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Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego 

życzymy by miłość, pokój i przebaczenie, 

które przynosi Jezus Chrystus, 

towarzyszyły spotkaniom przy świątecznym stole, 

 a ciepło rodzinnej atmosfery  

budziło radość i wzajemną życzliwość. 

 
Niech Zmartwychwstały Pan umacnia  

nadzieję i braterską miłość, wspiera  

budowanie dobrych relacji oraz obdarza 

siłą, zdrowiem i wytrwałością. 

 
Niech napełnia potrzebnymi łaskami 

oraz błogosławi wszystkim podejmowanym 

inicjatywom. 

Artur Markowski – Wójt Gminy Wojciechów 

Tomasz Zielonka – Z-ca Wójta Gminy Wojciechów 
Michał Sumiński – Przewodniczący Rady Gminy Wojciechów 

Ja, Jarosław Zubrzycki, przepraszam zastępcę wójta Tomasza Zielonkę za to, że nie mając  
podstaw oskarżyłem Zastępcę Wójta o to, że nie był uprawniony do zasiadania w komisji  
konkursowej na dyrektora szkoły w Miłocinie oraz że nadużywał gminnych pieniędzy.

Z radością ogłaszamy, że Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie uzyskał dwa dofinansowania Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego na realizację  projektów:  „Wieża Ariańska wraz z otoczeniem – roboty budowlano – modernizacyjne, zakup wyposażenia, 
kampania promocyjna’’ w ramach programu Promesa dla Kultury  oraz na organizację XXVIII Ogólnopolskich Warsztatów Kowalskich 
i XVIII Ogólnopolskich Spotkań Kowali w ramach programu Kultura Ludowa i Tradycyjna.
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Działania w gminie Wojciechów styczeń-marzec 2022

Szanowni Państwo, mieszkańcy Ziemi Wojciechowskiej, podej-
mujemy 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 (styczeń 2022 r. – marzec 2022 r.) zrealizować:

Rządowy Program Inwestycji Strategicznych - Polski Ład 
(nabór drugi)

W dniu 22.02.2022 r. gmina Wojciechów złożyła trzy wnioski 
w ramach naboru do Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych 
– Polski Ład:

 1)Przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie 
Wojciechów 

Zadanie obejmuje przebudowę łącznie 10 odcinków dróg we-
wnętrznych i gminnych (publicznych) o łącznej długości 7250 m 
w miejscowościach: Maszki, Maszki k/Wojciechowa, Sporniak, Stasin, 
Szczuczki, Cyganówka, Romanówka, Ignaców, Halinówka, gm. 
Wojciechów, powiat lubelski. Drogi posiadają obecnie nawierzchnię 
szutrową z licznymi wybojami i przełomami  o zmiennej szerokości. 
W ramach zadania przewidziano wykonanie podbudowy z mate-
riałów kamiennych (1-2 warstwy) oraz wykonanie nawierzchni 
bitumicznej (1-2 warstwy – wyrównawcza i ścieralna) o różnej 
szerokości (w zależności od szerokości posiadanego pasa drogowe-
go), a także odwodnienie korpusu drogi poprzez nadanie spadków 
podłużnych i poprzecznych, zabezpieczenie krawędzi jezdni gruntem 
rodzimym/kamiennym oraz ustawienie oznakowania pionowego. 
Dzięki przebudowie dróg poprawie ulegnie jakość życia mieszkańców 
w/w miejscowości oraz miejscowości sąsiednich, zwiększy się także 
atrakcyjność i poprawa wizerunku gminy Wojciechów. Po przebudo-
waniu przedmiotowych odcinków dróg powstanie nowa sieć dróg 
gminnych o nawierzchni bitumicznej. Dostępność do wykonanej 
infrastruktury drogowej stworzy możliwości rozwoju dla lokalnych 
działalności gospodarczych. W powiazaniu z innymi drogami gmin-
nymi, drogami powiatowymi nr 2229L, nr 2233L, 2236L, 2237L, 
2238L oraz drogami wojewódzkimi nr 827 i 830, przebudowane 
drogi umożliwią dogodny dojazd do Lublina (miasto wojewódzkie), 
Bełżyc, Nałęczowa i Poniatowej (miasta powiatowe), będącymi 
siedzibami wielu instytucji publicznych. Przebudowa dróg w w/w 
miejscowościach to inwestycja, która prowadzi do usunięcia bariery 
komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami zamieszkały-
mi w tych miejscowościach, w dostępności do instytucji oraz usług 
zlokalizowanych w najbliższej okolicy. Wykonanie nawierzchni bi-
tumicznej zwiększy wygodę przemieszczania się osobom z różnymi 
formami niepełnosprawności. Poprzez stopniowe stymulowanie 
rozwoju przedsiębiorczości projekt wpisuje się pośrednio w politykę 
zapobiegania społecznym problemom związanym z bezrobociem 
oraz wyrównywaniem szans mieszkańców gmin wiejskich w sto-
sunku do mieszkańców ośrodków miejskich. Przewidywany okres 
realizacji inwestycji: powyżej 12 miesięcy. Przewidywany termin 
zakończenia inwestycji: 28.06.2024 r. Przewidywana wartość inwe-
stycji (w PLN): 4.990.000,00. Deklarowana kwota udziału własnego 
(w PLN): 249.500,00. Procentowy udział własny Wnioskodawcy 
w realizacji inwestycji: 5,00%. Kwota wnioskowanych środków  
(w PLN): 4.740.500,00.

(2) Rozwój infrastruktury drogowej w Gminie Wojciechów 
poprzez przebudowę dróg gminnych

Zadanie obejmuje przebudowę łącznie 7 odcinków dróg we-
wnętrznych i gminnych (publicznych) o łącznej długości 4560 m 
w miejscowościach: Maszki, Sporniak, Góra, Łubki, Palikije Drugie 
i Stasin, gm. Wojciechów, powiat lubelski. Drogi posiadają obecnie 

nawierzchnię szutrową z licznymi wybojami i przełomami  o zmiennej 
szerokości. W ramach zadania przewidziano wykonanie podbudowy 
z materiałów kamiennych (1-2 warstwy) oraz wykonanie nawierzchni 
bitumicznej (1-2 warstwy – wyrównawcza i ścieralna) o różnej sze-
rokości (w zależności od szerokości posiadanego pasa drogowego), 
a także odwodnienie korpusu drogi poprzez nadanie spadków po-
dłużnych i poprzecznych, zabezpieczenie krawędzi jezdni gruntem 
rodzimym/kamiennym oraz ustawienie oznakowania pionowego. 
Dzięki przebudowie dróg poprawie ulegnie jakość życia mieszkańców 
w/w miejscowości oraz miejscowości sąsiednich, zwiększy się także 
atrakcyjność i poprawa wizerunku gminy Wojciechów. Po przebudo-
waniu przedmiotowych odcinków dróg powstanie nowa sieć dróg 
gminnych o nawierzchni bitumicznej. Dostępność do wykonanej 
infrastruktury drogowej stworzy możliwości rozwoju dla lokalnych 
działalności gospodarczych. W powiazaniu z innymi drogami gmin-
nymi, drogami powiatowymi nr 2229L, nr 2233L, 2236L, 2237L, 
2238L oraz drogami wojewódzkimi nr 827 i 830, przebudowane 
drogi umożliwią dogodny dojazd do Lublina (miasto wojewódzkie), 
Bełżyc, Nałęczowa i Poniatowej (miasta powiatowe), będącymi 
siedzibami wielu instytucji publicznych. Przebudowa dróg w w/w 
miejscowościach to inwestycja, która prowadzi do usunięcia bariery 
komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami zamieszkały-
mi w tych miejscowościach, w dostępności do instytucji oraz usług 
zlokalizowanych w najbliższej okolicy. Wykonanie nawierzchni bi-
tumicznej zwiększy wygodę przemieszczania się osobom z różnymi 
formami niepełnosprawności. Poprzez stopniowe stymulowanie 
rozwoju przedsiębiorczości projekt wpisuje się pośrednio w politykę 
zapobiegania społecznym problemom związanym z bezrobociem 
oraz wyrównywaniem szans mieszkańców gmin wiejskich w sto-
sunku do mieszkańców ośrodków miejskich. Przewidywany okres 
realizacji inwestycji: powyżej 12 miesięcy. Przewidywany termin 
zakończenia inwestycji: 28.06.2024 r. Przewidywana wartość inwe-
stycji (w PLN): 2.890.000,00. Deklarowana kwota udziału własnego 
(w PLN): 144.500,00. Procentowy udział własny Wnioskodawcy 
w realizacji inwestycji: 5,00%. Kwota wnioskowanych środków  
(w PLN): 2.745.500,00.

(3) Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole 
Podstawowej w Palikijach

Celem działań jest budowa sali gimnastycznej, rozbudowanej o po-
mieszczenia na potrzeby prowadzenia zajęć edukacyjnych. W wyniku 
podjętych działań powstanie pełnowymiarowa sala gimnastyczna 
z zapleczem sanitarnym, szatnie dla dziewcząt i chłopców, pomiesz-
czenie nauczyciela wf, magazynek sprzętu sportowego, komunikacja. 
Wybudowany zostanie budynek parterowy w technologii tradycyjnej, 
murowanej, przykryty dachem płaskim – dwuspadowym, izolacja 
ścian metodą lekką. Wybudowany zostanie łącznik z istniejącym 
budynkiem szkoły. Teren zostanie zagospodarowany zielenią, po-
wstaną nowe dojścia i dojazdy. Ogólnym celem projektu, dotyczącego 
budowy sali gimnastycznej jest rozwój oferty sportowej w gminie 
Wojciechów. Celem bezpośrednim projektu jest zmniejszenie in-
frastrukturalnych barier w dostępie do nowoczesnej infrastruktury 
sportowo-rekreacyjnej. Poprzez oddanie do użytkowania sali gim-
nastycznej w szkole możliwe będzie prowadzenie zajęć wychowania 
fizycznego oraz pozalekcyjnych zajęć sportowych, teatralnych, na 
poziomie nie odbiegającym od ośrodków miejskich. Wybudowana 
infrastruktura umożliwi młodzieży powstanie szkolnych sekcji piłki 
siatkowej, koszykówki, piłki nożnej. Przewidywany okres realizacji 
inwestycji: powyżej 12 miesięcy. Przewidywany termin zakończe-
nia inwestycji: 28.06.2024 r. Przewidywana wartość inwestycji 
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(w PLN): 6.000.000,00. Deklarowana kwota udziału własnego 
(w PLN): 600.000,00. Procentowy udział własny Wnioskodawcy 
w realizacji inwestycji: 10,00%. Kwota wnioskowanych środków 
(w PLN): 5.400.000,00.

Gmina Wojciechów złożyła dodatkowe dwa wnioski w ramach 
naboru do Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – Polski 
Ład na tereny po PGRowskie:

(1) Przebudowa dróg powiatowych nr 2229L i 2233L  
w zakresie w wykonania opaski bezpieczeństwa w miejscowości 
Palikije Drugie

Inwestycja obejmuje przebudowę dróg powiatowych nr 2229L oraz 
nr 2233L w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa o szerokości 
do 1,5 m w miejscowości Palikije Drugie na odcinku 2,0 km.  Obecnie 
na odcinkach dróg objętych zadaniem są nieutwardzone pobocza, 
co ogranicza ruch pieszy. Na wniosek Wójta Gminy Wojciechów, 
w dniu 30.12.21 r. Rada Powiatu w Lublinie podjęła uchwałę  
Nr XXXVII/438/2021 w sprawie powierzenia Gminie Wojciechów 
prowadzenia zadania publicznego polegającego na zarządzaniu pu-
bliczną drogą powiatową nr 2229L Wojciechów – Palikije – Sporniak 
– Motycz od km 2+199 do km 2+776 i nr 2233L Miłocin – Stasin 
– Podole od km 3+972 do km 5+396 na terenie gminy Wojciechów. 
Podobną uchwałę Nr XLI/239/2022 w sprawie przejęcia prowadzenia 
w/w zadania podjęła Rada Gminy Wojciechów w dniu 28.01.22 r. 
W lutym 2022 r. podpisane zostało stosowne porozumienie po-
między Powiatem Lubelskim a Gminą Wojciechów, umożliwiające 
Gminie Wojciechów realizację tego zadania. Gmina posiada również 
informację z KOWR – OT w Lublinie, że na  jej terenie istniały 
Państwowe PGR, funkcjonujące w obrębie miejscowości Miłocin 
Kolonia i Palikije Pierwsze. Dzięki opasce bezpieczeństwa poprawi 
się jakość życia i bezpieczeństwo mieszkańców Palikij Drugich oraz 
miejscowości sąsiednich, zwiększy się także atrakcyjność gminy 
Wojciechów. Wykonanie opaski w Palikijach Drugich będzie wywierać 
pozytywny wpływ na wszystkich mieszkańców gminy Wojciechów 
z uwagi na długofalowe oddziaływanie projektu - pozytywne skutki 
dla środowiska, poprawa jakości życia oraz poprawa wizerunku 
Gminy. Dostępność do wykonanej infrastruktury umożliwi rozwój 
lokalnych działalności gospodarczych. Poprzez stopniowe stymu-
lowanie rozwoju przedsiębiorczości projekt wpisuje się pośrednio 
w politykę zapobiegania społecznym problemom związanym z bez-
robociem oraz wyrównywaniem szans mieszkańców gmin wiejskich 
w stosunku do mieszkańców ośrodków miejskich. Wykonanie opaski 
to inwestycja, która prowadzi do usunięcia bariery komunikacyjnej 
dla osób ze szczególnymi potrzebami zamieszkałymi w Palikijach 
Drugich, w dostępności do instytucji oraz usług zlokalizowanych 
w najbliższej okolicy. W powiazaniu z już istniejącymi chodnikami 
wykonana opaska umożliwi dogodne dotarcie do centrum miejsco-
wości, w której zlokalizowane są szkoła podstawowa, biblioteka 
gminna, ośrodek zdrowia, apteka, świetlica i remiza OSP w Palikijach 
oraz sklepy. Wykonanie opaski umożliwi przemieszczania się oso-
bom z różnymi formami niepełnosprawności. Przewidywany okres 
realizacji inwestycji: powyżej 12 miesięcy. Przewidywany termin 
zakończenia inwestycji: 28.06.2024 r. Przewidywana wartość inwe-
stycji (w PLN): 1.500.000,00. Deklarowana kwota udziału własnego 
(w PLN): 45.000,00. Procentowy udział własny Wnioskodawcy 
w realizacji inwestycji: 3,00%. Kwota wnioskowanych środków  
(w PLN): 1.455.000,00.

(2) Przebudowa dróg gminnych w Palikijach Pierwszych 
i Palikijach Drugich

Zadanie obejmuje przebudowę łącznie 4 odcinków dróg wewnętrz-
nych i gminnych (publicznych) o łącznej długości 1600 m w miejsco-
wościach: Palikije Pierwsze i Palikije Drugie, gm. Wojciechów, powiat 
lubelski. Drogi posiadają obecnie nawierzchnię szutrową z licznymi 
wybojami i przełomami  o zmiennej szerokości. W ramach zadania 

przewidziano wykonanie podbudowy z materiałów kamiennych 
(2 warstwy) oraz wykonanie nawierzchni bitumicznej (2 warstwy 
– wyrównawcza i ścieralna) o różnej szerokości (w zależności od 
szerokości posiadanego pasa drogowego), a także odwodnienie kor-
pusu drogi poprzez nadanie spadków podłużnych i poprzecznych, 
zabezpieczenie krawędzi jezdni gruntem rodzimym/kamiennym 
oraz ustawienie oznakowania pionowego. Dzięki przebudowie dróg 
w obszarze zlikwidowanych przedsiębiorstw gospodarki rolnej 
ulegnie poprawie jakość życia mieszkańców miejscowości Palkije 
Pierwsze i Palikije Drugie oraz miejscowości sąsiednich, zwiększy 
się także atrakcyjność i poprawa wizerunku gminy Wojciechów. Po 
przebudowaniu przedmiotowych odcinków dróg powstanie nowa 
sieć dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej. Dostępność do 
wykonanej infrastruktury drogowej stworzy możliwości rozwoju 
dla lokalnych działalności gospodarczych. W powiazaniu z innymi 
drogami gminnymi, drogami powiatowymi nr 2229L i nr 2233L 
oraz drogami wojewódzkimi nr 827 i 830, przebudowane drogi 
umożliwią dogodny dojazd do Lublina (miasto wojewódzkie), Beł-
życ i Nałęczowa (miasta powiatowe), będącymi siedzibami wielu 
instytucji publicznych. Przebudowa dróg w miejscowościach Palikije 
Pierwsze i Palikije Drugie to inwestycja, która prowadzi do usunię-
cia bariery komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami 
zamieszkałymi w tych miejscowościach, w dostępności do insty-
tucji oraz usług zlokalizowanych w najbliższej okolicy. Wykonanie 
nawierzchni bitumicznej zwiększy wygodę przemieszczania się 
osobom z różnymi formami niepełnosprawności. Poprzez stopnio-
we stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości projekt wpisuje się 
pośrednio w politykę zapobiegania społecznym problemom zwią-
zanym z bezrobociem oraz wyrównywaniem szans mieszkańców 
gmin wiejskich w stosunku do mieszkańców ośrodków miejskich. 
Gmina Wojciechów posiada również informację z Krajowego Ośrodka 
Wsparcia Rolnictwa – Oddział Terenowy w Lublinie, że na terenie 
Gminy Wojciechów istniały Państwowe Przedsiębiorstwa Gospo-
darki Rolnej, które funkcjonowały w obrębie miejscowości Miłocin 
Kolonia i Palikije Pierwsze. Przewidywany okres realizacji inwestycji: 
powyżej 12 miesięcy. Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 
28.06.2024 r. Przewidywana wartość inwestycji (w PLN): 1.250.000,00. 
Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN): 37.500,00. Procentowy 
udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 3,00%. Kwota 
wnioskowanych środków (w PLN): 1.212.500,00.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (nabór na 2022 r.)
W sierpniu 2021 r. gmina Wojciechów złożyła dwa wnioski na 

realizację dróg gminnych w ramach Rządowego Funduszu Roz-
woju Dróg:

(1) „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Palikije 
Pierwsze”. Przebudowa drogi wewnętrznej prowadzona będzie 
od drogi gminnej nr 106924L do drogi gminnej nr 106925L na 
długości 770,00 m od km rob. 0+000 do km rob. 0+770 w miej-
scowości Palikije Pierwsze. Droga w całości zaprojektowana jest 
w pasie drogowym, na działce nr 474. Bezpośrednim efektem rze-
czowym projektu po oddaniu drogi do użytkowania będzie droga 
jednojezdniowa dwukierunkowa o nawierzchni asfaltowej o długości 
770 m i szerokości zasadniczej 3,5 m wraz z  poboczami z kruszy-
wa łamanego o szerokości 0,75 m. Koszt zadania (wg kosztorysu 
inwestorskiego): 516.939,81 zł. 

(2) „Przebudowa drogi gminnej nr 112575L w miejscowości 
Maszki k. Wojciechowa”

Lokalizacja projektowanej do przebudowy drogi gminnej nr 
112575L o przebiegu: od drogi powiatowej nr 2229L do drogi 
gminnej nr 106917L na długości 540,00 m od km rob. 0+000 do 
km rob. 0+540,00 w całości zaprojektowana jest w pasie drogi 
gminnej nr 112575L na działkach nr ewid. 1120 w m. Wojciechów, 
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nr ewid. 793 w m. Maszki k. Wojciechowa. 
Bezpośrednim efektem rzeczowym projektu 
po oddaniu drogi do użytkowania będzie 
droga jednojezdniowa dwukierunkowa o na-
wierzchni asfaltowej o długości 540 m i sze-
rokości zasadniczej 3,5 m oraz poboczami 
z kruszywa łamanego o szerokości. 0,75 m. 
Koszt zadania (wg kosztorysu inwestorskiego): 
368.113,68 zł.    

Gmina Wojciechów otrzymała dofinan-
sowanie po 50% wartości kosztorysowej  
w przypadku obu dróg, tj. (1) 258.469,90 
zł dla drogi w Palikijach Pierwszych                                    
i (2) 184.056,84 zł dla drogi w Maszkach k. 
Wojciechowa. W dniu 21.03.2022 r. została 
wszczęta procedura przetargowa w celu wyło-
nienia wykonawców na realizację w/w zadań. 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5.04.2022 r.

Instalacja kolektorów słonecznych 
i paneli fotowoltaicznych na budyn-
kach mieszkalnych na terenie gminy 
Wojciechów – „OZE w gminie Wojciechów”

Gmina Wojciechów przystąpiła do nabo-
ru wniosków o dofinansowanie projektów 
w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przy-
jazna środowisku Działania 4.1 Wsparcie 
wykorzystania OZE Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 
lata 2014-2020. Złożony został stosowny 
wniosek na budowę i przebudowę instalacji 
służącej do produkcji energii pochodzącej 
ze źródeł odnawialnych. Procent dofinan-
sowania projektu to 60% wydatków kwali-
fikowalnych. Gmina zamierza zainstalować 
panele fotowoltaiczne u 130 odbiorców  
i 80 kompletów kolektorów słonecznych. 
W dniu 17.01.2020 r. zakończyła się ocena 
formalna wniosków. Wniosek gminy został  
zakwalifikowany do oceny merytorycznej, któ-
ra również była pomyślna. Jej wyniki ogłoszo-
no w marcu 2020 r. Całkowita wartość zadania: 
2 827 377 zł (w tym koszty niekwalifikowane  
225 477 zł). Wnioskowane wsparcie:  
1 204 093 zł.

Umowa na realizację tej inwestycji została 
podpisana 21.05.2020 r. Po przeprowadze-
niu procedury przetargowej wybrana zosta-
ła firma FLEXIPOWER GROUP Sp. z o.o.,  
która zrealizowała to zadanie. Na podpisa-
nie stosownej umowy na montaż kolekto-
rów słonecznych zdecydowały się 22 osoby  
z 80 dostępnych kompletów. W przypadku 
zestawów fotowoltaicznych umowy podpisały 
122 osoby ze 130 dostępnych zestawów. 
Zadanie zostało zrealizowane do 25.02.2022 r. 
i odebrane przez powołaną przez Wójta Gmi-
ny komisję odbiorową.

Przywrócenie połączeń komunika-
cyjnych

Mieszkańcy gminy Wojciechów mogą od 
stycznia 2022 r. ponownie korzystać z prze-
wozów lokalnych do Bełżyc. Chodzi o trzy 
linie: (1) Wojciechów - Ignaców – Bełżyce,(2) 

Wojciechów - Romanówka - Cyganówka - 
Halinówka - Łubki - Szczuczki - Góra – Bełżyce 
oraz (3) Sporniak (rondo, gm. Konopnica) 
- Sporniak - Palikije Pierwsze - Palikije 
Drugie (przystanki przy drodze powiatowej  
nr 2229L (Wojciechów - Palikije - Sporniak 
- Motycz) - Palikije Drugie - Miłocin (do SzP 
im. Polskich Olimpijczyków w Miłocinie) 
- Palikije Drugie (przystanki przy drodze 
powiatowej nr 2233L (Miłocin - Stasin - 
Podole) - Maszki (przystanek przy SzP im. 
Szarych Szeregów w Maszkach przy drodze 
gminnej 106910L) - Wojciechów Kolonia 
Piąta (przystanki przy drodze wojewódzkiej  
nr 827 (Sadurki - Bełżyce) - Wojciechów (przy-
stanek w centrum) - Maszki (przystanek przy 
drodze powiatowej nr 2229L (Wojciechów - 
Palikije - Sporniak - Motycz) - Stasin - Podole 
(gm. Bełżyce) - Bełżyce (przystanki przy 
drodze powiatowej nr 2233L (Miłocin - Stasin  
- Podole) i z powrotem, z Bełżyc na Sporniak. 
Na każdej trasie jest realizowanych pięć kur-
sów dziennie. Linie zostały uruchomione 
w ramach rządowego programu przywraca-
nia połączeń komunikacyjnych i wsparcia 
„Funduszu rozwoju przewozów autobuso-
wych o charakterze użyteczności publicznej 
linii komunikacyjnych”. Organizatorem prze-
wozów jest Powiat Lubelski. Więcej informa-
cji oraz rozkłady jazdy dla poszczególnych 
linii dostępne są na stronie: https://www.
wojciechow.pl/aktualnosci/n,241186,nowa-
linia-komunikacyjna-rusza-17-01-2022-r.html.

Wymiana oświetlenia ulicznego 
w gminie Wojciechów   
    Gmina Wojciechów przystąpiła do nabo-
ru wniosków o dofinansowanie projektów 
w ramach Osi priorytetowej 5 Efektywność 
energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, 
Działania 5.5 Promocja niskoemisyjności 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 2014-
2020. Złożony został stosowny wniosek na 
wymianę istniejącego oświetlenia uliczne-
go na lampy LEDowe w miejscowościach 
Wojciechów i Wojciechów Kolonia Piąta. 
Głównym celem projektu jest ochrona środo-
wiska naturalnego poprzez zmniejszenie tzw. 
niskiej emisji na terenie gminy Wojciechów. 
Cel ten zostanie zrealizowany poprzez podję-
cie działań koncentrujących się na obniżeniu 
szkodliwej emisji CO2 na obszarze Gminy 
Wojciechów, zmierzających do poprawy efek-
tywności energetycznej poprzez montaż 130 
opraw oświetlenia zewnętrznego (w miejsco-
wościach Wojciechów i Wojciechów Kolonia 
Piąta). Zarząd Województwa Lubelskiego, 
podjął stosowną uchwałę w sprawie  
zatwierdzenia listy zawierającej informa-
cję o kolejności przysługiwania pomocy 
w ramach Osi priorytetowej 5 Efektywność 
energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, 

Działania 5.5 Promocja niskoemisyjności 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 2014-
2020. Na liście tej znalazł się również nasz 
projekt „Modernizacja oświetlenia ulicznego 
w gminie Wojciechów”. Całkowita wartość 
zadania: 431 980 zł. Uzyskane wsparcie: 
298 522,76 zł. W wyniku przeprowadzonej 
procedury przetargowej został wyłoniony wy-
konawca – firma ANMAX Sp. z o. o. Zadanie 
zostało zrealizowane za kwotę 183.221,41 zł

Wniosek na budowę lub modernizację dro-
gi dojazdowej do gruntów rolnych (Fundusz 
Ochrony Gruntów Rolnych (FOGR)

W związku z uruchomioną przez Zarząd 
Województwa Lubelskiego procedurą naboru 
wniosków o udzielenie dotacji celowej ze 
środków budżetu Województwa Lubelskiego 
na budowę lub modernizację dróg dojazdo-
wych do gruntów rolnych gmina Wojciechów 
złożyła w dniu 1.03.2022 r. wniosek  
o dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacja 
(przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów 
w obrębie miejscowości Łubki Szlachta”. 
Gmina zamierza zrealizować zadanie na 
odcinku 950 mb. (od Szczuczek do Łubek 
Szlachty). Wartość kosztorysowa tej inwe-
stycji to 818 tys. zł.

Prace porządkowe w Urzędzie Gminy 
i na terenie gminy

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 róż-
norakie działania na terenie całej naszej 
gminy, poprawiające ład i porządek (usuwanie 
śliskości na drogach i chodnikach, remont bu-
dynków gospodarczych, wycinka zakrzaczeń, 
zbieranie śmieci na terenie gminy, oczyszcza-
nie 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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Złote Gody w gminie Wojciechów

W dniu 24 lutego 2022 r. obcho-
dziliśmy jubileusz 50-lecia zaślubin 
12 par małżeńskich z terenu na-
szej gminy. Uroczystość odbyła się 
w gospodarstwie agroturystycznym 
w Wojciechowie, podczas której do-
stojnym jubilatom wręczone zosta-
ły „Medale za Długoletnie Pożycie 

Małżeńskie”, okolicznościowe dyplomy, statuetki – podkowy i kwiaty. W uroczy-
stości wzięli udział: Artur Markowski – Wójt Gminy Wojciechów, Michał Sumiński 
– Przewodniczący Rady Gminy Wojciechów oraz Anna Ozimek – Kierownik Urzędu 
Stanu Cywilnego w Wojciechowie. Spotkanie jubilatów uświetnił występ Kapeli Wojciechowskiej. Wójt Gminy Wojciechów wystosował 
do Jubilatów okolicznościowe słowo. 

Szanowni Państwo Jubilaci!!! 
„Nie wystarczy pokochać, trzeba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce, i przenieść ją przez całe życie.” Auguste Bekannte

                     
Bardzo się cieszę, że możemy spotkać się z Państwem w tak zacnym gronie, na tej doniosłej uroczystości. Minęło ponad 50 lat 

od czasu, kiedy z nadzieją i miłością składaliście sobie Państwo przysięgę małżeńską i założyliście obrączki na palce swoich dłoni. 
Zebraliśmy się dzisiaj, aby wspólnie świętować ten wspaniały, doniosły jubileusz - Złote Gody Małżeńskie. Kochani Jubilaci, to Wy 
najlepiej wiecie, że małżeństwo to nie tylko piękne, podniosłe i radosne chwile, ale też dzielenie z drugą osobą trosk, smutków i nie-
szczęść. W przysiędze małżeńskiej ślubowaliście, że będziecie ze sobą na dobre i na złe - i z tej próby wyszliście zwycięsko. Nagrodą 
jest szczęście Waszych dzieci, uśmiech wnuków i prawnuków oraz radość, którą możecie dziś dzielić z przyjaciółmi. Jesteście, Drodzy 
Jubilaci, również przykładem dla całej społeczności, ukazując ciągłość małżeństwa i rodziny. Za trud i poświęcenie wdzięczne są 
Wam nie tylko Wasze Rodziny, ale również i cała społeczność gminy Wojciechów. Jest to również czas na podziękowanie Panu Bogu 
za rozwój Waszej miłości i trwałości Waszego małżeństwa.

Z całego serca gratuluję Państwu wzajemnego szacunku, odpowiedzialności, cierpliwości, umiejętności wybaczania. Jesteście 
Państwo dla młodego pokolenia wspaniałym przykładem na to, że miłość nie jest pustym słowem, że naprawdę warto razem iść 
przez życie, wspólnie cieszyć się radościami i wspólnie pokonywać przeszkody.     

Dlatego wystąpiłem do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o odznaczenie Państwa medalami "Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie"  
i  dzisiaj mam zaszczyt je Państwu wręczyć. 

W imieniu własnym oraz całej społeczności gminy życzę Wam Drodzy Jubilaci abyście dalej szli przez życie trzymając się mocno za ręce, zawsze 
uśmiechnięci, zawsze razem, zawsze pewni swoich uczuć. Życzę Wam wielu pogodnych lat w zdrowiu, radości, miłości i ludzkiej życzliwości.

Artur Markowski – Wójt Gminy Wojciechów
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Szczuczki - kolejni właściciele

Majątek Szczuczki ok.1808 roku od Kajetana Wronowskiego nabył Ignacy Wierciński herbu Ślepowron. Był on synem Andrzeja 
Wiercińskiego i Magdaleny Zaremby. Piastował stanowiska drohickiego komornika granicznego i geometry lubelskiego – na to sta-
nowisko mianował go sam król Stanisław August Poniatowski w 1792 roku. Zmarł w Szczuczkach w 1817 roku. Jego żona Marianna 
z domu Wierzbicka herbu Gryf, córka cześnika urzędowskiego zmarła również w majątku Szczuczki w 1815 roku.

Po ich śmierci a także po śmierci sióstr, które dziedziczyły części majątku, właścicielem Szczuczek został Teofil Ambroży  
Wierciński. Urodził się w Modliborzycach w 1805 roku. Ukończył wydział prawa na Uniwersytecie Warszawskim a także był oficerem 
Wojska Polskiego. Przed odziedziczeniem Szczuczek był posesorem Abramowa w parafii Radzięcin. W roku 1834 poślubił w Kraśniku 
Różę Jadwigę Wolanowską herbu Korab. W majątku Szczuczki przyszły na świat ich starsze dzieci. W kwietniu 1835 roku urodził 
się Ignacy Wojciech Anzelm, (późniejszy powstaniec styczniowy), który poległ w bitwie pod Małogoszczą. W 1836 roku urodziła się  
Marianna Gertruda, a w 1838 roku - Justyna Zofia. Kolejne dzieci przyszły na świat w Abramowie, więc można stwierdzić, że już 
w 1840 roku majątek został sprzedany. 

Na wspomnienie tutaj zasługują również kolejne dzieci Teofila i Róży Wiercińskich. Synowie: Seweryn Teofil i Ksawery Jan to po-
wstańcy styczniowi. Najmłodszy Ksawery Jan wziął udział w powstaniu jako uczeń liceum. Zmarł na skutek odniesionych ran w bitwie 
pod Panasówką (największej bitwie powstania styczniowego na Lubelszczyźnie - 3 września 1863 rok). W chwili śmierci miał tylko 15 lat.

Następnym odnotowanym w 1848 roku właścicielem Szczuczek został Adam Brzeziński. Pochodził on z rodziny Brzezińskich - 
właścicieli Bełżyc i Strzeszkowic. Zmarł w Bełżycach w 1882 roku.

 Na długo przed śmiercią Adama Brzezińskiego dobra szczuczkowskie przeszły w ręce Teofila Aleksandra Węglińskiego. Teofil 
Węgliński herbu Godziemba urodził się w 1825 roku jako syn szlachcica Bonawentury Węglińskiego i Marianny Lingenau, dziedziców 
dóbr Boby. Ożenił się z Wandą Gerlicz, córką Teofila Gerlicza, Sędziego Pokoju Okręgu Lubelskiego i Elżbiety Damme. Właściciel ma-
jątku Palikije Aleksander Gerlicz był bratankiem Wandy. Natomiast starszy brat Teofila - Feliks (ur.1813) był właścicielem majątków: 
Węglin, Konopnica i Kłodnica. 

Teofil Węgliński należał do Towarzystwa Rolniczego w Królestwie Polskim w okręgu lubelskim i dzierżawił majątek Zezulin. Kuzyn - 
Wojciech Doliński tak opisał w swoich pamiętnikach wygląd Węglińskiego: “Teofil, to była wspaniała, wprost polska, senatorska postać. 
Wysoki, w miarę szczupły. Miał dość dużą brodę i bujne włosy zaczesane w tył. Tak broda jak i włosy były białe jak śnieg. Twarz piękna...” 
Teofilowie Węglińscy mieli trzech synów: Mieczysława, Bronisława i Adama. Syn Mieczysław został absolwentem Szkół Lubelskich 
w 1888 roku a następnie ukończył w 1892 roku z wyróżnieniem “maxime cum laude” uniwersytet w Halle w Niemczech na wydziale 
rolniczym. Aktywnie działał w Lubelskim Towarzystwie Rolniczym. Jesienią 1897 roku w majątku Szczuczki popełnił samobójstwo. 
Zastrzelił się w swoim pokoju. W parafialnej księdze zgonów zgłoszony jest jako właściciel majątku. Matka Wanda Węglińska zmarła 
w Szczuczkach w 1898 roku, a ojciec Teofil w 1899 roku. Zostali pochowani na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie.

 

Adam Węgliński “wysokiego wzrostu, brunet o czarnych wąsach” odziedziczył dobra szczuczkowskie i również działał jako członek 
Lubelskiego Towarzystwa Rolniczego. Należał także do Lubelskiego Towarzystwa Muzycznego. W latach 1907-1910 utworzył pierwszą, 
początkową szkołę prywatną w Szczuczkach. Po sprzedaży majątku wyjechał do Warszawy.

Kolejnym właścicielem Szczuczek został Antoni Benon Grudziński. Urodził się w Lublinie 12 czerwca 1876 roku jako syn Józefa, 
starszego strażnika miejskiego Straży Ziemskiej i matki Marianny z domu Fabijańskiej, szlachcianki wyznania ewangelicko-augsbur-
skiego. Grudziński jako 31-letni kawaler zawarł religijne małżeństwo z 50-letnią Agnieszką Kisielew z domu Lipowicz. Ceremonia 
odbyła się w cerkwi prawosławnej 29 czerwca 1907 roku. Para nie miała dzieci. Agnieszka była z pochodzenia szlachcianką i wdową po 
pułkowniku Pawle Kisielewie, pochodzącym z guberni Petersburskiej, który zmarł w 1903 roku. Grudzińska zmarła jako właścicielka 
majątku w Szczuczkach 13 czerwca 1938 roku. Rodzeństwo Antoniego Grudzińskiego było dobrze wykształcone muzycznie. Działali 
w Lubelskim Towarzystwie Muzycznym od początku jego założenia (1898). Brat Wacław (1871-1943) był dyrektorem szkoły muzycznej 
w Lublinie, artystą skrzypkiem. Siostra Cecylia (1874-1936) była profesorem muzyki, pianistką, natomiast brat Michał (1881-?) figuruje 
w jednym z akt metrykalnych jako “korektor instrumentów muzycznych” i fortepianista. Antoni Grudziński ofiarował mieszkańcom 
swojego majątku sześć mórg pola pod budowę szkoły. Projekt budynku szkoły został zatwierdzony przez Lubelski Urząd Wojewódzki 
w 1938 roku.

Ostatnim właścicielem Szczuczek był Heliodor Nieciengiewicz. Przed zakupem majątku zarządzał gospodarstwem rolnym 
Antoniego Budnego w Bychawie. “Sympatyczny mężczyzna z wykształceniem agronomicznym, poruszający się stale na siwym koniu 
z renomowanej stadniny Budnego. Energiczny, elokwentny, zawsze elegancko ubrany w buty z cholewami, bryczesy uszyte z wyso-
kogatunkowego materiału i w jasną wiatrówkę. Twarz Nieciengiewicza nie była ładna, ale dziwnie sympatyczna. Miał pokaźny nos, 
grube wargi, gęste do góry zaczesane włosy i poruszał się z nieodłączną szpicrutą...” - tak pisał o nim Maciej Panecki w dodatku  
do ”Głosu Ziemi Bychawskiej“ nr 4(15) z 2004 roku. 

Heliodor Nieciengiewicz  urodził się w Lublinie 8 marca 1897 roku. Ojciec Stanisław Henryk pracował jako maszynista Kolei Nadwi-
ślańskiej. Jego matką była Maria Antonina z domu Piasecka. Dziadkowie Heliodora, Jan i Sabina pochodzili z okolic Bychawy. Dziadek 
Jan po ukończeniu w 1839 roku Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego w Marymoncie został leśniczym a następnie nadleśniczym Lasów 
Rządowych w Królestwie Polskim i w Guberni Lubelskiej, tak więc rodzina często zmieniała miejsce zamieszkania. 

Warto wspomnieć tutaj o innych osobach z rodziny Nieciengiewiczów. Stryj Heliodora, Jan Leon brał udział w powstaniu stycznio-
wym, za co został zesłany na 12 lat na Syberię. Zesłanie przeżył, ale zmarł w 1923 roku. Odznaczony został Orderem Virtuti Militari  
V klasy. Jego kolegą ze studiów był Adam Chmielowski (brat Albert) i Maksymilian Gierymski. Drugi stryj również Heliodor był znako-

Podpisy T. Węglińskiego i W. Gerlicz pod aktem ślubu  
nr.17 Ciecierzyn 3.X.1857r. www.szukajwarchiwach.gov.pl
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mitym inżynierem. Pracował przy budowie kolei, dróg, mostów i regulacji rzek. Był nieprzeciętnym znawcą  
Wisły, jej nurtów, kaprysów i siły niszczycielskiej. W 1906 roku kierował wydobywaniem z dna rzeki rzeźb 

z ogrodów Pałacu Kazimierzowskiego w Warszawie. Zostały one 
zrabowane w czasie potopu szwedzkiego (1655-1660) i zatopione 
przez Szwedów, gdy spławiany ładunek osiadł na mieliźnie Wisły.

Heliodor Nieciengiewicz ostatni właściciel majątku Szczuczki 
został zastrzelony przez Niemców w niedzielę 1 października 1939 
roku. Po tragicznych wydarzeniach we wsi, pochowano go w ogro-
dzie dawnego pałacu. Po latach rodzina zabrała jego szczątki na 
cmentarz przy ul. Lipowej w Lublinie. Pochowany został w grobie 
razem ze starszym bratem Stanisławem, który również zginął 
tragicznie w trakcie wybuchu w laboratorium Cukrowni Lublin 
w 1913 roku, gdzie pracował.

W Archiwum Państwowym w Lublinie zachowały się karty 
z projektem dwuklasowej szkoły powszechnej we wsi Szczuczki 
w ówczesnym powiecie puławskim. Pomysł na wizualizację budynku 
na podstawie projektu długo dojrzewał w mojej głowie. Zrealizował 
go artysta Pan Jarosław Sim. Na podstawie planu wykonał rysunek 

szkoły a także kilka renderów czyli komputerowych obrazów 3D. Efekty naszej pracy pozostawiam do oceny czytelnikom.

Teksty źródłowe:
- Księgi metrykalne parafii Wojciechów i Lublin św. Agnieszki dostępne w zasobach Lubelskiego Archiwum Państwowego  

www.szukajwarchiwach.gov.pl
- Sprawozdania Komitetu Towarzystwa Muzycznego w Lublinie oraz sprawozdania z działalności Lubelskiego Towarzystwa Rolni-

czego dostępne na www.bw.wbp.lublin.pl

- “Przekażmy przeszłość dla przyszłości” Wojciech Doliński
- “Dziennik Poznański” nr 273 z 27.11.1892 r.  www.wierciński.otostrona.pl
- “Cmentarz parafialny rzymsko-katolicki w Lublinie” Stanisław Ostrołęcki www.dlibra.umcs.lublin.pl
-  Projekt dwuklasowej szkoły powszechnej we wsi Szczuczki pow. puławski www.szukajwarchiwach.gov.pl
- “Nowa Jutrzenka” czasopismo lubelskie z 29.V.1913 r.
- “Spotkanie z historią Wydarzenia z lat okupacji w gminie Wojciechów 1939-1944” wyd. GOK Wojciechów
- “Rzecz o Wojciechowie” Feliks Kowalski

Małgorzata Żuchnik

           Rysunek szkoły wykonany według projektu. Rysował Jarosław Sim

        Komputerowy obraz 3D szkoły według projektu. Wykonał Jarosław Sim



Nr 79/99    GAZETA WOJCIECHOWSKA 9

Koncert Noworoczny i zbiórka dla WOŚP

Po rocznej przerwie Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie ponownie włączył 
się w akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Celem 30 Finału, było zapew-
nienie najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci w Polsce. 
Od samego rana nasi wolontariusze, 
którzy w tym roku przyłączyli się do 
Sztabu WOŚP w Bełżycach, kwestowali 
na ulicach Wojciechowa, przy bramach 
kościoła oraz przy Wieży Ariańskiej, 
gdzie Grupa „Bełżyce i okolice biegają” 
zorganizowała Bieg oraz Spacer dla 
WOŚP. Pomimo bardzo niesprzyjają-

cych warunków pogodowych w tym wydarzeniu wzięło udział ok 60 osób. Trasa biegu liczyła 
10 km i prowadziła przez urozmaicone leśne tereny północnej części gminy Wojciechów. 
Spacer na dystansie 2 km pozwalał zwiedzić urokliwe zakątki Wojciechowa oraz jego atrakcje 
– Kuźnię Romana Czernieca, Kościół Parafialny, a kończył się wizytą w Muzeum Kowalstwa 
na strychu Wieży Ariańskiej.

Uczestnicy Biegu i Spaceru wrzucali hojne datki do puszek naszych wolontariuszy którymi 
w tym roku były: Natalia Mirońska z Emilką Gruszką, Magdalena Mirosław z Mają Jamróz 
oraz Izabela Czerniec z Oliwią Mirońską. W zamian za wpłatę na cele WOŚP można było  
ponadto zwiedzić Muzeum Kowalstwa oraz pozostałe pomieszczenia Wieży Ariańskiej, 
a także skorzystać z konsultacji neurologopedycznych udzielanych przez Urszulę Iwaniak 
– specjalistkę w tej dziedzinie.

O godzinie 16.00 w Wojciechowskim Muzeum Regionalnym odbył się Koncert Noworoczny z udziałem miejscowych artystów 
oraz przedstawicieli władz: Artura Markowskiego – Wójta Gminy Wojciechów, 
Michała Sumińskiego – Przewodniczącego Rady Gminy Wojciechów, Grzegorza 
Piroga – Wiceprzewod-
niczącego Rady Gminy 
Wojciechów, Andrzeja 
Twardowskiego – Prze-
wodniczącego Komisji 
Prawa, Porządku Pu-
blicznego, Rolnictwa, 
Środowiska i Gospo-
darki Wodnej Rady 
Gminy Wojciechów, 
Krzysztofa Góreckie-

go – Prezesa Stowarzyszenia „U Źródeł Ciemięgi” oraz Joanny Kaznow-
skiej – Sekretarz Gminy Bełżyce. Imprezę swoimi występami uświetnili: Kapela Wojciechowska, Klub Seniora w odnowionym 
składzie, a także Orkiestra Dęta OSP w Wojciechowie. Na zakończenie koncertu nastąpiło otwarcie wstawy prac uczestniczek 
Warsztatów Malarskich, które co tydzień odbywają się pod kierunkiem Honoraty Świderskiej w Gminnym Ośrodku Kultury  
w Wojciechowie Na wystawie swoje obrazy prezentowały panie: Lidia Rodak, Teresa Tomczyk, Elżbieta Walczak, Jadwiga Ozimek, 
Elżbieta Basak, Grażyna Winiarska, Barbara Basak, Barbara Filipiak. Goście uczestniczący w wernisażu byli pod wielkim wrażeniem 
ogromnego talentu i wrażliwości naszych artystek.

Na zakończenie wszyscy spotkali się na słodkim poczęstunku przygotowanym przez 
Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie z pomocą członków Koła Gospodyń Wiejskich 
ze Stasina, Koła Gospodyń Wiejskich „Jedyneczki” z Wojciechowa Kolonia Pierwsza, Klubu 
Seniora z Wojciechowa oraz Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych Sporniaczanki.

W godzinach wieczornych w ramach Światełka do Nieba WOŚP można było podzi-
wiać grę świateł na Wieży Ariań-
skiej. Mieszkańcy Wojciechowa 
oraz uczestnicy Biegu i Spaceru 
dla WOŚP zorganizowanego przez 
Grupę „Bełżyce i okolice biegają” 
zasilili konto Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy o 3312,89 zł. 
Serdecznie dziękujemy darczyńcom oraz wolontariuszom za zaangażowanie, 
artystom za przygotowane występy, a przedstawicielom Kół Gospodyń ze Stasina, 
Kolonii Wojciechów Pierwszej i Sporniaka oraz Klubowi Seniora za pyszne ciasta.

 Urszula Mirosław GOK Wojciechów
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Ferie w Wieży Ariańskiej 

W tym roku na czas ferii zimowych, które trwały od 14 do  
25 lutego Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie przygotował bogaty 
program zajęć. Po rocznej przerwie dzieci bardzo chętnie i aktywnie 
uczestniczyły w przygotowanych warsztatach oraz wycieczkach. 

Ferie w Wieży Ariańskiej rozpoczęły się od warsztatów ceramiki 
artystycznej prowadzonych przez Krystynę Czaplińską – Rybaczek 
z pracowni ,,MOJE LEPIEJE’’. Podczas zajęć dzieci wykonywały ce-
ramiczne prezenty walentynkowe z gliny, które na kolejnych zaję-
ciach zostały szkliwione. Stałym punktem ferii były także warsztaty 
plastyczne ,,Zima z rękodziełem’’ prowadzone przez Monikę Matułę 
– Wetzlich.  Na zajęciach dzieci wykonywały papierowe kapelusze 
i  maski karnawałowe oraz pisanki wielkanocne malowane filcem. 
Warsztaty te odbywały się nie tylko w GOK w Wojciechowie, ale także 
w Bibliotekach w Palikijach i  Szczuczkach.

Dla osób chcących rozwijać swoje pasje muzyczne oraz taneczne 
przygotowane zostały zajęcia pt. ,,Ferie z muzyką’’ prowadzone przez instruktorów – Renatę Bielecką oraz Tadeusza Kasprzaka,  
a także zajęcia z zumby i tańca nowoczesnego prowadzone przez Esterę Wardak. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się  warsztaty 
,,Robotyka z  klockami lego’’, podczas których dzieci uczyły się wprawić w ruch wykonane przed siebie konstrukcje z klocków. Równie 
dużą popularność zdobyły zajęcia prowadzone przez Grzegorza Bukowskiego, który w tym roku dla dzieci uczęszczających na zajęcia 
w GOK przygotował Akademię Młodego Astronoma – poznaj Misję Apollo 11 na księżyc. Zajęcia astronomiczne, które zabrały małych 
widzów w niezwykłą podróż na księżyc, odbyły się w Wieży Ariańskiej w Wojciechowie oraz w Bibliotece w Szczuczkach.  

Oprócz warsztatów stacjonarnych ogronym zainteresowaniem cieszyły się atrakcje wyjazdowe. 
We wtorek 15 lutego dzieci pod opieką pracowników GOK udały się do Lublina aby w kinie 

Cinema City obejrzeć film ,,Mikołajek’’ 
lub bajkę ,,Sing 2’’. Następnym punktem 
programu była wizyta w Ogrodzie Bota-
nicznym, gdzie dzieci odbyły niezwykły 
spacer wśród bajkowo podświetlonych 
figur Lumina Parku i korzystały z do-
stępnych tam atrakcji. Była to pierw-
sza z dwóch planowanych wycieczek.  
Kolejny wyjazd odbył się 23 lutego. Pod-
czas wyjazdu dzieci odwiedziły Laser 
City, następnie Młodzież wybrała się 
na film ,,Wiki i jej sekret'', natomiast 

młodsze dzieci obejrzały ,,Potworną rodzinkę''   Na zakończenie tegorocznych ferii odbył się 
coroczny bal przebierańców, a także ognisko na placu przy Wieży Ariańskiej, podczas którego 
gry i zabawy dla dzieci poprowadził Klub Wolontariusza „Kulturka” działający przy GOK.   
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Na zakończenie ferii miłą niespodziankę dla uczestników przygotowało Stowarzyszenie ,,U Źródeł Ciemięgi’’. Prezes Krzysztof Górecki 
wręczył wszystkim dzieciom pamiątkowe kubki.

Tegoroczne ferie możemy zaliczyć do udanych. Cieszymy się, że tak wiele dzieci skorzystało z oferty Gminnego Ośrodka Kultury, 
aktywnie uczestnicząc w różnorodnych formach spędzania wolnego czasu i rozwijając swoje zainteresowania.  

Ilona Sykut GOK Wojciechów
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Żegnamy śp. Zuzannę Kowalską

„...Są pożegnania, na które nigdy nie 
będziemy gotowi. Są słowa, które zawsze 
wywoływać będą morze łez i są takie osoby, 
na myśl o których zawsze zasypie nas lawi-
na wspomnień…….”

W dniu 17 stycznia 2022 r. pożegnaliśmy 
śp. Zuzannę Kowalską – mieszkankę naszej 
gminy, osobę zasłużoną w działaniach spo-
łecznych i kulturalnych na rzecz rozwoju 
naszej społeczności. Ambasadorkę lokalnych 
tradycji i zwyczajów, widowisk obrzędowych 
oraz gwary Ziemi Wojciechowskiej.

Śp. Zuzanna Kowalska  pracę zawodową 
rozpoczęła w 1950 roku w Gminnej Spół-
dzielni „SCH” w Wojciechowie. Następnie 
pracowała jako główna księgowa w Bełżycach 

w Zakładzie Gospodarki Komunalnej, 
Powiatowym Przedsiębiorstwie Prze-
mysłu Terenowego i Wojewódzkiej 
Spółdzielni Budownictwa Wiejskie-
go. Wróciła do Wojciechowa w 1980 
r. i pracowała w Spółdzielni Kółek 
Rolniczych na stanowisku głównej 
księgowej. W 1981 r. podjęła pracę 
sekretarza Urzędu Gminy w Wojcie-
chowie, skąd w 1987 r. przeszłą na 
emeryturę. Jako sekretarz, zainicjo-
wała szereg przedsięwzięć, które do 
dzisiaj służą lokalnemu społeczeń-
stwu.

Śp. Zuzanna Kowalska oprócz pra-
cy zawodowej, poświęcała się sprawom 
społecznym. Była pierwszym redaktorem 
Gazety Wojciechowskiej i autorką wielu jej 
artykułów. Przez wiele lat związana była 
z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Woj-
ciechowie. Przez ponad 45 lat śpiewała 

w chórze kościelnym, co było jej pasją wy-
niesioną z domu rodzinnego. Będąc już na 
emeryturze nie zaprzestała działań na rzecz 
tworzenia, upowszechnienia i ochrony kul-
tury. W roku 2003 czynnie 
uczestniczyła w powstaniu 
Klubu Seniora w Wojcie-
chowie, którego była 12 
lat członkiem. Jednym 
z pierwszych osiągnięć 
Klubu było reaktywowanie 
Gazety Wojciechowskiej 
po 13 latach przestoju. 
W większości numerów 
tego wydawnictwa znaj-
dziemy artykuły śp. Zu-
zanny, o różnej tematyce, 
inspirujące, ciekawe, opisujące rzeczywistość 
Wojciechowa na przestrzeni wielu lat.

Całą swoją aktywność w klubie skierowała 
na działania, aby ocalić od zapomnienia 
wszystko, co w kulturze Wojciechowa najcen-
niejsze. Z jej udziałem Klub Seniora dokonał  
szeregu  niezmiernie ważnych przedsięwzięć, 
związanych głównie z dokumentowaniem 
dziedzictwa kulturowego Gminy Wojciechów.

Z inicjatywy śp. Zuzanny Kowalskiej 
powstało Muzeum Regionalne w Wojcie-
chowie, którego była współorganizatorem. 
Bezpłatnie przekazała na jego rzecz wiele 
eksponatów, szczególnie elementów wypo-
sażenia chałupy wojciechowskiej z pocz. XX 
w., wiele tradycyjnych narzędzi rolniczych 
i domowych, które zachowała jako pamiątki 
rodzinne. Muzeum zostało uhonorowane 
nagrodą „Perełka Lubelszczyzny” przyzna-
waną przez Województwo Lubelskie. Rów-
nocześnie z tworzeniem Wojciechowskiego 

Muzeum Regionalnego, śp. Zuzanna napi-
sała kilka rozdziałów książki “Wojciechów, 
wieś przy wieży – ocalić od zapomnienia”, 
gdzie szczegółowo opisała życie mieszkań-
ców Wojciechowa w oparciu o opowiadania 
swoich rodziców i o własne przeżycia czy 
obserwacje. Książka ta, to piękny obraz dzie-
ciństwa, młodości, życia dorosłego i starości 
w dawnym Wojciechowie. Jest uznawana za 
bardzo cenny dokument życia na dawnej 
lubelskiej wsi.

Jej niezwykła wiedza na temat dziejów, 
obyczajów, tradycji i folkloru Ziemi Wojcie-

chowskiej znalazła swoje odzwierciedlenie 
w serii wydawnictw dotyczących życia dawne-
go Wojciechowa, których jest współautorką.

Śp. Zuzanna przyczyniła się w dużej 
mierze do powstania w 2006 r. książki 
„Wojciechowskie Śpiewanie”. Wydawnic-
two zawiera 101 tekstów pieśni śpiewanych 
w Wojciechowie i okolicach. Przekazywane 
ustnie z pokolenia na pokolenie pieśni ob-
rzędowe, okolicznościowe, patriotyczne, 
weselne, partyzanckie i inne pozwoliły na 
zachowanie pierwotnego bogactwa gatun-
ków, pełnej wymowy i leksyki gwarowej.

Kolejnym wydawnictwem powstałym 
w 2007 r. przy dużym zaangażowaniu śp. 
Zuzanny Kowalskiej  było „Spotkanie z hi-
storią – wydarzenia z lat okupacji w Gminie 
Wojciechów”.  Książka zawiera dokumenta-
cję m.in. Masowego Mordu w Szczuczkach 
a także akcji obrony skarbów wawelskich,    
w której brali udział wojciechowscy gospoda-
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rze.  Spisane wspomnienia dają obraz działań wojennych mających 
miejsce na Ziemi Wojciechowskiej a także pokazują bohaterów 
wojennych, którzy walczyli za swoją „Małą Ojczyznę”.

Śp. Zuzanna była też autorką scenariuszy widowisk teatralnych: 
Wojciechowskie tradycje świąteczne oraz Przednówek. Opisała 
w nich obrzędy i zwyczaje występujące w Wojciechowie – zachowując 
przy tym gwarę wojciechowską.  Scenariusze te były wystawiane 
na wielu scenach w całym kraju.

W roku 2008, jako scenarzysta wielu przedstawień obrzędowych 
była inicjatorką zebrania i wydania scenariuszy widowisk teatral-
nych napisanych przez mieszkańców Gminy Wojciechów, które 
wielokrotnie wystawiane były przez miejscowe teatry obrzędowe 
na scenie w Nałęczowie, Lublinie, Opolu Lubelskim, Warszawie, 
Kazimierzu Dolnym, Tarnogrodzie jak również w Wojciechowie. 
Scenariusze zebrane w wydawnictwie „Zwyczaje, obrzędy i tradycje 
Ziemi Wojciechowskiej” swoją treścią oddają specyfikę i charakter 
nie tylko rodzinnej wsi, ale także całego regionu.

Kolejnym wyzwaniem dla śp. Zuzanny Kowalskiej był znaczą-
cy udział w udokumentowaniu historii Kapeli Wojciechowskiej.  
Zadanie niezmiernie trudne gdyż działalność Kapeli rozpoczęła się  
w 1926 r.  Książka pt. „Z podróżnikami przez pokolenia. Monografia 
Kapeli Wojciechowskiej” powstała w 2009 r. Wydawnictwo zawiera 
historię zespołu, sylwetki biograficzne ponad 30 muzykantów, którzy 
na przestrzeni 82 lat tworzyli ten zespół, zapis nutowy utworów 
wykonywanych przez Kapelę Wojciechowską a także wspomnienia 

i relacje osób mających okazję współpracować z kapelą.  Rozdział 
autorstwa śp. Zuzanny pt. „Jak to z Muzykantami na wsi bywało” 
daje doskonały obraz muzykowania na dawnej polskiej wsi.

Kolejne wydawnictwo, którego była inicjatorem i współauto-
rem to książka „Godumy po wojciechosku” wydana  pod koniec  
2011 r. Napisana w całości gwarą, zachowuje niepowtarzalny, 
odrębny sposób myślenia i postrzegania rzeczywistości przez ży-
jących tu ludzi. Stanowi swoisty dokument odmian dialektowych 
występujących na Ziemi Wojciechowskiej.

Działalność patriotyczna śp. Zuzanny Kowalskiej, to przede 
wszystkim przygotowywane scenariusze części artystycznych, 
prezentowanych przez Klub Seniora z okazji Świąt Narodowych. 
Odczytywane referaty okolicznościowe, recytacje oraz pięknie 
zaśpiewane pieśni patriotyczne.

Jako przedstawicielka Klubu Seniora zawsze służyła pomocą 
przy organizacji wszelkich wydarzeń rocznicowych a także Dożynek 
Parafialno-Gminnych. Chętnie przekazywała młodszemu pokoleniu 
swoją wiedzę i doświadczenie.  Spotykała się z młodzieżą, prezentu-
jąc, zwłaszcza w Muzeum Regionalnym działanie starych narzędzi 
i sprzętów, które w większości pochodzą z jej rodzinnego domu. 
Dzisiaj muzeum to, odwiedzają turyści z całej Polski, a zebrane 
w nim eksponaty wzbudzają podziw i zainteresowanie.

Śp. Zuzanna Kowalska była skarbnicą wiedzy na temat życia 
w Wojciechowie, zmieniającej się mentalności jego mieszkańców. 
Poświęcając swój wolny czas prowadziła szeroką działalność na rzecz 
szerzenia kultury i tradycji ludowych, pielęgnowania dziedzictwa 
kulturowego naszego regionu. Jej patriotyczna postawa, pamięć 
o rodzimej historii, regionalnych tradycjach; poczucie przynależności 
i szacunek dla dziedzictwa kulturowego będą dla nas, następnych 
pokoleń przykładem do naśladowania.

Pozostawiła po sobie ogromny dorobek kulturalny, którego 
nie można przedstawić w kilku słowach. Zawsze służąca radą, 
zaangażowana w kolejne działania na rzecz kultywowania tradycji 
we współczesnym świecie, zaineresowana planami i działaniami 
Gminnego Ośrodka Kultury w Wojciechowie pozostanie w na-
szych wspomnieniach.

Cytując ks. Jana Twardowskiego „nie umiera ten, kto tkwi 
w sercach i pamięci naszej…….”

Pokój jej duszy.
Agnieszka Gąska 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wojciechowie
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Nowe przedszkole w Miłocinie zaprasza

Chcesz wybrać przedszkole, które nie byłoby tylko przechowalnią dziecka na czas 
pracy rodziców?  

W którym spędzałoby czas atrakcyjnie i z poszanowaniem zasad wpajanych w domu 
rodzinnym? W którym pięknie by się rozwijało?

Na terenie naszej gminy Wojciechów w Szkole Podstawowej im. Polskich Olim-
pijczyków w Miłocinie dobiegły końca prace remontowe i 21 marca 2022 r. została 
otworzona nowa placówka - oddział przedszkolny dla dzieci 3-4 - letnich, którego 
dewizą będzie bezpieczeństwo, jakość i wszechstronny rozwój.

Czas pracy przedszkola odpowiada potrzebom rodziców – placówka czynna jest 
od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.30.

Jak wiadomo małe dzieci mają ogromną potrzebę ruchu i przyswajania wiedzy. 
Przedszkole w Miłocinie to miejsce stworzone przez osoby, które dobrze o tym wiedzą. 
W świetnie zaprojektowanych wnętrzach najmłodsi mogą liczyć na indywidualne 
podejście opiekunów, czuć się komfortowo i przy okazji dobrze się bawić, bo przecież 
każde dziecko ma inny charakter, inne potrzeby i inną wrażliwość. 

Budynek naszego Przedszkola przeszedł modernizację pomieszczeń, stwarza 
więc warunki do efektywnej edukacji i wszechstronnego rozwoju dzieci oraz wpływa 
na podwyższenie jakości świadczonych usług i pracy kadry pedagogicznej a także 
personelu obsługowego.

Zbudowane zostało wejście główne do przedszkola z podjazdem dla osób  
niepełnosprawnych. Nasza instytucja to obiekt parterowy  z przestronną salą zabaw 
wyposażoną w nowe meble, atrakcyjne zabawki i pomoce dydaktyczne. 

Nauczyciele mają do dyspozycji zaplecze bogato wyposażone w pomoce dydaktyczne w zakresie rozwijania mowy i myślenia, pojęć 
matematycznych, wiedzy przyrodniczej i ekologicznej oraz do prowadzenia zajęć specjalistycznych. Zapewnia to odpowiednie warun-
ki do nauki i zabawy oraz  do prowadzenia zajęć ruchowych, gimnastycznych, teatralnych. Kluczową kwestią jest także odpowiednio 
dobrana i wykwalifikowana kadra prowadząca zajęcia z pasją i ogromnym zaangażowaniem.

Placówka w dialogu z Rodzicami dąży w kierunku najlepszego rozwoju dzieci poprzez szeroką ofertę zajęć korekcyjno- kompen-
sacyjnych, logopedycznych oraz w zakresie  integracji sensorycznej. Nasze Przedszkole realizuje Ogólnopolski Program „Dwujęzycz-
ny Przedszkolak”.

Oddział Przedszkolny posiada własną szatnię wyposażoną w kolorowe meble, łazienkę z prysznicem oraz kuchnię z zapleczem 
umożliwiającym  wydawanie posiłków. Zapewniamy dzieciom pełne wyżywienie: śniadanie, obiad i podwieczorek. 

Milusińscy mogą korzystać również z placu zabaw i boiska szkolnego. Mają też okazję do udziału w akcjach i uroczystościach  
organizowanych na terenie szkoły.

Serdecznie zapraszamy przyszłych Przedszkolaków do naszego nowego przedszkola w Miłocinie. 

Mamo, tato – to pewna inwestycja w przyszłość Waszych dzieci.

                                                                                             Ewelina Zielonka
(nauczyciel wychowania przedszkolnego)
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Razem na Święta

 Bal Karnawałowy w przedszkolu

Karnawał to wyjątkowy okres w roku, na który przypada czas 
balów i zabaw. To również okazja by przeobrazić się w wymarzoną 
postać ze świata baśni czy też ulubionej książki. Taki bal przebie-
rańców jest atrakcyjną, bardzo lubianą i wyczekiwaną przez dzieci 
formą rozrywki, dostarczającą wielu pozytywnych przeżyć a zwłaszcza 
zadowolenia i radości. 

Tradycyjnie, jak co roku w naszym przedszkolu w dn.11 lutego 
2022r. odbył się długo wyczekiwany przez dzieci bal karnawałowy. 
Wystrój sali w balony i serpentyna oraz skoczna muzyka wprowadziły 
najmłodszych w radosny nastrój i zachęcały do wspólnej zabawy. 

Przedszkolaki z dumą prezentowały swoje przepiękne stroje. Z wielką radością 
i ochotą uczestniczyły w tańcach, 
zabawach i konkursach zorgani-
zowanych przez wychowawczynie. 
Wspólna zabawa była okazją do 
integracji grupy, sprawiła radość 
i wywołała uśmiechy na twarzach 
dzieci, które nie zginęły nawet 
w wyniku zmęczenia.

Dziękujemy dzieciom za wspaniałą zabawę oraz rodzicom za zaangażowanie w przy-
gotowanie pięknych strojów oraz poczęstunku.

Wychowawczynie: Jolanta Wieczorek, Katarzyna Masiukiewicz 

Szkoła Podstawowa w Łubkach wzięła udział w akcji ,,Razem na Święta” 
organizowanej przez Ministerstwo  Edukacji Narodowej. Celem akcji jest bu-
dowanie wspólnot, umacnianie więzi międzypokoleniowych, kształtowanie 
poczucia odpowiedzialności za drugą osobę, współpraca ze środowiskiem 
lokalnym, dostrzeganie przez uczniów potrzeb    i problemów innych ludzi.

 Z uwagi na trwający stan epidemii wspólne działania naszych nauczy-
cieli  i uczniów realizowane w ramach akcji uwzględniały obowiązujące zasady 
bezpieczeństwa i przepisy sanitarne. Wykonano wiele ozdób świątecznych 
takich jak: bombki, stroiki, zawieszki, które dzieci zaniosły do swoich do-
mów  wraz z załączonym logo akcji i nimi obdarowali najbliższych, sąsiadów, 
przyjaciół. Powstały przepiękne kartki świąteczne z życzeniami. Uczniowie 
zaoferowali też pomoc osobom starszym ze swoich rodzin w przedświątecznych 

porządkach i zakupach.  Wiele 
osób szczególnie w tym okresie  
czeka na nasze wsparcie i zwykłe gesty życzliwości.   

 Nasi uczniowie podjętymi działaniami udowodnili, 
że pomagać można niezależnie od okoliczności. A dobro 
okazane drugiej osobie wraca do nas ze zdwojoną siłą.

Aneta Żydek
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Kreatywna świetlica Dzień Babci i Dziadka

                                               14 lutego  Dzień Świętego Walentego   

                       Zbiórka dla Podopiecznych Kuchni Brata Alberta w Lublinie   

21 stycznia obchodzimy 
Dzień Babci, a 22 stycznia Dzień  
Dziadka. Są to szczególne dni 
w roku, w których wszystkie 
wnuki wyrażają swoim Babciom 
i Dziadkom miłość, szacunek oraz 
wdzięczność za ich trud, opiekę,  
oddanie, bezgraniczną miłość, 
a także dziękują za czas, który 
zawsze dziadkowie im poświęcają. 
Na zajęciach w świetlicy przez cały tydzień dzieci własnoręcznie przygotowywały różnorodne upominki takie 
jak: laurki, kwiaty, podkówki na szczęście, serduszka, ramki z życzeniami, które mogły zabrać dla swoich naj-
bliższych. Wszystkie prace stanowiły małe dzieło sztuki Przygotowywanie podarunków było świetną okazją dla 
uczniów do wykazania się kreatywnością. Dzieci uczestniczyły w rozmowach i pogadankach dotyczących roli 
jaka odgrywają dziadkowie  w ich życiu, śpiewały piosenki, słuchały opowiadań, ćwiczyły wierszyki. Podczas 
zajęć poprzez zabawę angażowały i ćwiczyły wiele zmysłów.

Wszystkie te zajęcia miały na celu: podniesienie rangi Dnia Babci i Dziadka, podkreślenie roli dziadków  
w rodzinie, zwrócić szczególna uwagę  dzieci na szacunek wobec osób starszych, chęć niesienia im pomocy 
w sytuacjach dnia codziennego, kształtować uczucia przywiązania do swojej rodziny, a także zacieśnić więzi 
rodzinne między najbliższymi członkami rodziny.

Piątek 11 lutego upłynął w Szkole Podstawowej w Łubkach  w atmosferze miłości i przyjaźni. 
A wszystko to z okazji Walentynek. Na głównym korytarzu  pojawiła się gazetka przybliżająca postać 
patrona, a także tradycje i symbolikę tego dnia. 

Na zajęciach świetlicowych uczniowie przez cały tydzień przygotowywali różnego rodzaju niespo-
dzianki dla najbliższych. Były to walentynkowe liściki, laurki, przeplatane serduszka itp. Niektórzy 
redagowali wierszyki, rysowali obrazki wyrażając w ten sposób swoje sympatie. Jak co roku Samorząd 
Uczniowski zorganizował pocztę walentynkową. Wszystkich laurek pilnował specjalnie przygotowany 
walentynkowy stworek, który razem z opiekunem SU odpowiednio posegregował  pocztę i rozdał 
wszystkim adresatom od przedszkola do kl. IV.  Nie brakowało radości, śmiechu, ale też i  zaskoczenia 
przy odczytywaniu liścików. Satysfakcję odczuwali też Ci, którzy je wysłali, kiedy widzieli radość na 
twarzach obdarowanych. Nauczyciele i pracownicy szkoły zostali obdarowani walentynkowym słoikiem 
życzeń, a wszystkie  dzieci dodatkowo czerwonymi lizakami w kształcie serduszka. 

Życzymy wszystkim, aby wzajemne okazywanie sympatii było ważne nie tylko w Walentynki,  
ale każdego dnia.

,,Człowiek jest wielki nie przez to,  co posiada, 
lecz przez to kim jest,
nie przez to, co ma
lecz przez to, czym dzieli się z innymi”
                                                            Jan Paweł II

                Aneta Żydek

Aneta Żydek

 Aneta Żydek

Wszystkim Babciom i Dziadkom
Życzymy dużo zdrowia,młodzieńczej energii,

oraz pociechy z wnuków
Nadziei w to, że każdy dzień będzie lepszy!

 Społeczność  Szkoły Podstawowej w Łubkach włączyła się w zbiórkę żywności 
i środków czystości dla Podopiecznych Kuchni Brata Alberta  oraz mieszkańców  
Ośrodka Wsparcia dla Osób Bezdomnych  w Lublinie.  Bractwo Miłosierdzia im. Św. 
Brata Alberta w Lublinie jest organizacją, która od ponad 30 lat wspiera osoby ubogie, 
potrzebujące i w kryzysie bezdomności. Do Kuchni Brata Alberta, która mieści się 
przy ul. Zielonej 3 każdego dnia przychodzi ok. 200-300 osób, by zjeść-często jedyny 

w ciągu dnia-gorący posiłek. Misją Bractwa jest niesienie nadziei osobom, którym z różnych 
względów ,,zawalił się świat”. Każdy człowiek zasługuje na pomoc i szansę, bez względu na to, 
jak jest oceniany przez innych i jak beznadziejna może się wydawać jego sytuacja. Bezdomność 
nie zawsze jest wyborem, często to wynik choroby, utraty pracy itp.

 Bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które włączyły się w tą zbiórkę. Zebrane pro-
dukty przekazaliśmy do ośrodka.

 Cieszymy się, że mogliśmy wspólnie dać choć maleńką szansę na nowe życie i nadzieję 
na lepsze jutro dla bliźnich. Bo każdy gest wsparcia daje nadzieję tym, którzy nie mają do kogo 
zwrócić się o pomoc.
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                                                      Dzień Osób z Zespołem Downa 

Wyjątkowe spotkanie muzyczne

21 marca przypada Światowy Dzień Osób  z Zespołem Downa zwany  
dniem Kolorowej Skarpetki.  Data nawiązuje do obecności  dodatko-
wego trzeciego chromosomu w 21 parze chromosomów. Uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Łubkach tego dnia uczniowie założyli kolorowe 
nie pasujące do siebie skarpetki –nie do pary, które są symbolem nie-
dopasowania społecznego i genotypowego z jakim borykają się osoby 
z Zespołem Downa.

Akcja jest wyrazem tolerancji i wrażliwości na potrzeby osób z do-
datkowym chromosomem, symbolizuje niwelowanie barier i przezwy-
ciężanie krzywdzących stereotypów. Tego dnia dzieci przedszkolne 
mogły zaprojektować własne niepasujące do siebie skarpetki, posłuchać 
pogadanki o osobach z ZD -ich potrzebach, marzeniach, starsi ucznio-
wie w klasach wykonali plakaty o tolerancji, szacunku, akceptacji.  
Na korytarzu pojawiła się tematyczna gazetka i zrobiono pamiątkowe 

zdjęcia  skarpetkom- nie do pary pokazując, że wszyscy jesteśmy różni, a ta ,,różność” czyni nas zawsze wyjątkowymi. W ten sposób 
chcieliśmy pokazać, że solidaryzujemy się, integrujemy się z osobami z Zespołem Downa  i ich rodzinami.

W dniu 17 lutego 2022 r. wszystkie dzieci z naszego przedszkola uczest-
niczyły w spotkaniu muzycznym.  Gościem tego wydarzenia był pan 
Leszek Iwaniak – muzyk, pedagog, multiinstrumentalista, członek „Kapeli 
Wojciechowskiej”. Spotkanie było okazją do zapoznania dzieci z tradycyjnymi 
instrumentami ludowymi, ich budową i brzmieniem, a były to instrumenty 
takie jak: harmonia, akordeon, bęben 
czy puzon basowy. Pan Leszek wyjaśniał 
dzieciom, co to jest muzyka ludowa, przy 
jakich okazjach tą muzyką można było 
najczęściej usłyszeć. Przedszkolaki obej-
rzały również film opowiadający o Kapeli 
Wojciechowskiej, której członkiem jest 
nasz gość. Dzieci słuchały wygrywanych 

przez pana Leszka melodii oraz akompaniowały do marsza granego na akordeonie.  Każdy chętny 
przedszkolak mógł sprawdzić swój talent muzyczny grając na bębnie czy akordeonie. Na zakoń-
czenie dzieci razem z Panem Leszkiem zatańczyły do melodii „Walca Wojciechowskiego”. Udział 
w spotkaniu dostarczył przedszkolakom wielu pozytywnych wrażeń. 

Dziękujemy serdecznie Panu Leszkowi za wprowadzenie dzieci w świat muzyki ludowej, melodii 
i rytmów, a także przybliżenie dzieciom muzyki regionalnej. 

               Aneta Żydek

Katarzyna Masiukiewicz
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 Samorząd Uczniowski – działamy na rzecz innych

Pierwszy Dzień Wiosny!!!

W dniu 21 marca dzieci z naszego przedszkola świętowały Pierwszy Dzień Wiosny. 
Powitanie Wiosny rozpoczęliśmy od obejrzenia mini teatrzyku kukiełkowego „Przyjście 
Wiosny”. Następnie otrzymaliśmy tajemniczy list... Po jego przeczytaniu okazało się, 
że jego nadawcą była Wiosna. Zaproponowała przedszkolakom zabawę –  zadania 
i obiecała, że po ich wykonaniu dzieci otrzymają niespodziankę. Wszyscy z ogromnym 
zaangażowaniem wykonywali zadania, między innymi dopasowanie atrybutów do 
każdej z pór roku, kontynuowanie rozpoczętego rytmu z sylwet owadów czy koloro-
wanie wiosennego rysunku według podanego kodu.

Zgodnie z obietnicą po wykonaniu wszystkich zadań przedszkolaki otrzymały nie-
spodziankę – pudełko. W jego wnętrzu znaleźliśmy koszyczek z baziami, wianuszek 
z krokusów, szal oraz kwiecistą sukienkę… Na zdjęciach poniżej zobaczycie w jaki  

sposób je wykorzystaliśmy. Na pewno to był pierw-
szy dzień wiosny inny niż wszystkie!

Zbiórka żywności
Społeczność  Szkoły Podstawowej w Łubkach kolejny raz okazała swoją 

solidarność i wdzięczność żołnierzom za ich służbę dla Polski. Przedstawiciele 
Samorządu Uczniowskiego wraz ze swoim opiekunem  w odpowiedzi na akcję 
ogłoszoną przez Pana Wójta Artura Markowskiego zorganizowali zbiórkę żyw-
ności -wsparcia służb mundurowych ochraniających naszą wschodnią granicę. 
Wśród dostarczonych produktów były: konserwy, słodycze, kawa, herbata, cukier 
oraz wiele innych przydatnych artykułów gotowych do spożycia. 

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego Julia Czerniec z kl. VII  oraz 
Dawid Olech z kl. VII  wraz z rodzicem przekazali żywność do Urzędu Gminy 
w Wojciechowie. 

 Wszystkim, którzy włączyli się w tą zbiórkę bardzo dziękujemy.
 Zapraszamy do udziału w kolejnych akcjach społecznych i  charytatywnych, które  integrują środowisko,  uwrażliwiają na potrzeby 

innych, uczą empatii, a przede wszystkim tego, że razem możemy zdziałać więcej.

Solidarni z Ukrainą 
Samorząd Uczniowski przeprowadził zbiórkę darów dla mieszkańców Ukrainy 

przebywających na granicy polsko-ukraińskiej. Bardzo dziękujemy całej społecz-
ności szkolnej za przyniesione dary. Wszystkie rzeczy zostały posegregowane.  
Dzięki Waszemu zaangażowaniu zgromadziliśmy sporą ilość produktów spo-
żywczych, chemicznych, kilka worków ubrań. Nasi uczniowie: z klasy 2 - Łukasz 
Czerniec i z klasy 3 - Hania Gorgol wraz ze swoimi rodzicami zawieźli  dary do 
Urzędu Gminy w Wojciechowie. 

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za Wasze wrażliwe serca !!!
Zbiórki nie przerywamy. Zbieramy dalej.
Jesteście Wspaniali.
 Zawsze możemy na WAS liczyć.

             Aneta Żydek

              Katarzyna Masiukiewicz



Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań 
w gronie rodziny oraz przyjaciół.
Wesołego Alleluja!

Redakcja Gazety Wojciechowskiej

• Koncert wiosenny z muzyką i obrazem
      Data: 24 kwietnia 2022 r.

Miejsce: Remiza OSP w Wojciechowie
• Eliminacje Gminne do Małego Konkursu Recytatorskiego

Data: 13 maja 2022 r.
Miejsce: sala konferencyjna Gminnego Ośrodka Kultury w Wojciechowie

• Festyn przy Wieży Ariańskiej – piknik rodzinny
Data: 12 czerwca 2022 r.
Miejsce: plac przy Wieży Ariańskiej w Wojciechowie

• XXVIII Ogólnopolskie Warsztaty Kowalskie
Data: 28 czerwca – 10 lipca 2022 r.
Miejsce: plac przy Wieży Ariańskiej

• XVIII Ogólnopolskie Spotkania Kowali
Data 08 – 10 lipca 2022 r. 
Miejsce: plac przy Wieży Ariańskiej w Wojciechowie

• Dożynki Parafialno – Gminne 
Data: 21 sierpnia 2022 r.
Miejsce: plac przy Wieży Ariańskiej w Wojciechowie

• Festiwal "Smaki Babiego Lata"
Data: 18 września 2022 r.
Miejsce: plac przy Wieży Ariańskiej w Wojciechowie 

• Obchody 83. Rocznicy Masowego Mordu w Szczuczkach
Data: 02 października 2022 r.
Miejsce: Kaplica ku czci Pomordowanych w Szczuczkach

• Obchody Narodowego Święta Niepodległości
Data: 11 listopada 2022 r.
Miejsce: Kościół Parafialny w Wojciechowie


