
Przebudowa dróg gminnych z własnych środków
Z własnych środków budżetowych gmina zrealizowała kilka za- procedury zakupowej zostanie uruchomiony w terminie do 6 miedań drogowych: (1) „Przebudowa odcinka 500 mb. drogi gminnej sięcy od daty wygenerowania wstępnej promesy, tj. do 17.05.2022
r.. Przewidywany okres realizacji inwestycji: do 12 miesięcy od
nr 106916 L w miejscowości Wojciechów”.
rozstrzygnięcia przetargu.
Koszt zadania:168.860,37 zł
(2) „Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 1406 w miejRządowy Fundusz Rozwoju Dróg (nabór na 2022 r.)
scowości Wojciechów „Plizin”” na odcinku 70 m. Koszt zadania:
W lipcu 2021 r. Wojewoda Lubelski ogłosił kolejny nabór wnio30.000,00 zł.
sków
na realizację zadań drogowych dofinansowanych z Rządowego
W/w zadania zostały wykonane i odebrane przez powołaną przez
Funduszu Dróg. W sierpniu 2021 r. gmina Wojciechów złożyła dwa
Wójta Gminy Komisję odbiorową.
wnioski na realizację dróg gminnych:
(1) „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Palikije
Budowa wodociągu w gminie Wojciechów z dofinansowaPierwsze”.
Przebudowa drogi wewnętrznej prowadzona będzie od
niem Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych
W grudniu 2020 r. Wójt Gminy Wojciechów odebrał z rąk drogi gminnej nr 106924L do drogi gminnej nr 106925L na długoWojewody Lubelskiego - Lecha Sprawki czek na kwotę 2 mln zł na ści 770,00 m od km rob. 0+000 do km rob. 0+770 w miejscowości
realizację zadań wodociągowych. Po przeprowadzeniu procedury Palikije Pierwsze. Droga w całości zaprojektowana jest w pasie
drogowym, na działce nr 474. Bezpośrednim efektem rzeczowym
przetargowej koszt zadania, pn. „Budowa sieci wodociągowej rozprojektu po oddaniu drogi do użytkowania będzie droga jednojezdzielczej wraz z przyłączami w miejscowościach Maszki, Maszki
dniowa dwukierunkowa o nawierzchni asfaltowej o długości 770
k/Wojciechowa, Palikije Drugie, gm. Wojciechów o długości 6,672
m i szerokości zasadniczej 3,5 m wraz z poboczami z kruszywa
km” wyniósł 1.245,990 zł. Realizacja zadania została zakończona
łamanego o szerokości 0,75 m. Koszt zadania (wg kosztorysu
w grudniu 2021 r. Za pozostałą po przetargu kwotę ok. 750.000,00
inwestorskiego): 516.939,81 zł.
zł gmina projektuje i zamierza w 2022 r. zrealizować zadania
(2) „Przebudowa drogi gminnej nr 112575L w miejscowości
wodociągowe na dwóch odcinkach o łącznej długości ok. 6 km.
Maszki k/Wojciechowa”
Zwodociągowane zostaną następujące obszary gminy: (1) Maszki
Lokalizacja projektowanej do przebudowy drogi gminnej nr
– wzdłuż drogi gminnej nr 112567L (o przebiegu od drogi gminnej
112575L o przebiegu: od drogi powiatowej nr 2229L do drogi
nr 106917L do drogi wojewódzkiej nr 827), Maszki/Wojciechów
gminnej nr 106917L na długości 540,00 m od km rob. 0+000 do
Kolonia Piąta – wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 827, Maszki – wzdłuż
km rob. 0+540,00 w całości zaprojektowana jest w pasie drogi
drogi 106910 L (o przebiegu od drogi wojewódzkiej nr 827 do drogi
gminnej nr 112575L na działkach nr ewid. 1120 w m. Wojciechów,
gminnej nr 106917L) na odcinku 3,5 km oraz (2) Palikije – Sporniak
nr ewid. 793 w m. Maszki k. Wojciechowa. Bezpośrednim efektem
(przy lesie Krzywie) wzdłuż drogi 106923L oraz drogi wewnętrznej rzeczowym projektu po oddaniu drogi do użytkowania będzie droga
dz. nr ewid. 376 (wzdłuż lasu w kierunku do łąk) na odcinku 2,5 km. jednojezdniowa dwukierunkowa o nawierzchni asfaltowej o długości
540 m i szerokości zasadniczej 3,5 m oraz poboczami z kruszywa
Rządowy Program Inwestycji Strategicznych - Polski Ład łamanego o szerokości. 0,75 m. Koszt zadania (wg kosztorysu
W lipcu 2021 r. gmina Wojciechów złożyła trzy wnioski w ra- inwestorskiego): 368.113,68 zł.
mach naboru do Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych
Oba zadania znalazły się na liście podstawowej i zostały prze– Polski Ład: (1) „Przebudowa drogi w miejscowości Miłocin” słane do dalszej oceny. Ostateczna decyzja o dofinansowaniu i jego
(przy łąkach) - inwestycja obejmuje przebudowę ciągu drogowego wysokości zapadnie w marcu – kwietniu 2022 r.
o długości 3,050 km w miejscowości Miłocin, (2) „Przebudowa
ciągu drogowego w Palikijach” - inwestycja obejmuje przebudowę
Dofinansowanie na realizację projektów w ramach Krajowej
ciągu drogowego (od drogi powiatowej nr 2233L (Miłocin – Stasin Sieci Obszarów Wiejskich
– Podole – Bełżyce) do granicy ze Sporniakiem) w miejscowościach
Gmina Wojciechów otrzymała dofinansowanie w kwocie 15
Palikije Drugie i Palikije Pierwsze na odcinku o długości 2,5 km, (3) 990,00 zł, a Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie w kwocie
„Budowa wodociągu w miejscowości Palikije Pierwsze” (za kościołem 38 242,00 zł Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Do Jednostki
w kierunku Matczyna, gm. Bełżyce) - inwestycja obejmuje budowę Regionalnej KSOW Województwa Lubelskiego wpłynęło 38
sieci wodociągowej rozdzielczej o długości 5 km, wraz z przyłączami wniosków. Do dofinansowania zakwalifikowało się łącznie 23
wodociągowymi do granicy nieruchomości dla ok. 80 gospodarstw projekty. Gmina Wojciechów otrzymała dofinansowanie na redomowych w miejscowości Palikije Pierwsze. W ramach zadania alizację projektu ,,Gmina Wojciechów – moje miejsce na Ziemi’’.
zaplanowano ponadto budowę dodatkowej studni na ujęciu wody
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Działanie 3 Gromadzenie przykładów
operacji realizujących poszczególne
priorytety Programu.
W ramach tego projektu powstał film promocyjny, który promuje Gminę Wojciechów,
jej potencjał ekonomiczny, społeczny i środowiskowy. Pokazujemy w nim mieszkańcom
województwa lubelskiego jak zmieniła się
w ciągu ostatnich lat, jakie zrealizowane
zostały przedsięwzięcia współfinansowane
z PROW w Gminie Wojciechów. Pokazujemy
jej dziedzictwo kulturalne, przyrodnicze oraz
przedsiębiorczość jej mieszkańców.
Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie
otrzymał dofinansowanie na realizację
projektu ,,Dziedzictwo lokalne Gminy
Wojciechów - nowoczesne formy dystrybucji’’. Działanie 11 – Aktywizacja mieszkańców
wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności
osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób
wykluczonych społecznie. Projekt ten zakłada
przeprowadzenie cyklu szkoleń i warsztatów dla członków Kół Gospodyń Wiejskich
z terenu Gminy Wojciechów z zakresu
przygotowania, przetwarzania i sprzedaży
produktów lokalnych oraz podjęcie współpracy z sektorem prywatnym i społecznym
w zakresie tworzenia nowych inicjatyw dla
rozwoju obszarów wiejskich. Oba projekty
zostały zrealizowane i rozliczone w listopadzie 2021 r.
Środki na rozbudowę infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w gminie
Wojciechów
W dniu 5.11.2021 r. Premier Mateusz
Morawiecki poinformował o przekazaniu
gminom środków na realizację projektów
kanalizacyjnych i wodociągowych. Podział
środków nastąpił na postawie algorytmów
(opartych na obiektywnych danych wskazanych w ustawie, w tym dotyczących zamożności) oraz danych GUS na 31 października
br. Środki gminy mogą przeznaczyć na inwestycje w latach 2021-2024. W przypadku
projektów wodociągowych algorytm podziału
1 mld zł uwzględniał m.in. to, czy udział
liczby mieszkańców danej gminy korzystających z sieci wodociągowej w ogólnej liczbie
mieszkańców tej gminy jest mniejszy niż
90 proc., a także poziom zamożności danej
gminy. Kwota środków przekazanych poszczególnym gminom na inwestycje wodociągowe nie może być mniejsza niż 0,3 mln
zł i większa niż 5,604 mln zł. Na inwestycje
z zakresu kanalizacji algorytm podziału 3
mld zł uwzględniał m.in. to, czy udział liczby

mieszkańców danej gminy korzystających
z sieci kanalizacyjnej w ogólnej liczbie mieszkańców tej gminy jest mniejszy niż 60 proc.,
a także poziom zamożności danej gminy.
Kwota środków przekazanych poszczególnym
gminom może być mniejsza niż 0,9 mln zł
i większa niż 5,186 mln zł.
Gmina Wojciechów otrzymała środki na
uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji
w zakresie: (1) wodociągów i zaopatrzenia
w wodę - dofinansowanie 3.159.243,00 zł,
(2) kanalizacji - dofinansowanie 3.854.876,00
zł. Łącznie: 7.050.119,00 zł.
Utworzenie i funkcjonowanie Klubu
Seniora w Gminie Wojciechów
Gmina Wojciechów (jako partner)
wspólnie z Fundacją Rozwoju Gospodarki
i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
w Lublinie (wnioskodawca) przystąpiła do naboru wniosków o dofinansowanie projektów
w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie
społeczne Działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego
na lata 2014 – 2020 i w wyniku przeprowadzonej oceny otrzymała dofinansowanie na
realizację zadania „Klub Seniora w Gminie
Wojciechów”. Celem głównym projektu jest
wzrost dostępności wysokiej jakości usług
społecznych użyteczności publicznej, w szczególności w formach zdeinstytucjonalizowanych, dla 44 osób z terenu gminy Wojciechów
(28 kobiet, 16 mężczyzn), wykluczonych lub
zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie do dnia 31.12.2022 r. poprzez utworzenie Klubu Seniora dla 40 osób
oraz objęcie 4 osób usługami asystenckimi.
Grupę docelową stanowi 44 osoby z terenu
gminy Wojciechów w wieku 60+ (pracujących
lub zamieszkujących na obszarze gminy Wojciechów w rozumieniu przepisów
Kodeksu Cywilnego), wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym m.in. osoby starsze, osoby
z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi), osoby potrzebujące
wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.
W ramach projektu przewiduje się wsparcie procesu deinstytucjonalizacji oraz rozwoju zintegrowanych usług społecznych
dostosowanych do specyficznych potrzeb
mieszkańców, w tym usług środowiskowych poprzez realizację zajęć aktywizujących, psychologicznych, rekreacyjnych,
komputerowych, edukacyjnych oraz usług
asystenckich. Realizacja projektu przyczyni
się do podniesienia jakości usług społecznych
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oraz ograniczenia istotnych barier jaką jest
wykluczenie z dostępu do podstawowych
usług publicznych warunkujących możliwości rozwojowe osobom wykluczonym,
bądź zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem
społecznym, zwłaszcza osobom starszym,
z niepełnosprawnościami i potrzebującym
wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.
Wsparcie oferowane w projekcie: utworzenie Klubu Seniora, zajęcia plastyczne, rekreacyjne, muzyczne, rękodzieło, dietetyki,
psychologa, kompetencji życiowych, kulinarne. komputerowe, spotkania i wyjazdy
integracyjno - edukacyjne, usługi asystenckie
osoby niepełnosprawnej.
W ramach projektu zrealizowane zostaną
następujące zadania:
Zadanie 1 - Utworzenie i funkcjonowanie
Klubu Seniora w Gminie Wojciechów (remont
i dostosowanie pomieszczeń, przeprowadzenie rekrutacji, zakup sprzętu i wyposażenia, zatrudnienie animatora, prowadzenie
zajęć przez animatora, funkcjonowanie
Klubu Seniora)
Koszty bezpośrednie projektu: 102 975,00
zł (2021), 169 800,00 zł (2022), 145 100,00
zł (2023)Wydatki kwalifikowane ogółem:
417 875,00 zł
Zadanie 2 - Organizacja warsztatów i spotkań integracyjnych w ramach Klubu Seniora
w Wojciechowie (zatrudnienie instruktorów
zajęć, zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia zajęć, prowadzenie
zajęć z częstotliwością i w okresach dostosowanych do potrzeb uczestników, spotkania
integracyjne, wyjazdy edukacyjno-integracyjne).
Koszty bezpośrednie projektu: 7 600,00 zł
(2021), 151 500,00 zł (2022), 73 400,00 zł
(2023) Wydatki kwalifikowane ogółem: 232
500,00 zł
Zadanie 3 - Mobilny Punkt Opieki (zatrudnienie asystenta osoby niepełnosprawnej, usługa asystencka, zakup wyposażenia
asystenta i opasek telemedycznych)
Koszty bezpośrednie projektu: 57 840,00 zł
(2022), 55 440,00 zł (2023) Wydatki kwalifikowane ogółem: 113 280,00 zł 			
Całkowite wydatki kwalifikowane ogółem:
763 655,00 zł.
Zajęcia są realizowane w budynku remizy
OSP KSRG Wojciechów. Realizacją projektu
ze strony gminy Wojciechów zajmuje się
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojciechowie.
Projekt jest realizowany do 30.06.2023 r.
W dniu 29.11.2021 r. odbyło się spotkanie
organizacyjne Klubu Seniora w Wojciechowie,

natomiast od 1.12.2021 r. rozpoczęły się zajęcia.
Dofinansowanie z Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
Gmina Wojciechów w ramach realizacji projektu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji
kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi Moduł IV” złożyła wniosek i otrzymała
dofinansowanie z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 61.201,50 zł.				
Projekt zakłada wsparcie dla 55 osób niepełnosprawnych z terenu gminy Wojciechów w postaci: pomocy psychologicznej, aktywizacji
ruchowej, wyposażenia w paczkę z artykułami
higieniczno-dezynfekcyjnymi. 		
Dodatkowo w ramach realizacji projektu
zostaną zakupione materiały ochronne dla
instytucji użyteczności publicznej w postaci:
oczyszczaczy powietrza, generatorów ozonu,
zmywarko-wyparzarki gastronomicznej.
Realizacja działań przewidzianych w projekcie prowadzona będzie do 31.12.2021 r.
Rządowy Program „Laboratoria
Przyszłości”
Gmina Wojciechów złożyła wniosek i otrzymała środki z Rządowego
Programu "Laboratoria Przyszłości"
w wysokości 150.000,00 zł dla: Szkoły
Podstawowe j w Łubkach, Szkoły
Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków
w Miłocinie i Szkoły Podstawowej
w Palikijach - po 30.000,00 zł oraz Szkoły
Podstawowej im. Stanisława Marusarza
w Wojciechowie - 60.000,00 zł.
Zostaną one przeznaczone na realizację
zadań jednostek samorządu terytorialnego, polegającą na rozwijaniu szkolnej infrastruktury. „Laboratoria Przyszłości” to
nowa inicjatywa, której celem jest rozwijanie
kompetencji kreatywnych i technicznych
wśród uczniów. Program zakłada doposażenie szkół podstawowych i ogólnokształcących
szkół artystycznych w nowoczesne narzędzia
i pomoce dydaktyczne, potrzebne w kształtowaniu i rozwijaniu zdolności manualnych
i technicznych, a także samodzielnego i krytycznego myślenia. Główny nacisk położony
jest tu na rozwój kompetencji w szeroko rozumianej tematyce STEAM (nauka, technika,
inżynieria, sztuka, matematyka).
Kwota dofinansowania jest zależna od
liczby uczniów, uczęszczających do klas 1-8,
którzy wpisani są do systemu SIO w dniu
składania wniosku. Szkoła do 100 uczniów
- otrzyma maksymalnie 30 000 zł wsparcia,

szkoła od 101 do 200 uczniów - otrzyma
maksymalnie 60 000 zł wsparcia, a szkoła od
201 do 234 uczniów - otrzyma maksymalnie
70 000 zł wsparcia. Wsparcie obejmuje 100%
wnioskowanej kwoty - nie jest wymagany
wkład własny organu prowadzącego. Do
końca 2021 r. szkoły są zobowiązane do
wydatkowania co najmniej 60% przyznanej
kwoty, przy czym umowa z dostawcą może
przewidywać późniejszy termin dostarczenia
produktów. Wszystkie zakupione sprzęty
i pomoce dydaktyczne muszą zostać dostarczone najpóźniej do 1 września 2022 r.
Ministerstwo Edukacji i Nauki zdefiniowało 175 pozycji w katalogu sprzętów i pomocy dydaktycznych, które mogą zostać
zakupione w ramach programu "Laboratoria
Przyszłości". Katalog podzielony został na
dwie części: wyposażenie podstawowe i wyposażenie dodatkowe. Wyposażenie podstawowe jest obowiązkowe dla każdej szkoły,
stanie się częścią podstawy programowej od
1 września 2022 r. Jeżeli szkoła już posiada
wskazane produkty, np. ma na wyposażeniu
drukarkę 3D, to nie musi kupować kolejnej.
Jeżeli jednak szkoła nie posiada obowiązkowego wyposażenia, to może je teraz zakupić
w ramach wsparcia finansowe z programu
"Laboratorium Przyszłości".
W skład wyposażenia podstawowego wchodzą: drukarki 3D z akcesoriami
(w tym aplikacjami, slicerami, ploterami,
itp.), mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi
akcesoriami, sprzęt audio-wideo do nauki
prezentacji swoich osiągnięć, stacje lutownicze (do mikrokontrolerów).
Wyposażenie dodatkowe może zamówić
szkoła, jeżeli już posiada na stanie wyposażenie z pakietu podstawowego lub planuje je
zamówić w ramach programu "Laboratoria
Przyszłości". Wybrane w katalogu propozycje
wyposażenia dodatkowego stawiają na rozwój
praktycznych umiejętności, kreatywnego
myślenia, rozwiązywania problemów i konstruowania własnych projektów. Zestawy
STEAM podnoszą atrakcyjność zajęć, zwiększając zaangażowanie uczniów w proces
nauki. Podobnie jak klocki konstrukcyjne
i zestawy modelarskie, pozwalają na rozwój
indywidualnych zainteresowań i talentów
wśród uczniów. Katalog przygotowany przez
MEiN definiuje możliwe do zakupu pozycje dodatkowe. Szkołom proponowane są
konkretne pomoce dydaktyczne, które już
w niejednej szkole sprawdziły się podczas
praktycznych lekcji w klasie: zestawy do
konstruowania oryginalnych robotów i nauki

ich programowania, zestawy modelarskie
wraz z akcesoriami - zestawy z wyposażeniem do nowoczesnej pracowni technicznej,
zestawy konstrukcyjne z różnych dziedzin,
czyli doświadczenia STEAM, łączące w sobie elementy nauki, technologii, inżynierii, sztuki i matematyki, różnorodne klocki
do samodzielnej konstrukcji - rozwijające
w uczniach kreatywne myślenie, nowoczesne
mikroskopy, które umożliwiają transmisje na
żywo dla całej klasy, oryginalne plansze dydaktyczne zgodne z podstawą programową.
Rozszerzenie bazy sprzętowej gminy
Po zakupach odśnieżarki chodnikowej,
ciągnika, kosiarki bijakowej, zakupiono
ostatnio również pług do odśnieżania (hydraulicznego) oraz rozsiewacz - posypywarkę
do piachu i soli. Koszt urządzeń wyniósł
15 tys. zł Zakup został dokonany ze środków
budżetu gminy Wojciechów. Urządzenia
te będą służyły do prac gospodarczych na
terenie gminy, utrzymania dróg i poboczy.
Prace porządkowe w Urzędzie Gminy
i na terenie gminy
W ostatnim czasie, w budynku Urzędu
Gminy, wykonany został remont dwóch
pokoi. Zmodernizowane zostało również
pomieszczenie socjalne w budynku gospodarczym. Systemem gospodarczym budowany
jest chodnik w miejscowości Wojciechów
(przy drodze gminnej od remizy OSP
Wojciechów w kierunku Olszynek).
Dzięki bardzo dobrej współpracy
z Powiatowym Urzędem Pracy w Bełżycach
udało się umożliwić podjęcie pracy w Urzędzie
Gminy Wojciechów przez osoby bezrobotne.
Prace wykonują również osoby skazane.
Wraz z pracownikami gospodarczymi Urzędu
Gminy Wojciechów osoby te wykonują różnorakie działania na terenie całej naszej
gminy, poprawiające ład i porządek (remont
budynków gospodarczych, zbieranie śmieci
na terenie gminy, koszenie traw, oczyszczanie traktów pieszych i inne niezbędne prace
porządkowe). Wyrażam głęboką nadzieję, że
dzięki dalszemu, znaczącemu zaangażowaniu
różnych środowisk uda się realizować różne
zadania, a tym samym stopniowo rozwijać
naszą gminę.
Z wyrazami szacunku
Artur Markowski – Wójt Gminy
Wojciechów
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VIII KADENCJA RADY GMINY WOJCIECHÓW (2018 - 2023)
Od ostatniej sesji, która odbyła się 26 sierpnia 2021 roku Rada Gminy Wojciechów VIII kadencji obradowała 3 razy, z czego dwa posiedzenia
z uwagi na COVID-19 odbyły się zdalnie. W tym okresie radni podjęli 18 uchwał. Sesje odbyły się: 30 września, 15 października i 26 listopada.
XXXVII sesja Rady Gminy Wojciechów – 30 września 2021 roku.
W porządku obrad, oprócz punktów dotyczących podjęcia uchwał znalazł się również punkt dotyczący Sprawozdania Dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury w Wojciechowie z organizacji oraz kosztów finansowych Dożynek Parafialno-Gminnych.
W drugiej części obrad radni procedowali nad poniższymi uchwałami:
- XXXVII/210/21 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Wojciechów do współpracy w ramach tworzonego Porozumienia
Partnerskiego Jednostek Samorządu Terytorialnego Powiatu Lubelskiego BYSTRZYCA i zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Wojciechów,
Powiatem Lubelskim i pozostałymi jednostkami samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Lubelskiego;
- XXXVII/211/21 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
- XXXVII/212/21 w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2021;
- XXXVII/213/21 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Wojciechów;
- XXXVII/214/21 w sprawie udzielenia przez gminę Wojciechów pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu na wykonanie opaski bezpieczeństwa w m. Palikije;
- XXXVII/215/21 w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wojciechów na lata 2021-2026 z perspektywą do roku
2029 roku”;
- XXXVII/216/21 w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wojciechów”;
- XXXVII/217/21 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
XXXVIII sesja Rady Gminy Wojciechów – 15 października 2021 roku.
		
Była to sesja zwołana przez Wójta w trybie nadzwyczajnym. Wynikało to przede wszystkim z konieczności wprowadzenia zmian
w budżecie Gminy.
		
Uchwały podjęte:
- XXXVIII/218/21 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
- XXXVIII/219/21 w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2021.
XXXIX sesja Rady Gminy Wojciechów – 26 listopada 2021 roku.
		
XXXIX sesja poświęcona była między innymi ustaleniu stawek podatków oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
jakie będą obowiązywały w roku 2022.
		
W pierwszej części posiedzenia Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wojciechowie przedstawiła Sprawozdanie z XXVII Ogólnopolskich
Warsztatów Kowalskich oraz Ogólnopolskich Targów Sztuki Kowalskiej. Warsztaty odbyły się w dniach 29 czerwca – 11 lipca i zakończyły się
Targami Sztuki Kowalskiej. Nagrody w konkursie kucia artystycznego przyznano w dwóch kategoriach: za pracę domową – kratę okienną oraz
za okucie elementu szklanego. Jak co roku organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie, współorganizatorem: Urząd Gminy
Wojciechów oraz Stowarzyszenie Kowali Polskich. Imprezę dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego oraz Powiatu Lubelskiego.
		
W dalszej części obrad radni zajmowali się podatkami i opłatami na 2022 rok. Rada Gminy w określonym ustawowo zakresie może
kształtować dochody podatkowe gminy, na podstawie upoważnień zawartych w przepisach ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz
ustawie o podatku rolnym i podatku leśnym. Granice kwotowe stawek podatków na 2022 rok określają odpowiednie obwieszczenia Ministra
Finansów oraz Komunikaty Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
		
Zgodnie z przysługującymi uprawnieniami, po przedyskutowaniu zgłoszonych propozycji i wniosków, Rada Gminy Wojciechów podjęła
uchwały w sprawie wysokości stawek podatków na 2022 rok.
		
W przypadku podatku rolnego Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XXXIX/222/21 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na rok 2022, w której to kwotę ogłoszoną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
wynoszącą 61,48 zł za 1 dt obniżono do 52 zł za 1 dt.
		
Ustalając podstawę wymiaru podatku leśnego na 2022 rok Rada Gminy do jego obliczenia przyjęto kwotę 212,26 zł za 1m3 będącą
średnią ceną sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 roku,
ustaloną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Tak samo jak w roku poprzednim przyjęto stawkę maksymalną.
Stawki podatku od nieruchomości na 2022 rok zostały określone uchwałą Nr XXXIX/223/21 i kształtują się one następująco:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
- 0,90 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych
– 5,17 zł od 1 ha powierzchni,
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c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
– 0,54 zł od 1 m2 powierzchni,
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015r.,
poz. 1777) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę
mieszkaniową, usługową albo zabudowę o znaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie to rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego
planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego
– 3,40 zł od 1 m2 powierzchni,
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,45 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej – 21,90 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające
tych świadczeń – 5,25 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
– 8,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
3) od budowli – 2 % ich wartości.
Jeśli chodzi o podatki od środków transportowych na 2022 rok, zostały one określone w uchwale Nr XXXIX/224/21.
Ponadto ustalono i przyjęto nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: w wysokości 22 zł miesięcznie od jednego mieszkańca za odpady zbierane w sposób selektywny. Przy jednoczesnym wprowadzeniu zwolnienia z części tej opłaty dla właścicieli nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostującymi bioodpady, w wysokości 7zł miesięcznie. Sumarycznie daje to
stawkę 15 zł za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla osób, które kompostują odpady.
Na XXXIX sesji radni podjęli następujące uchwały:
- XXXIX/220/21 w sprawie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
- XXXIX/221/21w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2021;
- XXXIX/222/21 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2022 rok;
- XXXIX/223/21 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Wojciechów na 2022 rok;
- XXXIX/224/21 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2022;
- XXXIX/225/21 w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Wojciechów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2022 rok”;
- XXXIX/226/21 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty;
- XXXIX/227/21 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Transmisja online sesji Rady Gminy Wojciechów jest dostępna na stronie Urzędu Gminy Wojciechów w zakładce Gmina-Rada
Gminy. Wszystkie informacje dotyczące pracy Rady Gminy Wojciechów, jak również materiały z obrad tj.: protokoły, uchwały
i sprawozdania umieszczone są pod adresem: www.wojciechow.esesja.pl

									

Anna Śmigielska
Urząd Gminy Wojciechów
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XII Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Wojciechowie
Ostatnie miesiące to dla wszystkich zaangażowanych w działalność Ochotniczych Straży Pożarnych gorący okres sprawozdawczo – wyborczy. Również w gminie Wojciechów w dniu 29 października 2021 roku odbył się XII Zjazd Oddziału Gminnego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Wojciechowie. Miejscem, gdzie odbyły się uroczystości była remiza OSP
w Ignacowie. Zebranie sprawozdawczo – wyborcze to wielkie święto dla każdej z OSP, jest wydarzeniem szczególnym, bowiem zbierają
się wtedy najwyższe władze – Walne Zebranie, podsumowujące dotychczasową 5-letnią działalność.
XII Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP to przede wszystkim okazja do złożenia podziękowań za ofiarną pracę i ogromne zaangażowanie dotychczasowym członkom ustępującego zarządu, pod przewodnictwem Prezesa dh Artura Markowskiego, w skład którego
wchodzili ponadto: Wiceprezesi – Sławomir Chudzik i Czesław Bednarczyk, Sekretarz – Stanisław Kamela, Skarbnik – Marian Matys,
Komendant Gminny – Paweł Kowalski, członek prezydium – Sławomir Mazurek oraz członkowie zarządu Wolak Krzysztof, Zamojski
Gustaw, Ochniak Grzegorz, Wiesław Zając, Plewik Zygmunt, Adamczyk Miłosz, Michał Frątczak i Andrzej Nowomiejski. Skład Komisji
Rewizyjnej ZOG ZOSP RP przedstawiał się następująco: Przewodniczący – Dariusz Podstawka, Wiceprzewodniczący – Bartoszcze
Zbigniew, Sekretarz – Marcin Jośko.
Ustępujący Zarząd zdając sprawozdanie z osiągnięć i sukcesów, jakie miały miejsce w ostatnich 5 latach, zwrócił uwagę przede
wszystkim na działania zmierzające do poprawy ogólnego wizerunku, funkcjonalności a także wyposażenia i bezpieczeństwa strażnic
OSP. Wśród najważniejszych zrealizowanych inwestycji należy wymienić:
■ OSP Miłocin-Czajki: Termomodernizacja budynku remizy połączona z wymianą bramy garażowej, remont garażu, remont pomieszczeń na siłownię, wykonanie altany, malowanie i remont dachu oraz orynnowania, wykonanie odwodnienia z kostki brukowej,
wykonania podjazdu do remizy z mieszanki mineralno-asfaltowej, montaż systemu selektywnego powiadamiania, zakup aparatów
ODO MSA, fantomów RKO, zestawu PSP R1 z wyposażeniem, zakup projektora + rzutnik, zakup motopompy szlamowej SWT,
pilarek spalinowych do drzewa, mundurów koszarowych, mundurów wyjściowych, mundurów bojowych – znaczną część środków
na pokrycie inwestycji jednostka pozyskała ze źródeł zewnętrznych.
■ OSP Wojciechów Kolonia Pierwsza: remont schodów wejściowych do budynku, remont posadzki w garażu, termomodernizacja
budynku (docieplenie ścian i stropu, wymiana okna i bramy garażowej), montaż centralnego ogrzewania, przebudowa budynku
na świetlicę wiejską z remontem klatki schodowej, Remont pomieszczeń po sklepie z przeznaczeniem na pralnio-suszarnię, zakup
sprzętu i umundurowania o wartości powyżej 68 tys. zł, nieodpłatnie pozyskany zestaw narzędzi hydraulicznych. W ramach funduszu sołeckiego zakupiono sprzęt AGD, naczynia, krzesła, stoły i meble kuchenne. W ramach funduszu alkoholowego zakupiono
projektor multimedialny, telewizor, stół-piłkarzyki i dart
■ OSP Ignaców: Ogrodzenie działki, utwardzenie działki, wykonanie remontu dachu, dobudowanie części socjalnej, remont kapitalny
garażu, instalacja centralnego ogrzewania gazowego, wybudowanie studni głębinowej, wymiana instalacji elektrycznej, instalacja
systemu selektywnego powiadamiania, wykonanie zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe, Zakup sprzętu: radiostacja
nasobna 3 szt., prądownica (Rosenbauer, sportowa, pianowa), torba medyczna PSP R1 z wyposażeniem, ubranie specjalne 8 szt.,
ubranie koszarowe 14 szt., buty (gumowe skórzane, oficerskie), rękawice, kominiarki, ubrania na szerszenie, mundury wyjściowe
19 szt., i pozostały sprzęt p.poż
■ OSP Łubki Kolonia: jednostka zakupiła buty strażackie 7 par, hełmy 8 szt., ubrania koszarowe 3 kpl., mundury wyjściowe 3kpl.,
mundury bojowe 3kpl., buty gumowe 1 para, rozdzielacz, ubrania specjalne typu Nomex, rękawice ochronne, kominiarki, buty
gumowe, latarki, narzędzie ratownicze hooligan, ułożono kostkę brukową pod garaż blaszany, wykonano nową posadzkę w garażu,
wymieniono bramę garażową, wykonano remont i malowanie elewacji, zakupiono telewizor, piłę spalinową, drabinę i tłumicę
■ OSP Stasin: termomodernizacja budynku, remont instalacji elektrycznej, montaż bramy garażowej, wymiana drzwi, wybudowanie
altanki, utwardzenie placu przy remizie, wymiana ogrodzenia wokół remizy, wykonanie sztandaru, zakup mundurów wyjściowych,
zakup torby medycznej PSP R1 kpl., 2 kpl. aparatów ODO, wkrętarkę, latarki 5 szt. turbowentylator oddymiający, prądownicę
turbojet, zestaw dydaktyczny, czujnik tlenku węgla i koc gaśniczy, zbiornik brezentowy buty bojowe rękawice, radiostację przenośną , szelki ratownicze.
■ OSP Góra: wykonano termoizolację budynku i ogrodzenie placu remizy, remont dużej sali, zakup krzeseł i stołów, wyposażenie
siłowni, wykonanie studni głębinowej, wykonanie zbiornika bezodpływowego na ścieki, wykonanie kuchni i łazienki, zakup regału
kuchennego, wykonanie elewacji budynku, zakup kuchni gazowej i zmywarki, zakup zastawy stołowej na 100 osób– wszystkie
prace zostały wykonane czynem społecznym.
■ OSP Sporniak: wykonanie termomodernizacji budynku połączonego z wymianą okien drzwi i bramy garażowej, remont garaży
i zaplecza socjalnego, wykonanie siłowni, wykonanie toalet, wykonanie ogrodu przy remizie, zamontowanie rzeźby Floriana
przy remizie, zakup hełmów, umundurowania bojowego rękawic, montaż monitoringu przy remizie, jednostka wykonała remont
świetlicy w budynku remizy, remont kuchni, remont klatki schodowej, zakupiła telewizor, zakup samochodu Star 244, remont
kapliczki, wykonanie placu zabaw.
■ OSP Łubki: wykonanie regałów, stołów, zakup zastawy stołowej na 50 osób, zakup kuchenki, lodówki, warnika i kuchenki mikrofalowej, zakup 50 szt. krzeseł, wykonanie remontu kuchni, wykonanie termomodernizacji budynku remizy wraz z centralnym
ogrzewaniem gazowym.
■ OSP Wojciechów: remont garażu, montaż monitoringu, zakup prądownicy, piły szablastej, zmywarki, zestawu wysokościowego,
zestawu armatury mgłowej, ubrań specjalnych, kamery termowizyjnej, mundurów wyjściowych, lancy gaśniczej, krzeseł i zestawu
elektrycznych narzędzi do ratownictwa technicznego. W roku 2020 jednostka pozyskała nieodpłatnie samochód Skoda Octavia
a w 2021 roku ambulans medyczny
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OSP Palikije: jednostka wyremontowała salę, zakupiła prądownicę szybkiego natarcia i wymieniła okna na korytarzu,
wyremontowała garaż wymieniła okna i drzwi, ułożyła terakotę
w kuchni, utwardziła plac manewrowy przy remizie, wykonano
odnowienie elewacji przy wejściu głównym do remizy, odwodnienie wokół remizy, doposażyła w sprzęt samochód pożarniczy,
zakupiła wentylator oddymiający, ubrania specjalne, wciągarkę
do samochodu oraz doposażyła kuchnię, zakupiła pilarkę do
drewna oraz wyremontowała pomieszczenia zaplecza garażu.
■ OSP Szczuczki: wykonanie termomodernizacji budynku(wymiana okien drzwi, ocieplenie ścian i stropu), remont kuchni, łazienki, wymiana podłogi w remizie malowanie ścian,
wymiana pokrycia dachowego i orynnowania, wykonanie
konstrukcji zadaszającej nad zabytkowym wozem bojowym,
montaż ogrodzenia wokół remizy i placu zabaw, wykonanie
placu zabaw przy remizie.
■ OSP Stary Gaj: Ocieplenie stropu na remizie, wymiana okien
4 sztuki + drzwi 1 sztuka, wymiana podłogi malowanie sali
i garażu, zakup ubrań specjalistycznych FHR 008 MAX A GOLD
4 szt., zakup hełmów strażackich DRAGON HT 6 szt., zakup
butów HERKULES 3 szt., zakup mundurów wyjściowych – 6 szt.
Kulminacyjnym momentem Zjazdu był oczywiście wybór nowego
Zarządu, któremu będzie przez kolejną kadencję przewodniczył
Artur Markowski. W skład Zarządu weszli ponadto: Wiceprezesi –
Stanisław Kamela i Grzegorz Ochniak, Komendant Gminny - Paweł
Kowalski, Sekretarz – Miłosz Adamczyk, Skarbnik – Marian Matys,
członkami zarządu zostali: Czesław Bednarczyk, Czerniec Zenon,
Krzysztof Wolak, Gustaw Zamojski, Zygmunt Plewik, Wiesław Zając,
Sławomir Chudzik i Michał Frątczak. W skład Komisji Rewizyjnej
weszli: przewodniczący – Robert Pałyga, Sekretarz – Konrad Żuchnik
i członek – Kazimierz Żywicki.
W zjeździe uczestniczyło wielu zaproszonych gości, m.in.:
Bolesław Gzik - Wicewojewoda Lubelski, Sebastian Trojak - Członek
Zarządu Województwa Lubelskiego, Marek Wojciechowski - Radny
Sejmiku Województwa Lubelskiego, Grzegorz Szyszko - Dyrektor
Wykonawczy Biura ZOW ZOSP RP w Lublinie, Mieczysław Dziura
– Sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego w Lublinie, mł. bryg
Adam Pietrzak – Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP
w Bełżycach, Artur Markowski - Wójt Gminy Wojciechów, Tomasz
Zielonka – Zastępca Wójta Gminy Wojciechów, Wojciech Mirosław
– Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojciechowie, Grzegorz
Piróg – Wiceprzewodniczący RG Wojciechów, Radni z terenu Gminy
Wojciechów w osobach: Grzegorz Matyjasik, Andrzej Twardowski,
Stanisław Kamela, Miłosz Adamczyk.
Zebrani Strażacy oraz goście zapoznani zostali z budżetem na
2021 rok przeznaczonym na ochronę przeciwpożarową, który wynosi
1 181 789,13 zł jest to 2,72 % budżetu gminy. Ogółem w okresie
sprawozdawczym tj. w latach 2016-2020 zostały wydatkowane na
OSP z terenu gminy środki finansowe w kwocie 4 603 412 zł w tym z:
1. Gmina Wojciechów - 3 260 000,00 zł
2. Ministerstwa Sprawiedliwości - 68 200,00 zł
3. MSWiA – 211 000,00 zł
4. KSRG – 32 000,00zł
5. Komenda Główna PSP - 30 000,00 zł
6. Związek OSP RP - 10 041,00 zł
7. Funduszu europejskiego - 462 438,00 zł
8. Starostwo Powiatowe w Lublinie – 40 000 zł
9. WFOŚiGW - 462 206,00 zł
10. Kółko Rolnicze – 6 500,00 zł
11. Darowizny i zbiórki pieniężne – 4 881,00 zł
12. KRUS – 10 146,00 zł
13. ORLEN – 5 000,00 zł
■

14. Stowarzyszenie „U źródeł Ciemięgi” – 500 zł
Wydatki
poniesione
na OSP
15. Lasy
Państwowe
– 500,00
zł. w latach 2016-2020
Związek OSP RP

Komenda Główna
PSP

Starostwo
Powiatowe w
Krus
Lublinie
Darowizny

Orlen

Stowarzyszenie
"UżródełCiemięgi"
Lasy Państwowe

Kółko Rolnicze

KSRG

WFOŚiGW
Fundusze
Europejskie

Ministerstwo
Sprawiedliwości

MSWiA
Gmina
Wojciechów

W latach 2016-2020 na terenie gminy Wojciechów odbyło się
wiele uroczystości strażackich, tj,:
1. 2016 rok – 90 lecie OSP Łubki
2. 2017 rok – 90 lecie OSP Palikije
3. 2017 rok – 50 lecie OSP Wojciechów kolonia Pierwsza
4. 2018 rok – 70 lecie OSP Stasin
5. 2019 rok – 95 lecie OSP Wojciechów
6. 2019 rok - Gminne święto STRAŻAKA obchodzone w OSP
Łubki i kościele parafialnym w Łubkach
7. 2020 rok – 65 lecie OSP Ignaców
Jednostki z terenu gminy uczestniczyły w gminnych i powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych OSP na których zajmowały
następujące miejsca:
2016:I miejsce OSP Wojciechów, II miejsce OSP Łubki Kolonia,
III miejsce OSP Palikije
2017:I miejsce OSP Wojciechów Kolonia Pierwsza, II miejsce
OSP Wojciechów, III miejsce OSP Czajki
2018:I miejsce OSP Wojciechów, II miejsce OSP Wojciechów
Kolonia Pierwsza, III miejsce OSP Łubki Kolonia
2019:I miejsce OSP Wojciechów, II miejsce OSP Wojciechów
Kolonia Pierwsza, III miejsce OSP Łubki Kolonia
2020: Zawody nie odbyły się z powodu COVID-19
Udział w powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych OSP
zajmowały następujące miejsca:
2017: III miejsce OSP Wojciechów Kolonia Pierwsza
2019: II miejsce OSP Wojciechów.
W okresie sprawozdawczym zostało przeszkolonych:
szkolenie podstawowe – 54 druhów
dowódców – 4 druhów
kwalifikowanej pierwszej pomocy – 35 druhów
ratownictwa technicznego – 6 druhów
kierowcy – 2 druhów
z obsługi LPR – 34 druhów
W okresie 2016 – 2020 przydzielono medale dla członków
jednostek OSP z terenu Gminy Wojciechów:
1. Złoty Znak Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP –
1 szt.
2. Honorowy Medal im. Bolesława Chomicza -1 szt.
3. Złoty medal za zasługi dla pożarnictwa – 17 szt.
4. Srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa – 21 szt.
5. Brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa – 35 szt.
6. Odznakę wzorowy strażak – 38 szt.
7. Odznaka za wysługę lat – 140 szt.
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Wojciechów Kolonia
Pierwsza

Stasin

Czajki

Sporniak

Łubki

Stary Gaj

Szczuczki

Razem

Analizując działalność kulturalną należy wspomnieć, że przy Ochotniczej Straży
Pożarnej w Wojciechowie działa Orkiestra
Dęta, która obecnie liczy 25 osób. Orkiestra
jest naszą wizytówką i trzeba się cieszyć,
że jest widoczna podczas uroczystości kościelnych czy imprez okolicznościowych
takich jak: Dożynki Parafialno-Gminne,
Spotkania Kowali, WOŚP itp.
Orkiestra bierze udział w przeglądach
orkiestr strażackich oraz w corocznym
Festiwalu Orkiestr Dętych w Bychawie. Od
2014 roku członkowie Orkiestry oraz członkowie OSP Wojciechów i OSP Wojciechów
Kolonia Pierwsza stworzyli grupę teatralną,
która angażuje się w organizację koncertu
WOŚP. OSP Palikije od kilku lat jest współorganizatorem sztabu „Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy” w Szkole Podstawowej
w Palikijach, finansuje światełko do nieba,
dofinansuje leczenie sanatoryjno-rehabilitacyjne.
Od wielu lat organizowane są eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju
Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega
pożarom” oraz Ogólnopolskiego Konkursu
Plastycznego dla dzieci i młodzieży.
Ponadto zebrani ocenili stan ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Wojciechów.
Jednym z kryteriów tej oceny jest wieloletnia
analiza wyjazdów do pożarów oraz innych
zdarzeń, jakie zaistniały na terenie gminy. W latach sprawozdawczych zaistniało
77 pożarów, oraz 144 miejscowych zagrożeń.

ZESTAWIENIE ZDARZEŃ W LATACH 2016-2020 W KTÓRYCH UCZESTNICZYŁY
JEDNOSTKI OSP Z TERENU GMINY WOJCIECHÓW

Wojciechów

Jednostki OSP Posiadające sztandar to:
1. OSP Palikije
2. OSP Miłocin-Czajki
3. OSP Stasin
4. OSP Ignaców
5. OSP Wojciechów
6. OSP Wojciechów kolonia Pierwsza
7. OSP Łubki-Kolonia
8. OSP Łubki

Pożary

57

27

13

9

15

8

1

0

1

1

0

77

Wiatrołomy

47

14

16

11

6

6

2

6

4

0

0

87

Akcje ratownicze

104

34

13

12

13

10

13

4

-

1

2

144

Zabezpieczenie

6

7

4

8

3

5

2

1

-

2

0

28

Ćwiczenia

9

1

2

2

1

1

1

1

-

1

0

10

Wolontariat

-

-

-

1

-

4

-

-

-

-

-
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Razem zdarzeń

220

82

56

43

38

38

19

12

5

5

2

367

Jednostki

Zdarzenie

Najwięcej pożarów powstało z takich przyczyn jak:
■ nieostrożność osób dorosłych
■ korzystanie z przestarzałych instalacji elektrycznych i gazowych
■ wypalanie traw oraz słomy na ściernisku
■ brak porządku w obejściach
Obecnie na terenie gminy działa 12 jednostek ochotniczych straży pożarnych, które
dysponują samochodami zaliczającymi się do następujących kategorii:
■
■
■

lekkiej - 5 szt. w tym: 1 Żuki, 2 FS Lublin, 1 Renault Master, 1 Skoda Octavia
średniej - 9 szt. w tym: 1 Man, 1 Magirus-Deutz , 6 Star 244, 1 Star 200.
Ciężkiej – 1 szt. - Jelcz 010

Pod koniec Zjazdu została przyjęta uchwała programowa na lata 2021-2026 w której
ustalone zostały główne kierunki pracy na najbliższą 5-letnią kadencję.
Do najważniejszych należy zaliczyć:
■

dążenie do pozyskania nowych członków czynnych i wspierających

■

dążenie do regulaminowego umundurowania swoich członków, dbać o godność
munduru strażackiego

utrzymanie i właściwa konserwacja sprzętu pożarniczego.
Na zakończenie Zjazdu nowo wybrany Prezes – Artur Markowski podziękował
wszystkim zebranym za przybycie i udział w spotkaniu. Przemawiając bezpośrednio
do druhów strażaków podkreślił, iż wypełnianie obowiązków strażackich jest niewątpliwym wyróżnieniem, ale jednocześnie wymaga pełnej gotowości i zdecydowanej
postawy w trudnych zadaniach chroniących życie, zdrowie i mienie ludzkie. Życzył
ponadto, aby ofiarna służba była bezpieczna i pozwalała zawsze na szczęśliwy powrót
do domu, a trud podejmowany dla ratowania bliźnich był źródłem osobistej satysfakcji
i społecznego uznania.
Życząc wszystkim pomyślności w służbie pożarniczej, działalności społecznej na
rzecz lokalnego środowiska przez kolejną kadencję, Prezes Artur Markowski przekazał także serdeczne życzenia dla wszystkich sympatyków pożarnictwa, udzielających
wsparcia i pomocy w realizacji zadań statutowych.
Majcher Mariusz
■
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Mija rok, dobry rok…
Pomimo panującej epidemii wirusa życie musi się toczyć do przodu. Tak też
było i w wojciechowskim Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych „Potrafisz”,
które choć rozpoczynało swoją aktywność pod inną nazwą - w styczniu będzie
obchodzić swoje dwudzieste urodziny. Ale że nie żyje się jedynie przeszłością,
bo życie polega na patrzeniu naprzód, nie do tyłu, to w kalendarzu stowarzyszeniowym nie brakowało i w tym roku zajętych kartek.
Nowy rok kalendarzowy rozpoczęliśmy tradycyjnie już styczniowym Orszakiem
Trzech Króli. Przeszliśmy trasę przez Wojciechów i pokolędowaliśmy przed
naszym wojciechowskim kościołem parafialnym. W trakcie roku działający
przy Stowarzyszeniu Mundurowy Klub HDK zorganizował 7 mobilnych akcji
poboru krwi (Wojciechów i Lublin) oraz jedną akcję grupowego wyjścia do
RCKiK. Prezes naszego Stowarzyszenia, jako ekspert, był uczestnikiem dwóch
konferencji organizowanych przez kancelarię Prezydenta R.P. w warszawskim
Belwederze. Wspólnie z harcerzami dbaliśmy o oznaczenie grobów żołnierskich z okazji Święta niepodległości i opiekujemy się pomnikiem
w Ignacowie oraz grobem Stanisława Zięby „Tygrysa” w Matczynie. Z tym żołnierzem Kedywu Armii Krajowej związany jest nierozłącznie Rajd jego pamięci w ostatnią sobotę sierpnia. W tegorocznym pięknie zaprezentowali się żołnierze Wojska Polskiego z 2. Lubelskiej
Brygady WOT. W maju w ramach XVII Dnia Solidarności Społecznej na scenie Nałęczowskiego Centrum Kultury zorganizowaliśmy IV
Międzynarodowy Przegląd Piosenki Harcerskiej i Patriotycznej. W ramach współpracy z Polakami na Białorusi, w studio Polskiego Radia
w Lublinie nasz przedstawiciel wziął udział w audycji ze zwolnioną z białoruskiego więzienia p. Anną Paniszewą, a następnie w okolicznościowym spotkaniu, które zaowocowało też podjęciem współpracy z lubelskim Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej. W dniach
24 – 26 września prezes Stowarzyszenia wziął udział w konferencji w Gnieźnie, gdzie w gronie naukowców jako jedyny nie związany
z tym środowiskiem referował zagadnienie roli szkoły i rodziny w kształtowaniu postaw patriotycznych u dzieci i młodzieży. 26 września również w Gnieźnie podpisana została umowa o współpracy Stowarzyszenia z Instytutem Pamięci i Dziedzictwa Kresowego, który
reprezentowany był przez prof. Wł. Osadczego. W celu zaktywizowania działalności naszej organizacji nawiązana została współpraca
z posłem na Sejm R.P. Krzysztofem Tudujem. W tym roku także podjęliśmy współpracę z Instytutem Pamięci Narodowej z Warszawy
w kwestii grobów wojennych i grobów weteranów na terenie gminy Wojciechów. Ta współpraca jest owocem naszego zaangażowania
w upamiętnianie walki i męczeństwa mieszkańców Ziemi Wojciechowskiej w okresie II Wojny Światowej.
Przed nami przygotowania do kolejnej edycji Orszaku Trzech Króli w gminie Wojciechów. Jest on organizowany we współpracy
z wójtem gminy dr. Arturem Markowskim, oraz władzami jednostek i strażakami z OSP KSRG Wojciechów, OSP Łubki i OSP Ignaców.
Za wszelkie formy pomocy, którą okazują naszemu Stowarzyszeniu w/w. ale i inni mieszkańcy naszej gminy – serdecznie dziękujemy!
(RedAM)

PROŚBA O POMOC
W związku z rozpoczęciem dokumentacji dotyczącej grobów
weteranów i grobów wojennych na terenie gminy Wojciechów,
którą prowadzę we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej
w Warszawie, a co się z tym wiąże możliwości finansowego wsparcia
remontu poszczególnych kwater, również tych będących pod opieką
rodzin, uprzejmie proszę o kontakt dzieci, wnuków i wszystkie osoby
posiadające wiedzę na temat grobów żołnierzy Wojska Polskiego (w
tym Armii Krajowej, Związku Walki Zbrojnej, Zrzeszenia Wolność
i Niezawisłość) znajdujących się na terenie gminy Wojciechów.
Konsekwencją dokumentacji tych kwater będzie możliwość wsparcia
remontów niszczejących nagrobków oraz ich trwałego oznaczenia
i wpisania w rejestr grobów żołnierzy i weteranów walk o wolność
Polski. Planowane jest też wydanie broszury traktującej o żołnierzach
walczących o naszą wolność w okresie wojny i okupacji niemieckiej
i sowieckiej.
Kontakt: Andrzej Moroz, tel. 512 789 599, e-mail: stowarzyszenie.
potrafisz@wp.pl w korespondencji elektronicznej proszę wpisać jako
temat listu słowa GROBY ŻOŁNIERSKIE. Proszę o potraktowanie
tej prośby jako pilnej.
(RedAM)
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HARCERZE „CICHOCIEMNI” CZUWAJĄ
Nadchodzący nowy, 2022, rok przybliża jedyną w gminie Wojciechów
drużynę harcerską do pierwszego małego, ale jakże ważnego jubileuszu.
W listopadzie 2013 roku podjęta została – jak dzisiaj wiemy skuteczna – próba odbudowania, a tak naprawdę zbudowania od podstaw
harcerstwa w gminie Wojciechów. W czasie przemian społecznych
i politycznych w całej Polsce upadły dziesiątki i setki drużyn harcerskich
w całym kraju. W okresie powojennym praktycznie w każdej szkole
podstawowej istniała co najmniej jedna drużyna harcerska. Nie inaczej
było i w naszej gminie. Do dzisiaj w sercu niejednego mieszkańca Ziemi
Wojciechowskiej bije harcerskie serce. Niestety przemiany polityczne,
ale też nowe możliwości działalności społecznej doprowadziły do tego,
że harcerstwo przestało być atrakcyjne dla dzieci i młodzieży, a przez
wielu utożsamiane z promowaniem socjalizmu – znikało powoli,
aczkolwiek skutecznie z mapy Polski. Nowopowstałe stowarzyszenia
harcerskie budowane przez środowiska wyrosłe z tradycji ZHP na
różne sposoby odżegnywały się od związków z tą organizacją, przez
co w pewnym momencie doszło do otwartej wojny sądowej o prawo
do korzystania z tradycji harcerskiej a nawet Krzyża Harcerskiego.
W listopadzie 2013 roku w Miłocinie doszło do spotkania rodziców dzieci zainteresowanych przywróceniem harcerskich mundurów
w szkołach na naszym terenie. Owocem tego spotkania było powstanie
drużyny harcerskiej, która w maju 2015 roku wskutek złych decyzji
studenta z Lublina mającego za zadanie poprowadzenie drużyny doprowadził do tego, że z ponad 20 harcerzy pozostało pięciu chłopców
z Wojciechowa. Na tym fundamencie 3 maja 2015 roku podjęta została
decyzja o rezygnacji ze współpracy z jedną z największych organizacji
harcerskich w Polsce i pójścia własną, niezależną drogą. W sierpniu
2015 roku w Wojciechowie doszło do połączenia środowiska wojciechowskiego, zrzeszającego wtedy koło 50 uczniów szkół podstawowych
z całej gminy ze środowiskiem krakowskim, oraz powstania Harcerstwa
Rzeczypospolitej Polskiej. Jednakże mimo dynamicznego rozwoju
stowarzyszenia na Lubelszczyźnie ( w kulminacyjnym okresie 2016
roku HRP w woj. Lubelskim zrzeszał ponad 200 harcerzy i zuchów
w siedmiu drużynach harcerskich i gromadach zuchowych) nastąpiło
tąpnięcie i rozpad tej organizacji. Po kilku miesiącach pozostała już tylko
jedna drużyna, która szukała swojego miejsca w Ruchu Harcerskim.
I wtedy zostaliśmy zaproszeni do Harcerskiej Organizacji Wychowawczo
– Patriotycznej „Cichociemni”, której Komenda naczelna ma swoją
siedzibę w Brzegu Dolnym. Odtąd niezwykle mocno rozpoczęliśmy
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działalność, skupiając się nie na ilości osób noszących mundur
harcerski, ale raczej na edukacji i wychowaniu patriotycznym
tych, którzy zechcą z nami kształtować swoje życie.
W tym roku, a jest to już trzeci rok wspólnej drogi
z „Cichociemnymi” również nie zasypywaliśmy gruszek w popiele. Nasi harcerze uczestniczą we wszystkich uroczystościach
patriotycznych mających swoje miejsce w gminie Wojciechów.
Wojciechowskich druhów i druhny spotykaliście Państwo na
kolejnej edycji Rajdu Pamięci Stanisława Zięby „Tygrysa”,
w czasie Pieszej Pielgrzymki Harcerzy do Wąwolnicy idącej
w ramach pielgrzymki z parafii Wojciechów, byliśmy współorganizatorami Międzynarodowego Przeglądu Piosenki Harcerskiej
i Patriotycznej, braliśmy udział w kolejnym harcerskim obozie
letnim nad jeziorem Lgińsko (województwo lubuskie), a także
w I Zlocie Fedreacji Harcerskiej „Zarzewie” w Płocku (Maszewo
Duże). Zresztą samo powstanie Federacji związane jest z naszą
obecnością w gronie współtwórców tego związku organizacji
harcerskich z całej Polski. Wojciechowscy harcerze prowadzili
w końcu listopada zbiórkę czekolad dla żołnierzy polskich na
granicy z Białorusią, własnoręcznie przygotowali kartki pocztowe
dla obrońców naszej granicy, a teraz przygotowują się po raz
kolejny do Betlejemskiego Światła Pokoju i następnego Orszaku
Trzech Króli. Ze względu na bardzo napięty kalendarz naszych
wydarzeń, w którym wpisane były kolejne nocowiska i biwaki
pod namiotami, na grudzień przełożyliśmy szkolenie ze sztuki
przetrwania w lesie prowadzone przez jednego z oficerów Wojska
Polskiego i strzelanie z karabinów i tych prawdziwych, i ASG
czy wiatrówek. Regularnie przypominamy sobie zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, ucząc się resuscytacji
i opatrywania ran, rozpoznawania zagrożeń i zabezpieczania
miejsc wypadków.
Jeśli więc chcesz do nas dołączyć – nie zwlekaj! Musisz
jednak mieć ukończonych 10 lat, mieszkać na terenie gminy
Wojciechów i chcieć nosić z dumą mundur Harcerskiej Organizacji
Wychowawczo – Patriotycznej „Cichociemni”. Trafisz do nas przez
stronę: www.mycichociemni.mozello.pl Zapraszamy w nasze
szeregi!
hm. Andrzej Moroz

Wspomnienie o więźniu Obozów Koncentracyjnych
Przywracając pamięć o ludziach, którzy przeżyli piekło
na ziemi podczas II Wojny
Światowej, chciałabym przedstawić postać więźnia wojennego, brata mojej mamy
- Stanisława Wąchałę,
syna Tomasza i Katarzyny
ur. w 1907 r. w Wojciechowie.
Postać to nietuzinkowa,
jednak bardzo skromna,z
wielkim bagażem wojennych
doświadczeń. Podporucznik
Wojska Polskiego, przedwojenny nauczyciel i Kierownik
S z k ó ł Po w s z e c h nyc h
w Re chc ie - Gromad a
Strzyżewice, w Bełżycach,
w Jabłonnie - Gromada Jabłonna, Moszenki - Gromada Tomaszowice.
Kiedy we wrześniu 1939 r. po wybuchu II Wojny Światowej
przystąpiono do tworzenia konspiracyjnej organizacji wojskowo-cywilnej pod nazwą Służba Zwycięstwu Polsce,
a w 1940 r. gen. Sikorski powołał organizację podziemną pn.
Związek Walki Zbrojnej, utworzona została podziemna siatka zbrojna w celu stworzenia czynnego ośrodka oporu przed wrogiem.
W całym kraju powstały obszary działania ZWZ. Między innymi
powstał Obszar Nr 1 z okręgami Warszawa, Lublin, Kielce i Łódź.
Stanisław Wąchała, w czasie okupacji niemieckiej do dnia 2.X.1940
roku pełnił obowiązki kierownika Szkoły Powszechnej w Jabłonnie
pow. lubelski. Był również Komendantem Gminnym w Jabłonnie
tajnej organizacji opierającej się na biuletynie „Polska żyje”. Za
przynależność do ZWZ i działalność antyniemiecką oraz za tajne
nauczanie niedozwolonych przedmiotów: historii i geografii został
oskarżony do władz niemieckich przez ówczesnego Wójta Józefa
Mullera, którego syn Bruno był nauczycielem w szkole powszechnej
w Piotrowicach i o wszystkim doniósł ojcu. W wyniku tego, został
aresztowany i odstawiony do więzienia na Zamku Lubelskim, skąd
po przesłuchaniu został zwolniony 25.X.1940 r. z braku dowodów
potwierdzających oskarżenie.
Chcąc zniknąć z oczu prześladującego go Mullera, przeniósł się
do szkoły powszechnej w Moszenkach gm. Tomaszowice. Jednak
w dniu 8.III.1941 r. został ponownie aresztowany w klasie szkolnej,
przez Gestapo nasłane przez tegoż Mullera, na skutek oskarżenia
o przynależność do tajnej organizacji wojskowej i tajne nauczanie.
Od 8.III.1941r. do 13.III.1941 r. był więziony w więzieniu Gestapo
przy ul. Uniwersyteckiej „Pod Zegarem” w Lublinie. W czasie przesłuchania został skrwawiony, złamano mu 2 żebra, wybito 4 zęby
i uszkodzono nerki.
Od 13.III.1941 r. do 4.IV.1941 r. przebywał na Zamku Lubelskim
na oddziale szpitalnym. W tym czasie Babcia Katarzyna, mama
Wujka, dwa razy w tygodniu pieszo z Wojciechowa chodziła do
szpitala donosząc mu jedzenie.
Dnia 5.IV.1941 r. Stanisław został przewieziony do AuschwitzBirkenau, jako niebezpieczny dla państwa niemieckiego, gdzie
otrzymał nr więźnia 14372. Przebywał tam do 3.VIII.1942 r.
Następnie 4.VIII.1942 r. został przewieziony do Mauthausen,
w którym otrzymał numer więźnia 11227. W Mauthausen i podległych mu obozach Passau i Gusen przebywał do 25.VI.1945 r.

Trzeba podkreślić, że wojna skończyła się 5 maja 1945 r.
i przez długi czas nie było wiadome, co się dzieje ze Stanisławem
Wąchałą. W pewnym czasie dotarła nawet do rodziny wiadomość,
że zginął w Mauthausen.
W lipcu 1945 r., kiedy podczas żniw wszyscy byli w polu,
przybiegł sąsiad do babci i woła wszystkich by szli do domu bo
wrócił Stach! Okazało się, że po zakończeniu II Wojny Światowej,
kiedy Amerykanie wyzwolili obozy, wszyscy więźniowie którzy
ocaleli, w tym Wuj Stanisław, byli tak wycieńczeni, że Amerykanie
dożywiali ich i leczyli w szpitalach by nabrali sił do dalszej podróży. To był ten czas kiedy wielu Polaków opuściło kraj udając się
na emigrację. Wuj również miał propozycję wyjazdu do Stanów
Zjednoczonych, lecz się nie zgodził. Powiedział „Nie mogę tego
zrobić mojej Mamie”.
Kiedy po wyzwoleniu wrócił do domu, do Wojciechowa ważył 36 kg! Była to skóra i kości. Powiedział do swojej mamy:
„Ty mnie wymodliłaś, bo nie sposób było w tym piekle przeżyć''.
Gdy wieść o powrocie Wuja Stanisława rozniosła się po okolicy
przez długi czas przychodzili z różnych stron ludzie, by dowiedzieć się czy gdzieś nie spotkał kogoś z ich rodziny, a może z naszych stron, czy może wie jakie są ich losy. Mówił, że udało mu się
w Oświęcimiu spotkać byłego Wójta Wojciechowa Michała Kucabę
pochodzącego z Maszek. Jednak spotkanie było tylko kilkukrotne
i bardzo krótkie. Potem dowiedział się, że zginął on w Oświęcimiu.
Czasami Wuj Stanisław opowiadał swoje przeżycia wojenne,
jednak były one tak bolesne, że nie zawsze chciał do nich wracać.
Opowiadał dlaczego udało się mu przeżyć - bo np. kiedy na apelu
wyliczony był jako 10-ty do rozstrzelania, przyszedł Oficer Gestapo
i pyta kto potrafi oprawiać książki. Zgłosił się, dostał jedną na
próbę do oprawienia, praca spodobała się i pracował oprawiając
książki, a jednocześnie miał okazję dożywiać się klejem robionym
z mąki. Innym razem szukano ogrodnika. Wuj był wykształconym biologiem, więc znał rośliny i umiał wiele rzeczy. Zgłosił się
i pracował jako ogrodnik, co dało mu przepustkę do dalszego życia.
Najwięcej i najdłużej pracował przy budowie obozów skupionych wokół Mauthausen Gusen. Była to mordercza praca
polegająca na pracy w kamieniołomach i wynoszeniu na tragach
kamienia na budowę po schodach na górę. Wuj opowiadał, że
pewnego razu pracując na wysokości dwóch pięter nie usłyszeli
ze współpracującymi dzwonka na obiad, przyszedł Niemiec
i zepchnął ich z tej wysokości na ziemię. Wuj Stanisław kilka dni
leżał nieprzytomny. W obozowym szpitalu panowała zasada, że
racje żywnościowe (suchy prowiant) pozostawiano przy chorym
jeśli rokowano, że się wybudzi. Jak się wuj obudził zobaczył racje
żywnościowe przy pryczy to myślał, że śni.
Obozy koncentracyjne były szczelnie otoczone murowanymi
ogrodzeniami, które górą dodatkowo zabezpieczane były drutem kolczastym podłączonym do prądu o wysokim napięciu.
Jeśli ktoś złapał za druty to go zabiło, chociaż dostanie się
do nich też nie było takie proste bo wieże kontrolne strzegły
teren obozu. Głód i niedostatek, ciężka harówka, a najbardziej
brak perspektyw wydostania się, były ciężarem nie do zniesienia, więc zdarzało się często, że ludzie nie wytrzymywali
i szli na druty. Bicie i poniżanie, bieda, wszy, leżące wokół nieżywe ciała, powodowały, że i Wuj nie raz był bliski żeby rzucić
się na druty ogrodzenia. Jednak miał kolegę, który pomagał
mu przetrwać. Człowiek ten pochodził z Zabrza, razem przez
długi czas jak mogli to się wspierali, a po wojnie aż do śmierci
utrzymywali ze sobą kontakty.
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W czasie pobytu w obozie w Oświęcimiu Wuj Stanisław pobity
przez kapo MATUCHĘ, dostał zastrzyk w ramach pseudoeksperymentów medycznych. Po niedługim czasie wystąpiły mu wrzody
na udach, podudziach i stopach. Rany te zostały usunięte przez
tzw. „łyżkowanie'' bez znieczulenia i po krótkim leczeniu został
odesłany na blok i do pracy.
Tu w Wojciechowie Babcia zrozpaczona bez żadnych wiadomości o Synu pytała przyjeżdzające Warszawianki, które zajmowały się handlem przywożąc materiały na ubrania czy towary
których na wsi nie było, a zabierały rąbankę, mleko, jajka, masło,
mąkę, warzywa - czy jeszcze żyje?, czy wysłać paczki? Radziły
one by paczki wysyłać, ale wkładać do środka suszone owoce,
suszone kluski czy starawą słoninę to na pewno dotrze, bo wartościowsze rzeczy na pewno nie. Kiedy Wuj wrócił potwierdził,
że czasami paczki docierały. Otrzymanym w paczce jedzeniem
z „wolności” dzielił się z kolegami, którzy paczek nie dostawali.
Wtedy wrzucali susz na wodę, moczyli i to zjadali.
Po powrocie był bardzo zbulwersowany sytuacją jaka została
tworzona w kraju po wojnie. W miastach instalowały się Urzędy
Bezpieczeństwa i posterunki Milicji Obywatelskiej, które przeciwdziałały temu, co patriotyczne. Pomieszano wartości, likwidowano
podziemie skupione w ramach Armii Krajowej. Nie był to spokojny
czas dla Stanisława Wąchały, bo ciągłe nękanie i zagrożenie życia
przez UB nie było łatwe do przeżycia. Miał czterech młodszych
braci związanych podziemiem skupionym wokół Armii Krajowej,
którzy byli ciągle ścigani przez Służby Bezpieczeństwa. Cała rodzina długo po wojnie nie miała spokoju. Utrudnieniem było to,
że Wuj nie chciał się zapisać do żadnej organizacji, a potem do
PZPR. Uznawany był za wroga, bo nie był po ich stronie. Nikt nie
przykładał wagi do tego, że za wolność, za patriotyzm, ciężkie życie
i pozbawianie człowieczeństwa przyszło mu cierpieć. W 1946 r. co
prawda otrzymał Medal Zwycięstwa i Wolności, ale kiedy typowano
go do odznaczeń państwowych wnioski nie były załatwiane pozytywnie. Dopiero z początkiem 1970 r. otrzymał Złoty Krzyż Zasługi.
Kiedy po wojnie występował o odszkodowanie za poniesione
krzywdy, nie było dobrej woli państwa polskiego by wniosek załatwić
pozytywnie. Odpowiedź negatywna na ostatni wniosek przyszła
już po śmierci Wuja, 27 stycznia 1975 r. Stanisław Wąchała, po
powrocie z wojny do domu pracował w podlubelskich szkołach
podstawowych, między innymi w Sobianowicach Gromada Wólka
Lubelska czy w Trawnikach.
Był nauczycielem z wykształceniem przedwojennym. Przez długie
lata uczył biologii w Liceum Pedagogicznym i Studium Nauczycielskim
w Lublinie przy ul. Krzywej, w Liceum Ogólnokształcącym im.
St. Staszica w Lublinie, w Zaocznym Liceum Ogólnokształcącym
przy ul. Długosza. Jednak za patriotyczną postawę i brak współpracy
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z PZPR nigdy nie był wychowawcą klasy w obawie władzy przed
patriotycznym wychowywaniem młodzieży.
Do dnia dzisiejszego na terenie naszej gminy mieszkają
Absolwentki Liceum Pedagogicznego w Lublinie np. Pani Joanna
Mirosław, Pani Janina Zięba, Pani Irena Zubrzycka, Pani Halina
Młodnicka, które zawsze przy każdej rozmowie bardzo serdecznie
wspominają swojego profesora.
Wuj po traumatycznych przeżyciach nie założył własnej rodziny.
Poświęcił się pracy dydaktycznej i jako najstarszy syn opiekował się
swoją mamą, pomagał wychować i wykształcić syna swojej siostry.
Interesował się każdym członkiem rodziny. Służył radą i pomocą
na ile mógł każdemu z nas.
Stanisław Wąchała zmarł 9 października 1974 r. przeżywszy
68 lat. Kiedyś zastanawiałam się dlaczego na tablicy jego nagrobka pisze ''Długoletni pedagog szkół lubelskich'' a nie dopisano
„Wieloletni więzień obozów koncentracyjnych”. Uświadomiłam
sobie, że w roku jego śmierci nie mówiono jeszcze otwarcie o żołnierzach podziemia jako patriotach, bo takie były czasy. Jestem
pewna, że ze względu na swoją skromność i troskę o najbliższą
rodzinę pomyślał: ''Żyjemy w takich czasach, że mojego życiorysu
już nic nie zmieni, a wam może jedynie zaszkodzić”.
Myślę, że nie wierzył w sprawiedliwość. Mówił: „Ludzie wojny
nie widzieli lub nie byli lojalni wobec Ojczyzny, a teraz są hołubieni
i odznaczani, są bohaterami. To nie tak miało być”. Mówił tak, bo
ucząc biologii w Zaocznym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych
miał wiedzę o osobach które zdobywają wykształcenie, piastują
wysokie stanowiska państwowe, nie mając dotychczas matury.
Bardzo dziękuję Panu Andrzejowi Moroz Opiekunowi Harcerskiej
Organizacji ''Cichociemni'', za wywieszenie na jego pomniku białoczerwonej wstęgi przed 11 listopada. Niech ten symboliczny gest będzie
dowodem wdzięczności za oddane zdrowie i przeżyte piekło podczas
II Wojny Światowej. Nie zapominajmy o takich bohaterach i przekazujmy takie historie potomnym ku przestrodze, by taki czas się
nie powtórzył.
Zgromadzone dokumenty, zostały przekazane do Muzeum
w Oświęcimiu. Czekamy na odpowiedź ze strony Muzeum, jakie
informacje oprócz tych wysłanych posiada ono w swoich zbiorach.
opisała siostrzenica Anna Rynkowska

Już nie ma Was
Pod koniec lat dwudziestych XX wieku Jan i Władysława
małżonkowie Rolla osiedlili się w kolonii Stasin. Przyjechali
z gromadką swoich synów z dalekiego Urzędowa, gdzie w latach
1923-1927 ojciec Jan pełnił funkcję wójta.
Wszyscy z sześciu synów państwa Rollów w dorosłym życiu
dowiedli swojej patriotycznej postawy wobec Ojczyzny.
Najstarszy
z braci- Ludwik
w 1939 roku służył w Korpusie
Ochrony Pogranicza
na Ws cho dzie.
Po powrocie do
domu zaangażował się w działalność konspiracyjną
na terenie gminy
Wojciechów i przyjął
pseudonim “Gołąb’’.
Dołączyła do niego
również jego żona
Aleksandra ps.
”Malina”. W ich
domu w Stasinie znajdował się punkt kontaktowy.
Pod koniec maja 1944 roku partyzanci rozbili niemiecki konwój
przewożący broń i zboże z Lublina do Opola Lubelskiego. Niemcy
w odwecie za tę akcję dokonali imiennych aresztowań we wsi Podole
i w Bełżycach. Wśród 24 mężczyzn znalazł się Ludwik. Po dwóch
tygodniach przesłuchań i tortur na Zamku Lubelskim 9 czerwca
1944 roku wszyscy zostali zabici w publicznej egzekucji na rynku
w Bełżycach. Ciało Ludwika, krewni potajemnie zabrali z miejsca
śmierci i pod osłoną nocy, furmanką przewieźli i pochowali na
cmentarzu w Wojciechowie. Żył 35 lat. W domu została żona
z trójką dzieci. Najmłodsze z nich miało wówczas tylko 9 miesięcy, starsze 5 i 6 lat. Aleksandra Rolla pomimo wielu nieszczęść,
których doświadczyła, dożyła sędziwego wieku ponad 90 lat. Cały
czas ciężko pracowała w gospodarstwie i poświęcała się rodzinie.
Kolejny z braci- Konstanty służył w Marynarce Wojennej.
W czasie kampanii wrześniowej był bosmanem na “Wichrze”
(polskim okręcie, który został zatopiony przez samoloty niemieckie
we wrześniu 1939 roku). Dowodził działonem artylerii w czasie
obrony Helu. Z niewoli powrócił w 1942 roku z powodu choroby,
dołączył do AK. Zmarł w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku.
Trzeci z braci- Wacław podczas kampanii wrześniowej walczył
w 24. Pułku Ułanów. Wojnę przeżył, zmarł w 2002 roku pochowany
został na cmentarzu w Wojciechowie.
Czwartym z braci był Stanisław, rocznik 1916. Po odbyciu
służby wojskowej pod koniec lat trzydziestych XX w. pracował
w Dywizjonie Artylerii Nabrzeżnej na Helu. Po agresji niemieckiej
na Polskę brał udział w obronie Mławy i Warszawy, został wtedy
ranny. Po tym zdarzeniu powrócił do domu, do Stasina. W 1940
roku został członkiem Związku Walki Zbrojnej, następnie Armii
Krajowej. Służył pod dowództwem majora Hieronima Dekutowskiego
ps. “Zapora”. Był dowódcą Oddziału Lotnego i Patrolu Kedywu AK
na naszych terenach. Działał pod pseudonimem “Maks”
31 sierpnia 1943 roku dowodził atakiem na posterunek milicji niemieckiej w Wojciechowie. Jego żona Stanisława ps. “Jaśka” również
działała w konspiracji. Po wojnie, małżonkowie wyjechali do Sopotu
i tam pracowali do emerytury. Oboje w 2001 roku uzyskali prawo do
tytułu Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny. Stanisław
Rolla został odznaczony m.in. Krzyżem Armii Krajowej i odznaką
pamiątkową “Akcji Burza”. W 2008 roku z rąk prezydenta Lecha
Kaczyńskiego za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej
Polskiej otrzymał Krzyż Oficerski Odrodzenia Polski. W tym miejscu

należy wspomnieć, że tego dnia zostali także odznaczeni pośmiertnie
Orderem Odrodzenia Polski: Hieronim Dekutowski ps. “Zapora”,
Stanisław Łukasik ps. “Ryś”, Tadeusz Pelak ps. “Junak” (pochodzący z naszej
gminy). Stanisław
Rolla odszedł
do wieczności
21 sierpnia 2011
roku w wieku
95 lat, pochowany
został na cmentarzu parafialnym
w Wojciechowie.

Przedostatni z synów- Karol urodził się w 1920 roku. Ukończył
szkołę powszechną w Palikijach. Po lekturze powieści “Ogniem i mieczem” zachwycał się walkami chorągwi husarskich pod dowództwem
Jeremy Wiśniowieckiego. Zaowocowało to tym, że w 1938 roku
zgłosił się na ochotnika do wojska z prośbą o przydział do wojsk
pancernych. Prośba jego została uwzględniona. Przydzielony został
do 12. Pułku Ułanów Podolskich. We wrześniu 1939 roku służył
w Wołyńskiej Brygadzie Kawalerii pod dowództwem gen. Rómmla,
brał udział w bitwie pod Mokrą. Jako żołnierz 10. Brygady Kawalerii
Zmotoryzowanej walczył z Niemcami w bitwach pod Grzybowcami
i Zboiskami, pod Lwowem. Po rozbiciu wojsk polskich przekroczył
granicę polsko-węgierską, gdzie został internowany w obozie niedaleko granicy z Jugosławią. Po krótkim pobycie w obozie przekroczył granicę i pociągiem udał się do Zagrzebia, następnie do Splitu
a stamtąd statkiem do Marsylii, do obozu polskich żołnierzy. We
Francji szkolił się na francuskim czołgu Renault FT. Od połowy
1940 roku przebywał w obozie przejściowym w Szkocji ćwicząc
się na różnych czołgach w tym na 45-tonowym amerykańskim
Shermanie. Jako kierowca tego czołgu walczył w bitwie pod Falaise
i o Chambois. Pod dowództwem gen. Maczka przeszedł cały szlak
bojowy “Czarnych diabłów” przez Francję, Belgię i Holandię. Pozostał
w wojsku aż do rozwiązania dywizji w roku 1946, awansując do
stopnia kaprala. Po zwolnieniu ze służby wojskowej w maju 1947
powrócił do kraju a w 1948 roku ożenił się i zamieszkał na stałe
w Urzędowie. Zmarł w kwietniu 2014 roku, spoczął na cmentarzu
parafialnym w Urzędowie.
Najmłodszy z braci- Jan był członkiem AK. Zmarł w 1981
roku w wieku 58 lat i jak bracia, pochowany został na cmentarzu
w Wojciechowie.
Niech pamięć osadzi się w sercu a daty przemienią we wspomnienia.
Serdecznie dziękuję Rodzinie za zgodę na publikację i udostępnienie fotografii.
Małgorzata Żuchnik
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Etno Polska 2021 Sadownia
Od czerwca do września 2021 roku w siedzibie Fundacji Sadownia
w Starym Gaju realizowany był projekt w ramach programu NCK
„EtnoPolska 2021”.
Projekt Międzypokoleniowa Podróż do Źródeł odnosi się do kulturowego
dziedzictwa Lubelszczyzny, zwłaszcza Starego Gaju i okolic.
Przez cały czas trwania projektu organizowane były spotkania, wywiady/rozmowy z mieszkańcami na temat historii lokalnych, spotkania
seniorów z młodszymi uczestnikami. Zarówno w siedzibie Sadowni jak
i w domach seniorów. Nagrania rozmów (audio/video), zbieranie materiałów rzeczowych, zdjęć, starych dokumentów, zapisków, listów, tekstów
pieśni lokalnych itp. było realizowane zarówno przez młodych jak i starszych uczestników projektu. Stworzenie strony http://ksiegastaregogaju.
pl i posty na fanpage fundacji dały możliwość szybkiego publikowania
zebranych materiałów i docierania do szerokich grup odbiorców.
Warsztaty filmowe i fotograficzne przygotowały młodzież do nagrywania smartfonami rozmów z dziadkami, świadkami historii, przygotowały
do montażu zgromadzonych materiałów, nauczyły jak dokumentować
wydarzenia, jak zrobić film kilkuminutowy, jak rejestrować wydarzenie
sceniczne (spektakl).
Odbyły się warsztaty teatralne. Prowadząca, aktorka profesjonalna, absolwentka Szkoły Filmowej w Łodzi z dużym doświadczeniem
scenicznym (aktorstwo, taniec, śpiew, improwizacja, ruch sceniczny),
Dorota Ptaszek, wykorzystała zgromadzone na stronie http://ksiegastaregogaju.pl materiały, tworząc strukturę działań oraz przygotowując
spektakl. Wykorzystała także literaturę przedmiotu, np. publikacje
Zwyczaje, obrzędy i tradycje ziemi wojciechowskiej autorstwa Z. Jośko,
Z. Kowalskiej i Z. Sulimy oraz Gorzki smak dojrzewania A. Poniatowskiej,
Wojciechowskie śpiewanie.
Odbyły się warsztaty plastyczne prowadzone przez Michalinę Brodę
– projekt Gajowa Wioska. Uczestnicy stworzyli drewniane modele
chatek inspirowane lokalną sztuką ludową. Prace zostały ustawione na
terenie Siedliska Aktywnych Działań - siedzibie fundacji. Są instalacją
artystyczną mówiącą o ludowej tradycji regionu. Stały się elementem
scenografii do spektaklu.
Planowana na sierpień wystawa zdjęć archiwalnych w przestrzeni
Sadowni została zrealizowana we wrześniu z uwagi na to, że nadal
zbierane były materiały archiwalne i chodziło nam o to, aby na wystawie
pojawiły się najciekawsze i reprezentatywne. Wystawa jest rewelacyjna.
Są to duże dwustronne banery (20 plansz) umieszczone w starym sadzie
w siedzibie fundacji. Każdy mógł przyjść i zobaczyć na zdjęciach siebie
lub bliskich i dalekich krewnych, sąsiadów, znajomych i nieznajomych.
Stare fotografie są niezwykłe, urocze i magiczne. Wystawa była ogólnodostępna. Zwiedzana była chętnie nawet przez przypadkowe osoby
odwiedzające Stary Gaj.
Były warsztaty szydełkowania, robienia na drutach, robienia makram, łapaczy snów, strojów, haftów, przedmiotów z drewna. Elżbieta
Kuszewska, Elżbieta Walczak i Iga Adamczuk koordynowały te spotkania.
Wszystkie wykonane prace były potem częścią scenografii spektaklu
i wystroju przestrzeni w czasie spotkania finałowego.
W sierpniu i wrześniu odbyło się kilka prezentacji spektaklu historyczno – obrzędowego W zielonym Gaju. Występy były na spotkaniu podsumowującym warsztaty teatralne w Sadowni, w czasie Dożynek Parafialno
Gminnych pod Wieżą Ariańską w Wojciechowie, w Nałęczowskim
Ośrodku Kultury, w czasie Wrześniowych Spotkań z Panem Prusem
w Nałęczowie oraz na podsumowującym projekt Międzypokoleniowa
Podróż do Źródeł Festynie w Starym Gaju, w Sadowni. Zawsze był
przyjmowany entuzjastycznie przez zgromadzoną licznie widownię.
Występujący w spektaklu aktorzy to wielopokoleniowa grupa entuzjastów – mieszkańców Starego Gaju i okolic, członkowie amatorskiego
teatru Młodzi Duchem działającego przy NOK oraz członkowie Kapeli
Wojciechowskiej. W trakcie prób i pokazów zbudowana została piękna
międzypokoleniowa więź między występującymi artystami w wieku
od 6 do 80 lat. Reżyserką spektaklu jest Dorota Ptaszek, zawodowa
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aktorka, absolwentka Szkoły Filmowej w Łodzi. Widowisko
powstało jako wynik warsztatów teatralnych. Zrealizowana
została rejestracja filmowa spektaklu i publikacja na stronach
fundacji, sołectwa, gminy, na Youtube.
Pliki PDF do pobrania i wydruku z wybranymi materiałami
tekstowymi i ikonograficznymi są udostępnione na stronie
http://ksiegastaregogaju.pl. Są to: śpiewniki, wystawa zdjęć,
książka Anny Poniatowskiej Gorzki smak dojrzewania, scenariusz przedstawienia i film W zielonym Gaju. Ponadto nadal
zbieramy materiały i mamy w planach w przyszłości publikację
książkową. Materiały pdf dostępne na stronie są atrakcyjne,
różnorodne i na pewno zaspokoją ciekawość czytelników.
26 września odbył się FESTYN GAJOWY- spotkanie podsumowujące dla uczestników projektu, partnerów i mediów.
Odbył się pokaz zebranej dokumentacji zdjęciowej w formie
zwiedzania wystawy w sadzie, prezentacja spektaklu, filmu,
strony internetowej. Był pokaz lokalnych produktów rękodzielniczych, które powstały w ramach warsztatów rękodzielniczych. Była degustacja potraw lokalnych przygotowanych
przez gospodynie ze Starego Gaju pod wodzą Krystyny Boruch,
w oparciu o dawne przepisy przekazywane z pokolenia na
pokolenie. Odbyła się potańcówka, do której przygrywali
członkowie Kapeli Wojciechowskiej. Śpiewane były pieśni,
snute opowieści. W spotkaniu przy stołach rozstawionych
w sadzie między planszami wystawy starych zdjęć uczestniczyło ponad 100 osób. Frekwencja była bardzo miłym
zaskoczeniem, zważywszy na to, że Sadownia to mała wiejska
fundacja mająca siedzibę w niewielkim siedlisku. Gośćmi
były osoby z różnych środowisk, z okolicy, ale także Lublina,
Nałęczowa, Kazimierza i przypadkowi turyści, którzy zachwycili się klimatem spotkania.

Powstałe w czasie trwania projektu materiały są ogólnodostępne. Rejestracja filmowa
spektaklu została przetłumaczona na polski język migowy (PJM). Informacje umieszczane są na stronach mediów lubelskich - współpraca z Radiem Lublin – obszerny materiał
wraz z nagraniem fragmentów spektaklu i wywiadami z uczestnikami https://www.
youtube.com/watch?v=eXnAakr6qCU. Opublikowany jest film – rejestracja spektaklu
na Youtube https://www.youtube.com/watch?v=DovPnFVbGFQ z tłumaczeniem na PJM.
Dokumentacja zdjęciowa i filmowa była publikowana na bieżąco w trakcie Projektu na
stronach internetowych fundacji i partnerów oraz na facebooku i Youtube w wydarzeniu.
Stworzona w czasie trwania projektu strona http://ksiegastaregogaju.pl udostępniana
jest także na stronach dedykowanych kulturze i historii lokalnej.
Projekt Międzypokoleniowa Podróż do Źródeł zaliczamy do niezwykle udanych. Okazało
się, że jest ogromna potrzeba opowiadania i słuchania o przeszłości, ocalania od zapomnienia minionego świata. Jesteśmy bardzo zadowoleni z artystycznego kształtu zarówno
materiałów promocyjnych jak i wizualizacji strony internetowej, widowiska i scenografii
do niego, jakości filmu rejestrującego spektakl, wystawy plenerowej czy Gajowej wioski.
Zebraliśmy do współpracy grupę świetnych profesjonalistów, którzy bardzo zaangażowali się w projekt. Bardzo dobrze też wyglądała współpraca z władzami samorządowymi
i instytucjami kultury. Największym sukcesem było zainteresowanie projektem lokalnej
społeczności. Uczestnicy zadania byli bardzo zaangażowani i identyfikowali się z ideą
i metodami pracy. Byli bardzo życzliwie nastawieni do wszystkich działań. Bardzo dobrze
także zadziałała współpraca z instytucjami. GOK w Wojciechowie zapewnił nam dostęp do
materiałów źródłowych, starych dokumentów, publikacji. Udostępnił scenę plenerową na
prezentację spektaklu w czasie dożynek, wsparł promocję wydarzenia. NOK w Nałęczowie
zapewnił profesjonalne oświetlenie, nagłośnienie udostepnienie sali kinowo -teatralnej
na prezentację spektaklu i nagranie filmu, promocję wydarzenia na stronie NOK oraz
Facebooku. Gospodynie ze Starego Gaju zapewniły produkty na warsztaty kulinarne
i bardzo pomagały w trakcie spotkań integracyjnych. Urząd Gminy Wojciechów ufundował
nagrody Wójta dla uczestników projektu oraz wspomógł promocję wydarzenia.
Ponieważ nadal jest duże zainteresowanie wydarzeniem, zamierzamy systematycznie
udostępniać zbierane materiały i zachęcać osoby i instytucje do współpracy.
Bardzo pozytywnie zaskoczyło nas aktywne uczestnictwo wielopokoleniowej grupy
mieszkańców, którzy z wielkim zaangażowaniem wzięli udział w projekcie. Zainteresowaniem
cieszyło się zarówno widowisko jak i warsztaty, wywiady, przekazywanie zdjęć i starych
dokumentów. Frekwencja na spotkaniach integracyjnych, pokazach spektaklu i finale
projektu znacząco przerosła nasze oczekiwania, co było niezwykle miłe i satysfakcjonujące.
Katarzyna Jóźwik
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NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
W dniu 11 listopada o godz. 9.30 w Kościele Parafialnym w Wojciechowie została
odprawiona uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny. Wzięli w niej udział Wójt Gminy
Artur Markowski, Przewodniczący Rady Gminy Michał Sumiński, Sekretarz Gminy Anna
Pyź, przedstawiciele Gminnego Ośrodka Kultury w Wojciechowie, poczty sztandarowe
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wojciechów oraz harcerze. Oprawę
muzyczną Mszy przygotowała Orkiestra Dęta OSP. Po odprawionym nabożeństwie głos
zabrał Pan Artur Markowski Wójt Gminy Wojciechów.
Poprowadzony przez Orkiestrę Dętą korowód złożony z uczestników uroczystości,
przemaszerował pod Pomniki Tadeusza Kościuszki i Pamięci Żołnierzy Wojska Polskiego
Poległych w latach 1939-1945. Przy pomnikach został odśpiewany Hymn Polski następnie
delegacje złożyły wieńce. Na koniec uroczystości Orkiestra Dęta odprowadziła wszystkich
zebranych pod Kościół.
GOK Wojciechów

PIERWSZE PROJEKTOWE DZIAŁANIA ZA NAMI
Ten sezon zimowy w Gminnym Ośrodku Kultury w Wojciechowie będzie inny
niż pozostałe. Zakończyliśmy właśnie realizację zadania inwestycyjnego - wykonanie instalacji gazowej i grzewczej w obiekcie, w ramach
projektu pn. „Wieża Ariańska wraz z otoczeniem – roboty budowlano-modernizacyjne, zakup wyposażenia, kampania promocyjna” w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa 7 Ochrona Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego, Działanie
7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne.
Warunki pracy oraz prowadzonych zajęć i warsztatów dla dzieci i dorosłych
istotnie się poprawiły. Planując nasze kolejne przedsięwzięcia kulturalne możemy teraz wykorzystać w pełni zasoby lokalowe obiektu.
Zaplanowane w realizowanym projekcie działania mają na celu podniesienie
atrakcyjności kulturowej i turystycznej gminy Wojciechów poprzez ochronę
i efektywne wykorzystanie zasobów Dziedzictwa kulturowego.
Projekt realizowany będzie do roku 2023. Przed nami kolejne zadania: prace
budowlane, zakup wyposażenia, wdrożenie systemu multimedialnego z wykorzystaniem nowych technologii. Zaplanowany zakres rzeczowy projektu pozwoli
nam w przyszłości poszerzyć ofertę kulturalną naszej instytucji a także wprowadzić nowe propozycje spędzania wolnego czasu dla mieszkańców naszej gminy.
Agnieszka Gąska
Dyrektor GOK Wojciechów
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WARSZTATY KULINARNE „TRADYCYJNE PRODUKTY ŻYWNOŚCIOWE
JAKO WAŻNY ELEMENT OFERTY GOSPODARSTW AGROTURYSTYCZNYCH”
W ramach realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie projektu
pn. „Dziedzictwo lokalne Gminy Wojciechów – nowoczesne formy dystrybucji” zostały
zorganizowane warsztaty kulinarne nt. „Tradycyjne produkty żywnościowe jako ważny
element oferty gospodarstw agroturystycznych”.
Warsztaty odbyły się w dniach 18, 19, 20 października 2021 r. Wzięli w nich udział
członkowie Kół Gospodyń, Klubu Seniora i pozostałych organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Wojciechów. Zajęcia poprowadziła Danuta Czerniec - właścicielka
kwatery agroturystycznej „U Kowalowej”, użyczając na ten cel swojej kuchni. Pod jej
kierunkiem uczestnicy warsztatów podzieleni na trzy grupy przygotowali potrawy tradycyjne, z wykorzystaniem produktów uprawianych w przydomowych sadach i ogródkach
warzywnych lub przez miejscowych rolników. Były to m.in. pierogi z różnymi rodzajami
farszu, kapusta zasmażana, zupa sałatowa i wiele innych pysznych dań.
Jako materiał szkoleniowy podczas organizowanych warsztatów wykorzystywana była
przygotowana w ramach projektu, broszura „Tradycje kulinarne Ziemi Wojciechowskiej”.
Publikacja zawiera tradycyjne przepisy wywodzące się z dziedzictwa kulinarnego
Gminy Wojciechów.
Gospodyni pokazywała również sposoby aranżacji i dekoracji potraw, dzięki czemu wszyscy uczestnicy mogli się nauczyć jak podać
potrawę wykonaną na podstawie starych receptur aby prezentowała się w sposób apetyczny, odpowiadający współczesnym standardom.
Podczas Warsztatów zostały omówione również możliwości współpracy Kół Gospodyń Wiejskich jako producentów produktów
lokalnych z miejscowymi kwaterami agroturystycznymi, lokalami gastronomicznymi i przedstawicielami atrakcji turystycznych.
Wspólne gotowanie kończyło się degustacją przygotowanych potraw. Warsztaty przebiegły w miłej i twórczej atmosferze, a zdobyte
umiejętności uczestnicy z pewnością wykorzystają do serwowania zdrowej żywności w sposób apetyczny i zachęcający do spożycia.
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Narodowe Święto Niepodległości w Szkole w Łubkach
Celebrując obchody Narodowego Święta Niepodległości nasza szkoła dołączyła
do akcji ,, Szkoła do hymnu - 2021", który odśpiewany został w dn. 10 listopada
o godz. 11.11 z uwagi na trwającą epidemię COVID-19 wydarzenie odbyło się w klasach,
przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa.
Flaga, godło i hymn państwowy to symbole związane z tożsamością narodową. Poza
nimi istnieje jeszcze wiele elementów świadczących o naszym narodowym dziedzictwie,
a wśród nich polskie tańce narodowe. Są one nośnikiem tradycji narodu, jego historii i wyrazicielem tożsamości narodowej. Poza tym budują poczucie przynależności,
potrafią zjednoczyć społeczność, są powodem do dumy.
Podkreślając doniosły charakter tego święta uczniowie zatańczyli jeden z naszych
narodowych tańców - poloneza, który obok mazura, krakowiaka, kujawiaka i oberka
wpisany został w 2015 r. na „Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego”.
Występ przygotowany pod kierunkiem instruktorki tańca p.Renaty oraz przy pomocy n- lki wf. p. D. Kołodziejczyk można obejrzeć
pod linkiem https://www.youtube.com/watch?v=w3-Q4m1qwV
Z okazji 103 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, cała społeczność szkolna i przedszkolna włączyła się w działania pod
hasłem ,,Tydzień dla Niepodległej”. Nauczyciele w taki sposób organizowali i przeprowadzali zajęcia szkolne, aby móc na nich rozwijać
postawy patriotyczne i obywatelskie. Przybrały one różne formy takie jak: gazetki szkolne i klasowe, plakaty, quizy historyczne, pogadanki, prezentacje, wspólne śpiewanie hymnu i pieśni patriotycznych, prace plastyczno-techniczne, recytowanie wierszy czy pisanie
listów. Efekty uczniowskich prac i działań zostały uwieńczone na fotografiach lub krótkich nagraniach.
Każdy Polak, ten duży i ten najmniejszy powinien wiedzieć, że wolność nie jest nam dana na zawsze i trzeba ją pielęgnować,
a patriotyzm cały czas wzmacniać.
Szanujmy siebie nawzajem, pamiętając o symbolach narodowych, dbając o środowisko, miłując naszą Ojczyznę, swobodnie wyrażając myśli i przekonania.
Podejmujmy mądre i rozważne decyzje, w imię słusznej sprawy, pamiętajac o swoich potrzebach.
Dzisiaj żyjemy w wolnym kraju i pokazujemy, w jaki sposób można być patriotą?
Oddzielnie w klasach, w domach, ale razem świętujemy Niepodległość naszej Ojczyzny!
D. Kołodziejczyk, E. Ryba

Wojciechowska Czekolada
dla Żołnierza
Szkoła Podstawowa w Łubkach włączyła się w akcję, którą zorganizował Pan Andrzej Moroz. Samorząd Uczniowski przeprowadził
w szkole zbiórkę czekolad dla naszych żołnierzy na wschodniej granicy. Uczennica klasy VI Ania Borkowska wraz ze swoim rodzicem
zawiozła zebrane słodkości na miejsce zbiórki (przed remizę OSP
25 listopada w godzinach południowych) i przekazała organizatorowi.
Wszystkim, którzy włączyli się w tą akcję bardzo dziękujemy.
Opiekun SU A. Żydek

Kreatywna Świetlica - Dzień Tolerancji
16 Listopada
Gdyby wszyscy byli tacy
sami, świat byłby nudny…
W Szkole Podstawowej
w Łubkach przez cały tydzień w świetlicy szkolnej
zajęcia odbywały się pod
hasłem ,,Jesteśmy tolerancyjni. ” Były pogadanki, rozmowy, dyskusje, czytanie
wierszy czy opowiadań.
Uczniowie oglądali filmy
edukacyjne np. ,,Urodziny Maćka czyli kilka słów o tolerancji’’
czy bajkę ,,Brzydkie kaczątko”. Wytłumaczyliśmy sobie trudne
pojęcia związane z tolerancją, z których dzieci zrobiły krzyżówkę.
Na szkolnym korytarzu powstała gazetka zrobiona z prac uczniów.
Zajęcia miały na celu kształtowanie u uczniów mechanizmów
empatii i tolerancji wobec innych osób a także prawidłowych postaw
społecznych a w szczególności akceptacji odmienności, poszanowania cudzej godności i uwrażliwienia na uczucia drugiego człowieka.
Opiekun SU A. Żydek

Dzień Życzliwości i Pozdrowień 21 listopada
"Małe radości i drobne gesty życzliwości są najpiękniejszymi iskierkami naszej codzienności”
Szkoła Podstawowa w Łubkach włączyła się w kultywowanie Światowego Dnia Życzliwości
i Pozdrowień 22 listopada. Na świetlicy już od rana uczniowie przygotowywali Drzewo
Życzliwości, na którym przykleili odrysowane i wycięte z kolorowego papieru dłonie. Na nich
zostały umieszczone ciepłe pozdrowienia. Nie zabrakło rozmów i dyskusji o zasadach savoir-vivre
czyli ABC dobrego zachowania. Poruszano także tematy dotyczące kodeksu ucznia życzliwego.
Celem przeprowadzonych zajęć było zachęcanie dzieci do okazywania innym dobroci,
uprzejmości, a także kulturalnego odnoszenia się do rówieśników i dorosłych.
Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wręczali nauczycielom zapakowane karteczki a na
nich napisane złote myśli i sentencje związane z tym dniem. Uczniowie mogli wylosować sobie
zadanie do wykonania takie jak np. pomóż rodzeństwu, spraw rodzicowi jakąś przyjemność,
uśmiechnij się do koleżanki itp. Dużym powodzeniem cieszyła się życzliwa fotobudka, z której mogły skorzystać chętne osoby i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Dzień upłynął w miłej
atmosferze. Nie zabrakło dobrego humoru i zabawy.
Pamiętajmy, że bycie życzliwym i uprzejmym nic nie kosztuje, a sprawia wiele radości i uśmiechu nie tylko nam, ale też osobom
przebywającym w naszym otoczeniu.
Bądźmy życzliwi na co dzień nie tylko od święta. Dzień Życzliwości na stałe wpisał się do kalendarza imprez w naszej szkole.
Aneta Żydek

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA
25 listopada obchodzony jest Światowy Dzień Pluszowego Misia.
Został ustanowiony w 2002 r., dokładnie w 100 rocznicę powstania
tej najsłynniejszej zabawki dla dzieci.
Przedszkolaki z oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej
w Łubkach również świętowały URODZINY PLUSZOWEGO MISIA.
Ze względu na obostrzenia nie mogły tego dnia przynieść ze sobą
misiów, ale dzięki rodzicom, którzy wykonali zdjęcia dzieci z ich
maskotkami, w naszej sali urządziliśmy galerię „pluszakowych”
fotografii.
Dzieci poznały historię powstania pierwszej pluszowej maskotki
oraz opowiadały o swoich ukochanych pluszakach. Przedszkolaki
uczestniczyły w zabawach, w których głównymi bohaterami były
pluszowe misie: odgadywały, który bajkowy miś ukrył się na ilustracji. Mając zasłonięte oczy, ale z pomocą podpowiedzi koleżanek i kolegów, przyczepiały misiowi kokardkę. Przechodziły trasę
szlakiem misiowych śladów. Rozwiązywały quiz wiedzy o misiach.
Poszukiwały przedmiotów w kolorze wylosowanego misia. Nie
zabrakło również tańców do misiowych przebojów, a także wykonania misiowych opasek.
To był baaardzo zmisiowany dzień!!!
Katarzyna Masiukiewicz

"Moralność pani Dulskiej"
w Szkole Podstawowej w Łubkach
W tym roku w ramach Narodowego Czytania spotykamy się z Moralnością pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej.
To utwór, który porusza problem udawania kogoś innego
przed światem. Główna bohaterka chce, by świat mówił
o niej jak najlepiej, a jednocześnie zachowuje się negatywnie
wobec innych.
Dzisiaj też spotykamy się z tym problemem. Często
w sieci ludzie chcą tworzyć nieprawdziwy, wyidealizowany
obraz siebie.
W Moralności Pani Dulskiej poznajemy dwie córki głównej bohaterki (Klaudia Tarka) – Melę i Hesię. Dziewczyny
są zupełnie inne, Mela (Ania Borkowska) jest wrażliwa
i dobra, trudno jej poradzić sobie z problemami, Hesia
(Julia Grzegorczyk) jest odważna, sprzeciwia się ograniczeniom, łamie zasady, próbuje poczuć się dorosła. Dulski
(Dawid Olech) milcząco godzi się na wszystko, Hanka (Julia
Czerniec) ma kłopoty, a Zbyszko (Wiktor Celejewski) łamie
wszelkie konwenanse...
Występ odbył się 5 października 2021 roku. Nad przebiegiem wydarzenia czuwała p. Elżbieta Wącior, a oprawę
muzyczną i nagranie zapewnił p. Leszek Iwaniak.
Elżbieta Wącior

ŚLUBOWANIE UCZNIÓW KLASY I SP. W ŁUBKACH
Uczniowie klasy pierwszej przygotowania do tej uroczystej chwili rozpoczęli już od początku roku szkolnego. Dzielnie uczyli się nowych tekstów, wierszy, piosenek, wytrwale ćwiczyli
podczas prób.
21 października od samego rana w szkole panowała świąteczna atmosfera. Dekoracje na sali
gimnastycznej były już przygotowane. Uczniowie ubrani w świąteczny strój galowy, z lekkim
stresem czynili ostatnie przygotowania, próby - wszystko po to, aby ich ślubowanie wypadło jak
najbardziej uroczyście.
Wreszcie nadszedł moment rozpoczęcia. Prowadząca uroczystość uczennica klasy VI – Julia
Grzegorczyk powitała gorąco wszystkich obecnych: Pana Dyrektora, nauczycieli, przewodniczącą Rady Rodziców, rodziców uczniów klasy 1, oraz obecnych uczniów, a w szczególności klasę
pierwszą. Na początku krótkie wiersze wprowadzające zaprezentowali starsi koledzy z klasy
2 i 3. Następnie pierwszoklasiści popisywali się swoim talentem prezentując przygotowane
wiersze. Wykazali się znajomością przepisów ruchu drogowego, pięknie zaśpiewali piosenki,
pod kierunkiem pana od muzyki, rozwiązali zadania z matematyki i języka polskiego, które były
dowodem na to, że są gotowe do sumiennej pracy w szkole. Po zakończonej części artystycznej
zabrał głos pan dyrektor, który dokonał oceny prezentacji uczniowskiej. Podziękował wszystkim za pracę włożoną w wychowanie
i przygotowanie dzieci do dzisiejszej uroczystości. Stwierdził, że dzieci są gotowe, aby je przyjąć w poczet uczniów naszej szkoły.
W niezwykle podniosłej atmosferze, przed narodową flagą trzymaną przez Damiana, ucznia starszej klasy, pierwszaki ślubowali
być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.
Po złożeniu ślubowania przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego, dokonała symbolicznego pasowania na ucznia. "Pasuję Cię na
ucznia" - mówiła Natalia Gałecka, dotykając ołówkiem - jak czarodziejską różdżką ramiona najmłodszych kolegów, a Julka zakładała
im czerwone birety na głowę. Był to dla nich ważny i emocjonujący moment.
Następnie Pan Dyrektor składając uczniom życzenia wręczył im pamiątkowe dyplomy i nastąpił wpis do kroniki szkolnej.
Do życzeń dołączyli także zaproszeni goście, Samorząd Uczniowski, uczniowie kl.2 ze swoją wychowawczynią p. Renatą Skowrońską
, wychowawczyni klasy 1 i rodzice. Również Rada Rodziców reprezentowana przez p. Magdalenę Stachyrę pamiętała o święcie
dzieci i tradycyjnie sfinansowała zakup niezbędnych materiałów do dzisiejszej uroczystości. Wszystkie prezenty- łącznie z niespodzianką ukrytą w kuferkach, wręczoną przez Rodziców sprawiły dzieciom ogromną radość. Rodzice i dzieci pamiętali także
o podziękowaniach dla nauczycieli, którym wręczyli piękne bukiety kwiatów. Zorganizowali "słodkie" przyjęcie w klasie, które
zakończyło uroczystość ślubowania.

Kochane Pierwszaki!
Cieszę się, że jesteście już pełnoprawnymi uczniami i życzę Wam powodzenia oraz sukcesów w nauce. Jestem przekonana, że od tej
pory, będziecie godnie reprezentowali naszą SZKOŁĘ, a zdobywanie wiedzy będzie dla Was radością.
Mam nadzieję, że mimo obostrzeń związanych z czasem pandemii wydarzenie to na długo zostanie w Waszej pamięci.
Dziękuję wszystkim za udział, zaangażowanie w przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości ślubowania 1 klasy.
Wychowawczyni klasy 1 – Elżbieta Ryba
Elżbieta Wącior

PAMIĘTAMY
,…nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych…”
W środę 27 października 2021 roku przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego: Natalia Gałecka i Dominik Kołodziej wraz ze
swoim opiekunem panią Anetą Żydek udali się na cmentarz w Wojciechowie. Złożyli tam kwiaty i zapalili znicze przy pomniku
ostatniego właściciela dworku w Łubkach - Mieczysława Dąbrowskiego.
Uczciliśmy w ten sposób pamięć o Wielkim Polaku, dzięki któremu dzisiaj uczymy się w zabytkowym budynku, gdzie mieści się
Szkoła Podstawowa w Łubkach.
A. Żydek

„LEKCJA:ENTER” W SZKOLE W MIŁOCINIE
Grupa nauczycieli ze Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków
w Miłocinie uczestniczy w projekcie edukacji cyfrowej „Lekcja:Enter”,
w ramach którego prowadzone są szkolenia dla nauczycieli i nauczycielek
oraz kadry kierowniczej szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Jego celem jest zmiana sposobu dotychczasowego prowadzenia lekcji
przez nauczycieli, poprzez pokazanie im korzyści z wykorzystywania
narzędzi cyfrowych, technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK)
i aktywizujących metod nauczania. Projekt jest współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej, a jego realizacja przewidziana jest na lata
2019-2023.
We wrześniu 2021 r. nauczyciele naszej szkoły rozpoczęli udział w cyklu
szkoleń, podczas których poznawali nowe sposoby na prowadzenie lekcji
z wykorzystaniem ogólnodostępnych narzędzi cyfrowych, programów
i aplikacji. Nabyte przez nich umiejętności pozwolą bardziej angażować uczniów, rozwijać w nich umiejętność krytycznego i twórczego myślenia oraz uczyć pracy w zespole. Ostatnim etapem szkolenia było opracowanie scenariuszy zajęć i przeprowadzenie
przez każdego nauczyciela 2 godzin zajęć z wykorzystaniem TIK.
W projekt zaangażowali się nauczyciele nauczania wczesnoszkolnego. W klasach I-III zostały przeprowadzone zajęcia o różnorodnej tematyce, dotyczyły m.in. edukacji polonistycznej i zdrowotnej, opieki nad zwierzętami, słynnych Polaków a także wiedzy
o Polsce. W projekcie biorą również udział nauczyciele klas IV-VIII. „Lekcja:Enter” była realizowana na zajęciach języka polskiego,
biologii, chemii i geografii, tematyka tych zajęć obejmowała m.in. środki stylistyczne, choroby układu pokarmowego, właściwości
zastosowania tlenku węgla oraz krajobraz wysokogórski Tatr.
Uczniowie byli bardzo zaangażowani w pracę na lekcjach. Dobrze radzili sobie z wykonywaniem zadań w poszczególnych aplikacjach. „Lekcje:Enter” stały się inspiracją do rozpoczęcia nowego rozdziału w edukacji uczniów, którzy korzystają z wielu narzędzi
TIK. Doskonalą swoje umiejętności i zdobywają nową wiedzę dzięki takim narzędziom, jak np.: LearningApps, Classroomscreen,
Jamboard, WordArt, Wordwall, Quizizz, Canva i wiele innych. Oglądają filmiki i słuchają piosenek zgromadzonych na kanale
Youtube oraz Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej. Wszystkie te narzędzia sprawiają, że uczniowie są bardziej zaangażowani
w zajęcia, ponieważ stają się one dla nich atrakcyjniejsze. Uczniowie mogą sami doświadczyć, w jaki sposób działa technologia i co
dzięki niej mogą samodzielnie stworzyć. TIK rozbudza w uczniach ciekawość poznawania świata, pozwala im utrwalić to, co już
znają oraz ćwiczyć opanowanie umiejętności sprawiające trudność.
Stosowanie TIK podczas lekcji zarówno w najmłodszych, jak i starszych klasach daje możliwość atrakcyjnego zapoznania uczniów
z nowym materiałem, jak również pozwala w ciekawy sposób sprawdzić ich wiedzę. Dzięki różnorodnym aplikacjom uczniowie
poznają nowe metody zdobywania i utrwalania informacji, chętnie i z zaangażowaniem włączają się w przebieg lekcji, czują się
zmotywowani do działania. Chętnie podejmują nowe wyzwania edukacyjne, doskonalą umiejętność używania technologii i doceniają szerokie jej możliwości.
Agata Górska

KOLOROWA CHEMIA - SP. PALIKIJE
Na dodatkowych lekcjach chemii uczniowie klasy VII Szkoły Podstawowej w Palikijach postanowili zamknąć kawałek nieba
w zlewkach oraz probówkach. W czasie zajęć, sporządzając roztwory o różnej gęstości, wyczarowali tęczę. Ciekawym doświadczeniem był ,,Chemiczny kameleon” ze związkami manganu, gdzie barwy zmieniały się jak w kalejdoskopie. Siódmoklasiści byli
zachwyceni tymi zajęciami. Na kolejnych lekcjach uczniowie pracowali nie mniej aktywnie - sporządzali mieszaniny i rozdzielali
je wybraną przez siebie metodą. Uczniowie z wielkim zainteresowaniem uczestniczyli w lekcjach, które pokazały im, że świat
chemii, nowego dla nich przedmiotu, jest niezwykle fascynujący.
Renata Małachowska – nauczyciel chemii

UDZIAŁ W AKCJI SZKOŁA PAMIĘTA
28 października 2021r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Palikijach wzięli udział
w trzeciej edycji akcji Szkoła pamięta pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki
mającej na celu upamiętnienie ważnych rocznic, wydarzeń i postaci historycznych
oraz dzielenia się w mediach społecznościowych informacjami o zrealizowanych
przedsięwzięciach z oznaczeniem #SzkołaPamięta. W ramach tejże akcji ósmoklasiści
pod opieką swojego wychowawcy p. Marcina Pluty oraz nauczycielki j. angielskiego,
p. Magdaleny Kwiatkowskiej odwiedzili lokalne miejsce pamięci, czyli cmentarz
grzebalny w Wojciechowie, na którym spoczywają ciała zasłużonych dla naszej małej
ojczyzny rodaków: właścicieli ziemskich, znanych w okolicy z bohaterskich czynów
patriotów oraz nauczycieli krzewiących edukację na naszym terenie. W tę niezwykle
interesującą podróż do przeszłości zabrała nas p. Małgorzata Żuchnik- rodzic jednej
z uczennic klasy VIII- osoba pasjonująca się historią naszego regionu i posiadająca
imponującą, rozległą wiedzę na ten temat, o czym czytelnicy Gazety Wojciechowskiej
mieli okazję już się przekonać.
Wycieczkę patriotyczną rozpoczęła wizyta na dziedzińcu kościoła pw. św. Teodora
w Wojciechowie, gdyż to właśnie tam znajdują się prochy Felicyanny z Fredrów
Grodzickiej - żony właściciela Wojciechowa, Felicyana Grodzickiego. Ich jedyne dziecko, które dożyło wieku dorosłego- Natalia Franciszka- późniejsza pani Świeżawska,
spadkobierczyni ziem wojciechowskich jest natomiast pochowana w kaplicy nagrobnej rodziny Świeżawskich razem ze swoim mężem Stanisławem, córką Natalią ze
Świeżawskich Popławską (najlepszą partią do ożenku na Lubelszczyźnie pod koniec
XIX w.), Aleksandrą i Wincentym- dziedzicami Palikij oraz ich córką- Rozalią- siostrą
Stanisława, zakonnicą bez habitu, właścicielką Miłocina.
W trakcie spaceru po nekropolii uczniowie mieli okazję bliżej poznać symbolikę
sztuki nagrobnej i dowiedzieć się, że forma nagrobków kryje w sobie ważny przekaz.
Jest chęcią podzielenia się z innymi smutkiem po stracie bliskiej osoby i utrwaleniem
pamięci o zmarłych. Ich uwagę zwrócił w sposób szczególny monumentalny grobowiec
wspomnianego już Felicyana Grodzickiego przedstawiający figurę Chrystusa w koronie cierniowej dźwigającego krzyż. Korona cierniowa symbolizuje cierpienie osoby
zmarłej, gałązka palmowa- doczesność, ale też znak prawości, cnoty i męczeństwa.
Zważywszy na to, iż w inskrypcji czytamy jak prawym i cenionym człowiekiem był
zmarły, w pełni rozumiemy, że owe symbole nie są przypadkowe i opisują przymioty
zmarłego. Innym, równie interesującym przykładem sztuki sepulkralnej był dla młodzieży grobowiec rodziny Dąbrowskich, właścicieli
Łubek- figura Madonny stojącej pod krzyżem, ubranej w piękne, drapowane, koronkowe szaty, załamującej w rozpaczy splecione
ręce. Poniżej figury widzimy wieniec z kwiatów. Kwiaty to symbol piękna, a jednocześnie nietrwałości, ulotności, przemijania,
choć również nadziei na zwycięstwo życia nad śmiercią. Młodzież z zainteresowaniem odczytywała także inskrypcje nagrobne będące wyrazem bólu z powodu utraty najbliższych oraz niejednokrotnie zawierające cenne informacje na temat życia i okoliczności
śmierci osoby spoczywającej w grobie.
Tradycyjnie przed Dniem Wszystkich Świętych najstarsi uczniowie szkoły uporządkowali grób jej pierwszego kierownika, Józefa
Gadeckiego. Warto tu przypomnieć, że w bieżącym roku dzięki inicjatywie i ogromnemu zaangażowaniu p. Małgorzaty została
zmieniona płyta pomnikowa na grobie p. Gadeckiego. Ponadto po nawiązaniu przez nią kontaktu z rodziną Gadeckich mieszkającą
obecnie na Pomorzu szkoła otrzymała od niej bezcenne pamiątki w postaci zdjęć rodzinnych, a także książkę autorstwa p. Zbigniewa
Gadeckiego (syna Józefa), w której znajdują się między innymi bardzo interesujące szczegóły związane z przebiegiem pacyfikacji Palikij przez Niemców w marcu 1944r. Nasi uczniowie odwiedzili również grób ofiary tejże pacyfikacji, partyzanta Wacława
Trojanowskiego. Zapalili też znicze na grobie Stanisława Rolli, pseudonim Maks- członka AK, dowódcy akcji zlikwidowania posterunku policji niemieckiej w Wojciechowie, kolegi szkolnego Zbigniewa Gadeckiego
oraz na grobie Ludwika Rolli, pseudonim Gołąb, partyzanta rozstrzelanego w publicznej masowej egzekucji na rynku w Bełżycach. (Prywatnie był to pradziadek
naszej uczennicy- Aleksandry Gałus i dziadek ks. Mariusza Nakoniecznego.) Ich
uwadze nie uszedł również fakt, że wzdłuż głównej alei cmentarza znajduje się
wiele grobów partyzantów, którzy ponieśli śmierć w walce z okupantem podczas
II wojny światowej.
Jesteśmy ogromnie wdzięczni pani Małgorzacie Żuchnik za jej czas i chęć podzielenia się swoją pasją z młodzieżą. Z pewnością udział w akcji Szkoła pamięta
przyczyni się do poszerzania wiedzy młodzieży w zakresie poznawania historii,
niejednokrotnie tragicznej, mieszkańców naszej małej ojczyzny, którzy stawiali
sobie za cel najwyższy dobro jej i ich współmieszkańców, zarówno walcząc z okupantem, jak i starając się wpływać na rozwój edukacji i wzrost poziomu wykształcenia naszych przodków.
Magdalena Kwiatkowska- nauczyciel SP w Palikijach

SZKOŁA PODSTAWOWA W WOJCIECHOWIE

Dzień Życzliwości w Szkole Podstawowej w Wojciechowie
21 listopada obchodzono Światowy Dzień Życzliwości, Klub Wolontariusza
w naszej szkole zachęcał do tego by odbył się on w naszej szkole dziś (29.11.2021)
i odbywał się każdego dnia.
Prawdziwej życzliwości nie można kupić, jednak można jej doświadczyć.
Życzliwości nie trzeba się specjalnie uczyć, wystarczy ją okazywać. Każdego dnia
w domu, w szkole, w sklepie, na ulicy…
Uśmiech, dobre słowo, pomoc przy drobnych rzeczach np. przekazanie choremu koledze czy koleżance pracy domowej, otwarcie komuś drzwi do sklepu,
podzielenie się czymś czy pożyczenie czegoś to mało, a zarazem tak wiele.
Wystarczy by każdy z nas zrobił coś dobrego: bo jak powiedział Pascal:
,,Dobre słowa nie kosztują dużo, choć czynią wiele dobrego”.
Dlatego Wolontariusze zachęcali do wylosowania życzliwych słów przygotowanych na ten dzień i częstowali naszych uczniów i nauczycieli słodyczami.

Agnieszka Dmitruk

Ślubowanie Klas I SP. w Wojciechowie
Dnia 26 października 2021 r. odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klasy
pierwszej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Marusarza w Wojciechowie.
Na ten dzień czekały dzieci, nauczyciele i rodzice pierwszoklasistów. Świadkami
tego ważnego wydarzenia w życiu dzieci rozpoczynających edukację szkolną była
Pani Dyrektor ,wychowawczyni oraz rodzice.
Ślubowanie to ważna i wzruszająca chwila, wielkie przeżycie dla pierwszoklasisty.
W życiu każdego człowieka bywają chwile, które zaznaczają się w pamięci w sposób szczególny, pozostawiając w niej trwały ślad,
a po latach wywołują uśmiech na twarzy, przywołują sentymentalne wspomnienia. W życiu dziecka wpisuje się na trwałe moment
pójścia do szkoły. Pierwszy dzwonek, nowa pani, ławka szkolna i koleżanka siedząca obok stają się nowym otoczeniem, nową
sytuacją, w której będzie trzeba się odnaleźć, nauczyć się być, bo właśnie w szkole mały człowiek jest najważniejszą wartością.
Ta mała istota, dołączając się do społeczności uczniowskiej, będzie nie tylko zgłębiać wiedzę, ale będzie starała się być dobrym
kolegą, przyjacielem, uczniem.
Uroczystość rozpoczęła się powitaniem zebranych gości oraz uczniów przez przedstawiciela Samorządu Szkolnego.
W dalszej części spotkania nastąpiła prezentacja programu artystycznego przygotowanego przez uczniów klasy I pod opieką
wychowawczyni. Pierwszaki dumnie przekroczyły próg szkolny krokiem poloneza. Wiersze przeplatały się z wesołymi piosenkami.
Uczniowie wypowiedzieli je i wyśpiewali z iście aktorskim kunsztem. Rumieńce na twarzach świadczyły o ogromnej tremie towarzyszącej małym aktorom. Powagi sytuacji dodawały odświętne stroje i ogromne zaangażowanie dzieci. Występ został nagrodzony
oklaskami publiczności.
Po zakończeniu części artystycznej nastąpił akt ślubowania. Wprowadzono sztandar szkoły. Wszyscy pierwszoklasiści złożyli
uroczyste ślubowanie oraz zostali pasowani na uczniów. Pani dyrektor odświętnym ołówkiem dokonała tej ceremonii. Każdy uczeń
otrzymał dyplom z pamiątkowym wpisem oraz drobny upominek od rodziców,
Uroczystość zakończyły życzenia, krótkie podsumowanie dokonane przez panią Dyrektor oraz podziękowanie rodziców uczniów
klasy pierwszej.
Moment składania ślubowania na sztandar szkoły oraz akt pasowania na ucznia na pewno pozostanie na długo w pamięci dzieci
i ich rodziców, dla których była to ważna chwila, której towarzyszyło ogromne wzruszenie, zaduma i radość. Gratulacje, kwiaty,
uśmiechy, uściski dłoni towarzyszyły i podkreślały ważność tego dnia.
Agnieszka Ufnowska

Dzień Misia
29 listopada w grupach przedszkolnych i klasach I-III Szkoły Podstawowej w Wojciechowie, jak co roku, obchodziliśmy bardzo ważne święto „Dzień Pluszowego Misia”.
Mimo coraz nowocześniejszych i coraz atrakcyjniejszych zabawek, moda na misie nie przemija.
Przedszkolaki i uczniowie klas młodszych przygotowywali się do tego ważnego dnia biorąc
udział w konkursie na „Misiowy plakat”. Konkurs cieszył się tak dużą popularnością jak nigdy
dotąd, bo wpłynęło blisko 100 prac. „Galerię Misiów” można było podziwiać w sali gimnastycznej, a na dzieci czekały liczne nagrody.
Ponadto uczennice klasy 6 i 3 przygotowały dla najmłodszych przedstawienie o „Misiu
Pysiu”, który szukał przyjaciela, a przy okazji swych licznych przygód, uczył dzieci zasad
bezpiecznej zabawy.
Mamy nadzieję, że tę nieco inną lekcję o bezpieczeństwie dzieci zapamiętają na długo.

Agnieszka Dmitruk
Jolanta Madej

Spotkanie z Buminem Philipsem
Dnia 16.11.2021 roku klasa VII z wychowawczynią uczestniczyła w spotkaniu z panem
Buminem Phillipsem. Spotkanie online odbyło się w Szkole Podstawowej im. Stanisława
Marusarza w Wojciechowie z okazji Dnia Tolerancji obchodzonego w ramach Tygodnia Edukacji
Globalnej Polskiej Akcji Humanitarnej.
Uczniowie mieli okazję wysłuchania ciekawego opowiadania pana Bumina Philipsa pt.„ Być
czarnoskórym Polakiem”. Poznali tajniki jego życia w Polsce oraz postrzegania zjawiska tolerancji i nietolerancji na tle rasowym i etnicznym w naszym kraju i na świecie.
Udział w takich spotkaniach pomógł naszym uczniom dostrzec i zrozumieć trudne problemy
Globalnej Wioski. Była to niezapomniana lekcja tolerancji.

Jolanta Madej, SP Wojciechów

,,Kartka dla obrońców granic”
Z okazji Narodowego Święta Niepodległości uczniowie Szkoły Podstawowej w Wojciechowie
pod kierunkiem nauczycieli i wychowawców włączyli się do akcji przygotowania kartek
z pozdrowieniami i wyrazami wsparcia dla pełniących służbę na naszej wschodniej granicy
żołnierzy Sił Zbrojnych RP oraz funkcjonariuszy Służby Granicznej i Policji.
Uczniowie z wielkim entuzjazmem zareagowali na apel organizatora przedsięwzięcia –
Fundacji Niepodległość i Lubelskiej Kurator Oświaty. Wykonaliśmy łącznie 81 kartek i laurek
o charakterze patriotycznym.
Uczniowie kierując się sercem, wrażliwością i dobrą wolą przesłali w swoich kartkach
i laurkach ciepłe słowa otuchy i wdzięczności dla służb mundurowych, broniących naszego
bezpieczeństwa.
Pracę nad kartkami stały się okazją do wprowadzenia uczniów w tematykę patriotyczną związaną z obchodami Narodowego
Święta Niepodległości, ale także pretekstem do pogadanek o obecnej sytuacji na wschodniej granicy Polski.
Udział w tej wyjątkowej inicjatywie zapewnił uczniom niezapomnianą ucztę edukacyjną i wychowawczą.
Jolanta Madej, Anna Bednarczyk SP Wojciechów

„Tajemniczy ogród dla pszczół i dzikich zapylaczy”
Nasza szkoła wzięła udział w konkursie „Tajemniczy ogród dla pszczół i dzikich zapylaczy”. Naszym zadaniem było przygotowanie ogrodu złożonego z roślin miododajnych oraz
wyposażenia tj. domki i poidełka dla owadów.
Działania rozpoczęliśmy już w maju. W pracę zaangażowali się rodzice, którzy podzielili
się z nami paletami, roślinami, skrzynkami oraz wykonali przepiękne ule. Nauczyciele zajęli
się przygotowaniem ogrodu, zaczynając od namalowania cudownego muralu przez nasze
panie plastyczki. Przygotowaniem skrzynek zajęła się męska część naszego zespołu. W końcu
udało się posadzić rośliny i uczniowie, zarówno Ci najmniejsi jak i Ci starsi, pielęgnowali nasz
ogród, obserwując jak rośliny rosną.
Nasza ciężka praca została wynagrodzona, ponieważ nasz ogród został wybrany
z 61 kandydatów i zajął II miejsce w kategorii szkolnej. Jesteśmy dumni! Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w działania.
Mamy nadzieję, że w naszym ogrodzie zamieszka dużo pszczół i dzikich zapylaczy. Pamiętajmy, taka mała, ale jak ważna.
Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Wojciechowie

Lubimy Poezję
Uczennice naszej szkoły wzięły udział w IV Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim poświęconym twórczości Bronisława
Pietraka. Organizatorzy konkursu to Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Garbowie oraz Stowarzyszenie na rzecz
Rozwoju Inicjatyw Lokalnych i Oświatowych „Wektor” w Garbowie we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną. Patronat nad
konkursem objęła Lubelska Kurator Oświaty pani Teresa Misiuk. Mimo pandemii w zmaganiach konkursowych uczestniczyli
uczniowie z klas 4-8 z całego województwa. Naszą szkołę reprezentowały: Adrianna Krojańska z kl. 4, Milena Twardowska
z kl. 5a, Aleksandra Cybula z kl. 8a, Zuzanna Twardowska z kl. 8a. Recytatorki stanęły na wysokości zadania i pięknie
powiedziały niełatwe teksty ludowego poety z Garbowa. Trudność recytowania tej poezji została doceniona przez jurorów.
Oto wyniki naszych uczennic: W kategorii kl. 4-6:
I miejsce – Milena Twardowska (opiekun: p. Agnieszka Bardzel)
III miejsce – Adrianna Krojańska (opiekun: p. Małgorzata Ceglarz - Chołody)
W kategorii kl. 7-8: II miejsce – Zuzanna Twardowska (opiekun: p. Agnieszka Bardzel)

Milena Twardowska przygotowana przez p. Agnieszkę Bardzel reprezentowała nas także podczas 25. Jesiennego Konkursu
Recytatorskiego „ŚMIECHEM – ŻARTEM, którego organizatorem jest Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie. Mimo dużej
konkurencji uczennica zdobyła wyróżnienie.
Jesteśmy bardzo dumni z naszych recytatorek, gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Uczmy się tolerancji
16 listopada rozpoczęliśmy wielką kampanię promowania postaw szacunku i akceptacji dla odmienności. Międzynarodowy
Dzień Tolerancji to święto obchodzone tego właśnie dnia ustanowione przez UNESCO w 1995 roku mające na celu promowanie
szacunku, akceptacji i uznania bogactwa różnorodności kultur na świecie. W Deklaracji Zasad Tolerancji UNESCO czytamy:
,,Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kultur na świecie, naszych form wyrazu i sposobów na bycie człowiekiem. Sprzyja jej wiedza, otwartość, komunikowanie się oraz wolność słowa, sumienia i wiary.
Tolerancja jest harmonią w różnorodności. To nie tylko moralny obowiązek, ale także prawny i polityczny warunek.
Tolerancja – wartość, która czyni możliwym pokój – przyczynia się do zastąpienia kultury wojny kulturą pokoju”
W naszej szkole Dzień Tolerancji rozpoczął dwutygodniową kampanię pod hasłem: „Każdy inny, wszyscy równi”. Celem
tej akcji było kształtowanie postaw tolerancji, szacunku i empatii. Nasze działania przybrały bardzo różne formy – od akcji plakatowych, poprzez gazetki klasowe, drzewka tolerancji, lekcje wychowawcze, pogadanki na wychowaniu do życia w rodzinie, spotkania
z przedstawicielami innych kultur, prezentacje multimedialne. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w tych działaniach.

Światowy Dzień Życzliwości
Klub Wolontariusza zorganizował Światowy Dzień Życzliwości, zachęcano uczniów i nauczycieli do tego, by być życzliwym
i miłym każdego dnia. Prawdziwej życzliwości nie można bowiem kupić, jednak można jej doświadczyć. Życzliwości nie trzeba się
specjalnie uczyć, wystarczy ją okazywać. Każdego dnia w domu, w szkole, w sklepie, na ulicy… Dlatego Wolontariusze zachęcali do
wylosowania życzliwych słów przygotowanych na ten dzień i częstowali naszych uczniów oraz nauczycieli słodyczami.
Z kolei wychowawcy klas I – III oraz Klub Wolontariusza zainicjowali zbiórkę słodyczy dla pensjonariuszy Domu Pomocy
Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie. Już wkrótce święta Bożego Narodzenia – radosny czas w roku,
obfitujący w liczne podarki i prezenty. Ale czy dla wszystkich? Dlatego pragniemy zwrócić uwagę naszych uczniów na sytuację
osób wymagających pomocy. Już widzimy, że akcja cieszy się dużym zainteresowaniem i przed świętami podopieczni otrzymają
słodkie prezenty i życzenia.
Kampania „Każdy inny, wszyscy równi” przerosła nasze oczekiwania i trwała nieco dłużej niż zakładaliśmy. Trzeciego grudnia
uczniowie obejrzeli prezentację na temat znanych osób, które borykają się lub zmagały się z różnymi dysfunkcjami i ograniczeniami
swojego ciała, a mimo tego udało im się zrealizować marzenia i upragnione cele. O kim mowa? O Natalii Partyce, Jaśku Meli i wielu
innych znanych osobach. Trzeci grudnia to Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami.
Mamy nadzieję, że wszystkie działania, które w tej kampanii towarzyszyły uczniom, pogłębią ich wiedzę na temat tolerancji,
staną się refleksją nad postawami wobec innych osób, otworzą ich serca i zachęcą do walki z brakiem wyrozumiałości dla innych.
Liczymy także na to, że odbyte rozmowy, wykonane plakaty, obejrzane prezentacje na stałe pozostaną w ich pamięci, a życzliwość
dla odmienności stanie się czymś naturalnym i oczywistym.
				

Małgorzata Ceglarz - Chołody

