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Wojciechów 9 24-204 Wojciechów, 
tel. 81 517 72 10, 81 517 76 22
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Gmina Wojciechów
należy do:

www.kraina.org.plwww.zielonypierscien.eu 

„By biel opłatka ludzkie waśnie pogodziła
A w sercu znów zamieszkał Ten, 

co „w żłobie leży””
o. Franciszek Czarnowski

Boże Narodzenie to czas miłości, radości i pojednania.
Siadając przy wigilijnym stole i łamiąc biały opłatek,

przekazujemy sobie życzenia spokoju, przyjaźni i ciepła.
Boża Dziecina niech błogosławi nam i naszym rodzinom.

Pozwólmy, by Wszechmocna Miłość
wlała w nasze serca wiarę w drugiego człowieka.
Na święta Narodzenia Pańskiego proszę przyjąć

najlepsze życzenia. Niech Bóg objawiający się w swoim Synu
– Bożej Dziecinie, obdarza pokojem i radością

pośród codziennych trosk i obowiązków.
Niech każdego dnia napełnia światłem Wiary,

mocą Miłości i Nadziei oraz obficie darzy siłą i zdrowiem.
Nowy 2023 Rok niech będzie pełen Bożego dobra

i ludzkiej życzliwości. Niech obfituje we wszelką pomyślność.
Błogosławionych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!!!

Artur Markowski – Wójt Gminy Wojciechów
Tomasz Zielonka – Zastępca Wójta Gminy Wojciechów

Michał Sumiński – Przewodniczący Rady Gminy Wojciechów

W numerze: Działania w gminie Wojciechów X-XII 2022, VIII KADENCJA RADY GMINY WOJCIECHÓW (2018 - 2023), 
Krwiodawcy na start, Orszak Trzech Króli w Wojciechowie, Bo potra�my, 

Uroczystość przekazania samochodu ratowniczo – gaśniczego, Święto Niepodległości, Oświetlenie solarne przy Wieży Ariańskiej, 
Aktywna jesień w Klubie Seniora, Święto Pieczonego Ziemniaka w Stasinie, Ślubowanie klas I, 

Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek w przedszkolu, Światowy Dzień Pluszowego Misia, Dzień Życzliwości, 
Tydzień Pro�laktyki Zdrowia Psychicznego i Fizycznego, ,,Z Tolerancją nam do twarzy”, Zabawa Andrzejkowa, 

Bezpieczny przejazd, Mistrz Szybkiego Liczenia, Ślubowanie uczniów klasy I, To nie była bajka, czyli Swieto Odzyskania 
Niepodległosci w Szkole Podstawowej w Łubkach
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Działania w gminie Wojciechów X - XII 2022 r.

Szanowni Państwo, mieszkańcy Zie-
mi Wojciechowskiej,
podejmujemy dalsze działania, żeby krok po 
kroku rozwijać naszą gminę. Chciałbym zwró-
cić Państwa uwagę na działania i zadania, 
które dzięki zaangażowaniu różnych środo-
wisk udało się w ostatnim czasie (październik 
2022 r. – grudzień 2022 r.) zrealizować:

Rządowy Program Inwestycji Strate-
gicznych - Polski Ład (nabór trzeci 
– tereny po PGRowskie)

Gmina Wojciechów w dniu 22.02.2022 r. złoży-
ła 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 za-
kresie wykonania opaski bezpieczeństwa 
o szerokości do 1,5 m w miejscowości Palikije 
Drugie  na odcinku 2,0 km.  Obecnie na od-
cinkach dróg objętych zadaniem są nieutwar-
dzone 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 prowa-
dzenia zadania publicznego polegającego 
na zarządzaniu publiczną 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 spra-
wie przejęcia prowadzenia w/w zadania 
podjęła Rada Gminy Wojciechów w dniu 
28.01.22 r. W lutym 2022 r. podpisane 
zostało stosowne porozumienie pomiędzy 
Powiatem Lubelskim a Gminą Wojciechów, 
umożliwiające Gminie Wojciechów realiza-
cję tego zadania. Gmina posiada również 
informację z KOWR – OT w Lublinie, że na 
jej terenie istniały Państwowe PGR, funk-
cjonujące w obrębie miejscowości Miłocin 
Kolonia i Palikije Pierwsze. Dzięki opasce bez-
pieczeństwa poprawi się jakość życia i bezpie-
czeństwo mieszkańców Palikij Drugich oraz 
miejscowości sąsiednich, zwiększy się także 
atrakcyjność gminy Wojciechów. Wykonanie 
opaski w Palikijach Drugich będzie wywierać 

pozytywny wpływ na wszystkich mieszkań-
ców gminy Wojciechów z uwagi na długofa-
lowe oddziaływanie projektu - pozytywne 
skutki dla środowiska, poprawa jakości życia 
oraz poprawa wizerunku Gminy. Dostępność  
do wykonanej infrastruktury umożliwi roz-
wój lokalnych działalności gospodarczych. 
Poprzez stopniowe stymulowanie rozwoju 
przedsiębiorczości projekt wpisuje się po-
średnio w politykę zapobiegania społecz-
nym problemom związanym z bezrobociem 
oraz wyrównywaniem szans mieszkańców 
gmin wiejskich w stosunku do mieszkań-
ców ośrodków miejskich. Wykonanie opaski 
to inwestycja, która prowadzi do usunięcia 
bariery komunikacyjnej dla osób  ze szczegól-
nymi potrzebami zamieszkałymi w Palikijach 
Drugich, w dostępności do instytucji oraz 
usług zlokalizowanych w najbliższej okolicy. 
W powiązaniu z już istniejącymi chodnikami 
wykonana opaska umożliwi dogodne dotarcie 
do centrum miejscowości, w której zlokali-
zowane są szkoła podstawowa, biblioteka 
gminna, ośrodek zdrowia, apteka, świetli-
ca i remiza OSP w Palikijach oraz sklepy. 
Wykonanie opaski umożliwi przemieszczania 
się osobom z różnymi formami niepełno-
sprawności. Przewidywany okres realizacji in-
westycji: powyżej 12 miesięcy. Przewidywany 
termin zakończenia inwestycji: 28.06.2024 
r. Przewidywana wartość inwestycji (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. W dniu 
3.08.2022 r. w wyniku pozytywnej decyzji 
Prezesa Rady Ministrów wygenerowana zo-
stała promesa wstępna na ogłoszenie pro-
cedury przetargowej w celu realizacji tego 
zadania inwestycyjnego w ciągu 9 miesięcy, 
tj. do dnia 3.06.2023 r. Zadanie będzie re-
alizowane po przeprowadzeniu procedury 
przetargowej i wyłonieniu wykonawcy.

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

Zadanie obejmuje przebudowę łącznie 
4 odcinków dróg wewnętrznych i gminnych 
(publicznych) o łącznej długości 1600 m 
w miejscowościach: Palikije Pierwsze i Palikije 
Drugie, gm. Wojciechów, powiat lubelski. 
Drogi posiadają obecnie nawierzchnię szu-
trową z licznymi wybojami i przełomami 

o zmiennej szerokości. W ramach zadania 
przewidziano wykonanie podbudowy z ma-
teriałów kamiennych (2 warstwy) oraz wyko-
nanie nawierzchni bitumicznej (2 warstwy 
– wyrównawcza i ścieralna) o różnej szero-
kości (w zależności od szerokości posiada-
nego pasa drogowego), a także odwodnienie 
korpusu drogi poprzez nadanie spadków 
podłużnych i poprzecznych, zabezpiecze-
nie krawędzi jezdni gruntem rodzimym/
kamiennym oraz ustawienie oznakowa-
nia pionowego. Dzięki przebudowie dróg 
w obszarze zlikwidowanych przedsiębiorstw 
gospodarki rolnej ulegnie poprawie jakość 
życia mieszkańców miejscowości Palikije 
Pierwsze i Palikije Drugie oraz miejscowości 
sąsiednich, zwiększy się także atrakcyjność 
i poprawa wizerunku gminy Wojciechów. 
Po przebudowaniu przedmiotowych odcin-
ków dróg powstanie nowa sieć dróg gmin-
nych o nawierzchni bitumicznej. Dostępność 
do wykonanej infrastruktury drogowej 
stworzy możliwości rozwoju dla lokalnych 
działalności gospodarczych. W powiązaniu 
z innymi drogami gminnymi, drogami powia-
towymi nr 2229L i nr 2233L oraz drogami 
wojewódzkimi nr 827 i 830, przebudowane 
drogi umożliwią dogodny dojazd do Lublina 
(miasto wojewódzkie), Bełżyc i Nałęczowa 
(miasta powiatowe), będącymi siedzibami 
wielu instytucji publicznych. Przebudowa 
dróg w miejscowościach Palikije Pierwsze 
i Palikije Drugie 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 
bitumicznej zwiększy wygodę przemiesz-
czania się osobom z różnymi formami 
niepełnosprawności. Poprzez stopniowe 
stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości 
projekt wpisuje się pośrednio w politykę 
zapobiegania społecznym problemom zwią-
zanym z bezrobociem oraz wyrównywa-
niem szans mieszkańców gmin wiejskich 
w stosunku do mieszkańców ośrodków miej-
skich. Gmina Wojciechów posiada również 
informację z Krajowego Ośrodka Wsparcia 
Rolnictwa – Oddział Terenowy w Lublinie, 
że na terenie Gminy Wojciechów istniały 
Państwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Rolnej, które funkcjonowały w obrębie miej-
scowości Miłocin Kolonia i Palikije Pierwsze. 
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Przewidywany okres realizacji inwestycji: 
powyżej 12 miesięcy. Przewidywany ter-
min 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.

W dniu 3.08.2022 r. w wyniku pozytywnej 
decyzji Prezesa Rady Ministrów wygenerowa-
na została promesa wstępna na ogłoszenie 
procedury przetargowej w celu realizacji tego 
zadania inwestycyjnego w ciągu 9 miesięcy, 
tj. do dnia 3.06.2023 r. Zadanie będzie re-
alizowane po przeprowadzeniu procedury 
przetargowej i wyłonieniu wykonawcy.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 
(nabór na 2023 r.)

W sierpniu 2022 r. gmina Wojciechów 
złożyła dwa wnioski na realizację dróg 
gminnych w ramach Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg:

 (1) „Przebudowa drogi gminnej nr 
112576L w miejscowości Maszki na odcin-
ku 835 m”. Przebudowa drogi wewnętrznej 
prowadzona będzie od drogi wojewódzkiej 
nr 827 do drogi gminnej nr 106917L na 
długości 835,00 m od km rob. 0+000 do km 
rob. 0+835 w miejscowości Maszki. Droga 
w całości zaprojektowana jest w pasie dro-
gowym. Bezpośrednim efektem rzeczowym 
projektu po oddaniu drogi do użytkowania 
będzie droga jednojezdniowa dwukierun-
kowa o nawierzchni asfaltowej o długości 
8350 m i szerokości zasadniczej 3,5 m wraz 
z poboczami z kruszywa łamanego o szero-
kości 0,75 m. Koszt zadania (wg kosztorysu 
inwestorskiego): 654 000,00 zł.

(2) „Przebudowa drogi wewnętrznej 
w miejscowości Maszki na odcinku 450 m, 
działka nr ewid. 437”

Lokalizacja projektowanej do przebu-
dowy drogi wewnętrznej o przebiegu: od 
drogi gminnej nr 106917L w kierunku drogi 
wojewódzkiej nr 827 na długości 450,00 
m od km rob. 0+000 do km rob. 0+450,00 
w całości zaprojektowana jest w pasie drogi 
wewnętrznej na działce nr ewid. 437 w miej-
scowości Maszki (Będki). Bezpośrednim efek-
tem rzeczowym projektu po oddaniu drogi 
do użytkowania będzie droga jednojezdniowa 
dwukierunkowa o nawierzchni asfaltowej 
o długości 450 m i szerokości zasadniczej 
3,5 m oraz poboczami z kruszywa łamane-
go o szerokości. 0,75 m. Koszt zadania (wg 
kosztorysu inwestorskiego): 327 000,00 zł. 
Gmina czeka na decyzję w sprawie ewentual-
nego do�nansowania dla w/w zadań. 

Budowa drogi 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 do�-
nansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi 
gminnej nr 106903L – dz. nr ewid. 257 oraz 
dz. nr ewid. 427 o długości 960 m”. Gmina 
zrealizowała zadanie na odcinku 950 od 
Szczuczek VI Kolonii do Łubek Szlachty. 
Wartość kosztorysowa tej inwestycji to 773 
447,62 zł. Gmina Wojciechów otrzymała 
do�nansowanie na realizację tej inwesty-
cji w wysokości 150 000,00 zł z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego 
(Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych). Po 
przeprowadzeniu procedury przetargowej 
koszt inwestycji wyniósł 529 550,18 zł. Droga 
została zrealizowana w terminie i odebrana 
przez powołaną do tego celu komisję.

Wniosek   o przyznanie pomocy na 
operacje typu „Gospodarka Wodno
-ściekowa”

W dniu 14.10.2022 r. Gmina Wojciechów 
złożyła wniosek na operacje typu 
„Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach 
poddziałania „Wsparcie inwestycji zwią-
zanych z tworzeniem, ulepszaniem lub 
rozbudową wszystkich rodzajów małej in-
frastruktury, w tym Inwestycji w energię od-
nawialną i w oszczędzanie energii” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014–2020. Gmina zamierza zrealizo-
wać zadanie pt.: Budowa wodociągu w miej-
scowościach Sporniak i Palikije Pierwsze”. 
Celem planowanej operacji jest poprawa 
jakości życia mieszkańców i warunków pro-
wadzenia działalności gospodarczej oraz 
podniesienie funkcjonalności społeczno-go-
spodarczej gminy Wojciechów poprzez budo-
wę wodociągu w miejscowościach Sporniak 
i Palikije Pierwsze. W ramach tego działania 
planowana jest budowa 2,5 km sieci głównej 
i 59 przyłączy. Planowany koszt realizacji 
zadania: 1 530 118,12 zł. Ogłoszenie o wy-
nikach naboru planowane jest na grudzień 
2022 r.

Preferencyjny zakup węgla przez 
mieszkańców gminy

Prawo do zakupu węgla w cenie prefe-
rowanej za tonę mają mieszkańcy Gminy 
Wojciechów z tych gospodarstw domowych, 

które spełniają warunki uprawniające 
do dodatku węglowego. Wery�kację tego pra-
wa dokonuje Urząd Gminy Wojciechów, po-
przez sprawdzenie czy danemu gospodarstwu 
wypłacono dodatek węglowy lub czy istnieje 
prawo do otrzymania dodatku węglowego.

WAŻNE!
Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy, 

gospodarstwo domowe, które w sezonie 
grzewczym 2022-2023 kupiło już co naj-
mniej 1,5 tony węgla w cenie niższej niż 
2000 zł za tonę (na przykład interneto-
wo w sklepie PGG, Bogdance itp.), nie ma 
prawa do zakupu węgla w cenie preferen-
cyjnej w okresie do końca grudnia br.                       
Każdemu uprawnionemu gospodarstwu do-
mowemu przysługuje maksymalnie 1,5 tony 
do 31 grudnia 2022 roku oraz maksymalnie 
1,5 tony od 1 stycznia 2023 roku. 

W zakresie dostarczania węgla Gminę 
Wojciechów będzie obsługiwać Lubelski 
Węgiel „BOGDANKA” S.A. 

Wnioski, które nie będą wypełnione kom-
pletnie i nie zostaną potwierdzone przez OPS                         
w Wojciechowie nie będą przyjmowane!!!

ZASADY ZAKUPU PREFERENCYJNEGO 
PALIWA STAŁEGO 
■ Należy wypełnić i złożyć wniosek oso-

biście w sekretariacie Urzędu Gminy 
Wojciechów, po wcześniejszej wery�ka-
cji przez OPS w Wojciechowie (wery�-
kacja dotyczy  przysługiwania dodatku 
węglowego). Wniosek powinien być 
wypełniony przez tę samą osobę, która 
ubiegała się o dodatek węglowy.

■ Wzór wniosku dostępny jest w siedzibie 
Urzędu oraz na stronie internetowej 
www.wojciechow.pl

■ Urząd Gminy Wojciechów dokona we-
ry�kacji wniosku i po jej pozytywnym 
rozpoznaniu skontaktuje się telefo-
nicznie z mieszkańcem (na podany we 
wniosku numer telefonu) oraz ustali 
dalsze zasady postępowania.

■ Wnioski będą rozpatrywane według 
kolejności złożenia.

■ Płatności na zakup paliwa stałego będzie 
można dokonać w formie gotówkowej 
w kasie Urzędu Gminy, kasie banku 
lub przelewem na rachunek bankowy 
Gminy Wojciechów – Bank Spółdzielczy 
w Poniatowej Oddział w Wojciechowie 
NR 06 8735 1017 1000 0111 2000 0010 
w tytule przelewu należy wpisać imię 
i nazwisko wnioskodawcy, z dopiskiem: 
zakup węgla.

■ Węgiel będzie wydawany na podstawie 
dowodu wpłaty.
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W 2022 roku odbyło się 12 posiedzeń Rady Gminy Wojciechów, z czego 2 sesje zwołane zostały w trybie nadzwyczajnym. W sumie 
podjęto 45 uchwał. 

XLI sesja Rady Gminy – 28 stycznia 2022 roku (sesja zdalna)

Podjęte uchwały:
■ Uchwała nr XLI/237/22 w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2022.
■ Uchwała nr XLI/238/22 w sprawie udzielenia przez Gminę Wojciechów pomocy �nansowej Województwu Lubelskiemu.
■ Uchwała nr XLI/239/22 w sprawie przyjęcia przez Gminę Wojciechów prowadzenia zadania publicznego polegającego na za-

rządzaniu publiczną drogą powiatową Nr 2229L Wojciechów - Palikije - Sporniak - Motycz i Nr 2233L Miłocin - Stasin - Podole 
na terenie gminy Wojciechów.

■ Uchwała nr XLI/240/22 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Pro�laktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.

XLII sesja Rady Gminy – 24 lutego 2022 roku (sesja zdalna)

Podjęte uchwały:
■ Uchwała nr XLII/241/22 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy �nansowej.
■ Uchwała nr XLII/242/22 w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2022.
■ Uchwała nr XLII/243/22 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży 

Pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach.

XLIII sesja Rady Gminy – 25 marca 2022 roku

Podjęte uchwały:
■ Uchwała nr XLIII/244/22 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy �nansowej.
■ Uchwała nr XLIII/245/22 w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2022.
■ Uchwała nr XLIII/246/22 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Wojciechów na 2022 rok”.

XLIV sesja Rady Gminy – 13 kwietnia 2022 roku

Podjęte uchwały:
■ Uchwała nr XLIV/247/22 w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2022.
■ Uchwała nr XLIV/248/22 w sprawie w sprawie realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z kon�iktem 

zbrojnym na terytorium tego państwa.
■ Uchwała nr XLIV/249/22 w sprawie przyjęcia przez Gminę Wojciechów prowadzenia zadania z zakresu administracji rządowej 

dotyczącej utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w 2022 roku.

VIII KADENCJA RADY GMINY WOJCIECHÓW (2018 - 2023)

WAŻNE!
Sprzedaż węgla przez Gminę nie obejmuje 

kosztu transportu węgla do gospodarstwa 
domowego. Wniosek o zakup węgla można 
składać osobiście w sekretariacie Urzędu 
Gminy Wojciechów od dnia 24 listopada 
2022 r. w godzinach pracy urzędu.

UWAGA!
Wnioski złożone drogą elektroniczną nie 

będą brane pod uwagę!
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 różno-
rakie działania na terenie całej naszej gminy, 

poprawiające bezpieczeń-
stwo, ład i porządek (re-
mont pomieszczeń Urzędu 
Gminy, pomoc w dystrybu-
cji węgla dla mieszkańców 
gminy, naprawa ubytków na 
drogach, koszenie poboczy, 
wycinka zakrzaczeń, zbiera-
nie śmieci na terenie gminy, 
oczyszczanie traktów pie-
szych i inne niezbędne pra-
ce porządkowe). Wyrażam 
głęboką nadzieję, że dzięki dalszemu, znaczą-
cemu zaangażowaniu różnych środowisk uda 
się realizować różne zadania, a tym samym 
stopniowo rozwijać  naszą gminę.

Artur Markowski 
– Wójt Gminy Wojciechów
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XLV sesja Rady Gminy – 5 maja 2022 roku (sesja zdalna, nadzwyczajna)

Podjęte uchwały:
■ Uchwała nr XLV/250/22 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy �nansowej.
■ Uchwała nr XLV/251/22 w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2022.

XLVI sesja Rady Gminy – 27 maja 2022 roku

Podjęte uchwały:
■ Uchwała nr XLVI/252/22 w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2022.
■ Uchwała nr XLVI/253/22 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży 

Pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach.

XLVII sesja Rady Gminy – 24 czerwca 2022 roku

Podjęte uchwały:
■ Uchwała nr XLVII/254/22 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy �nansowej.
■ Uchwała nr XLVII/255/22 w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2022.
■ Uchwała nr XLVII/256/22 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Wojciechów na 2022 rok”.
■ Uchwała nr XLVII/257/22 w sprawie udzielenia przez gminę Wojciechów pomocy �nansowej Powiatowi Lubelskiemu na funk-

cjonowanie linii komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej.
■ Uchwała nr XLVII/258/22 w sprawie w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wojciechów wotum zaufania.
■ Uchwała nr XLVII/259/22 w sprawie prawie zatwierdzenia sprawozdania �nansowego Gminy Wojciechów wraz ze sprawozdaniem 

sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wojciechów absolutorium z wykonania budżetu Gminy Wojciechów za 2021 rok. 
■ Uchwała nr XLVII/260/22 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wojciechów absolutorium z wykonania budżetu Gminy Wojciechów 

za 2021 rok.

XLVIII sesja Rady Gminy – 29 lipca 2022 roku

Podjęte uchwały:
■ Uchwała nr XLVIII/261/22 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy �nansowej.
■ Uchwała nr XLVIII/262/22 w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2022.
■ Uchwała nr XLVIII/263/22 w sprawie udzielenia przez gminę Wojciechów pomocy �nansowej Powiatowi Lubelskiemu na wyko-

nanie opaski bezpieczeństwa w m. Palikije.
■ Uchwała nr XLVIII/264/22 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie przez Gminę Wojciechów Stowarzyszenia Lubelskiego 

Obszaru Metropolitalnego.
■ Uchwała nr XLVIII/265/22 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wojciechów w roku szkolnym 2022/2023.
■ Uchwała nr XLVIII/266/22 w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagoga, pedagoga specjalnego, psycho-

loga, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego.
■ Uchwała nr XLVIII/267/22 w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej w miejscowości Nowy Gaj do kategorii dróg gminnych.

XLIX sesja Rady Gminy – 26 sierpnia 2022 roku

Podjęte uchwały:
■ Uchwała nr XLIX/268/22 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy �nansowej.
■ Uchwała nr XLIX/269/22 w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2022.

L sesja Rady Gminy – 30 września 2022 roku

Podjęte uchwały:
■ Uchwała nr L/270/22 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy �nansowej.
■ Uchwała nr L/271/22 w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2022.
■ Uchwała nr L/272/22 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Wojciechów”.
■ Uchwała nr L/273/22 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

LI sesja Rady Gminy – 28 października 2022 roku

Podjęte uchwały:
■ Uchwała nr LI/274/22 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy �nansowej.
■ Uchwała nr LI/275/22 w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2022.
■ Uchwała nr LI/276/22 w sprawie rozpatrzenia petycji.

LII sesja Rady Gminy – 25 listopada 2022 roku
Podczas posiedzenia radni zajmowali się podatkami na 2023 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 
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o podatku rolnym i podatku leśnym. Granice kwotowe stawek podatków na 2023 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 2023 rok.

W przypadku podatku rolnego Rada Gminy podjęła uchwałę Nr LII/278/22 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmo-
wanej do obliczenia podatku rolnego na rok 2023, w której to kwotę ogłoszoną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
wynoszącą 74,05 zł za 1 dt obniżono do 62 zł za 1 dt.

Ustalając podstawę wymiaru podatku leśnego na 2023 rok do jego obliczenia przyjęto kwotę 323,18 zł za 1m3 będącą średnią ceną 
sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 roku, ustaloną 
Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Tak samo jak w roku poprzednim przyjęto stawkę maksymalną.

Stawki podatku od nieruchomości na 2023 rok zostały określone uchwałą Nr LII/279/22 i kształtują się one następująco:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwali�kowania w ewidencji gruntów i budynków 
1,13 zł od 1 m2 powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 5,79 zł 
od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego – 0,61 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 – 3,81 zł od 1 m2 powierzchni,

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,56 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej – 27,37 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwali�kowanym materiałem siewnym – 13,47 zł od 1 m2

powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty 
udzielające tych świadczeń – 5,87 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego – 9,71 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3) od budowli – 2 % ich wartości.

Jeśli chodzi o podatki od środków transportowych na 2023 rok, zostały one określone w uchwale Nr LII/280/22. 

Podjęte uchwały:
■ Uchwała nr LII/277/22 w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2022.
■ Uchwała nr LII/278/22 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2023 rok.
■ Uchwała nr LII/279/22 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy 

Wojciechów na 2023 rok.
■ Uchwała nr LII/280/22 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2023.
■ Uchwała nr LII/281/22 w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Wojciechów z organizacjami pozarzą-

dowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2023 rok”.

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

                          

Anna Śmigielska

Urząd Gminy Wojciechów



GAZETA WOJCIECHOWSKA     Nr 82/1028

Krwiodawcy na start

Orszak Trzech Króli w Wojciechowie

Gmina Wojciechów wpisała się już chyba na stałe w or-
ganizowane w Wojciechowie akcje honorowego oddawania 
krwi. Poza dwoma wyjątkami, kiedy nasze akcje zlokali-
zowane były przed lub w szkole podstawowej, wszystkie 
pozostałe odbywały się bądź to w ambulansie Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa stającym przed 
remizą wojciechowskiej Ochotniczej Straży Pożarnej, bądź 
w samym budynku. Zresztą strażacy z Wojciechowa zawsze 
udostępniają pomieszczenia swojej strażnicy krwiodawcom, 
dzięki czemu czy to w upale, czy na mrozie nikt stać nie musi. 
24 akcja krwiodawstwa, którą organizuję będzie miała miejsce 
8 stycznia. Krew pobierana będzie w ambulansie od godz. 9:00 do 13:00, a kolejne akcje w Wojciechowie 
to: 5 marca, 7 maja, 8 lipca, 10 września i ostatnia 12 listopada. Krew jest płynem, który nie tylko 
w przenośni, ale dosłownie ratuje życie i zdrowie wielu ludzi. Nasza gmina może być dumna z tego, 

że aktywnie wpisuje się na mapę regularnych donacji, a przez to mamy swój udział w pomocy niesionej schorowanym ludziom podczas 
ich operacji chirurgicznych, przy ratowaniu o�ar wypadków również w rolnictwie, kiedy dochodzi choćby do amputacji rąk, czy nóg 
urwanych przez maszyny rolnicze ale też w produkcji leków niezbędnych w leczeniu raka krwi. Do najaktywniejszych dawców-stra-
żaków z naszej gminy należą OSP Łubki, OSP KSRG Wojciechów i OSP Czajki-Miłocin. Krew w Wojciechowie oddają również osoby 
z innych wsi z naszej gminy, ale też goście choćby z Lublina, czy Bełżyc. Wszystkim należą się serdeczne podziękowania i wielkie oklaski! 
Zapraszamy do ambulansu już 8 stycznia 2023 r.

(RedAM)

Przed nami siódmy już Orszak Trzech Króli w gminie Wojciechów. Jako 
jego organizator, cieszę się niezmiernie, że udało nam się wokół tej pięknej 
inicjatywy zrodzonej  w gminie Wojciechów zgromadzić przez te lata wielu 
przyjaciół. Orszak Trzech Króli organizowany 6 stycznia na pięciu konty-
nentach, w tym oczywiście w Europie, w Polsce przemierza trasy w kilkuset 
miejscowościach. Jego zasadą jest, że poza integracją lokalnych społeczności 
ma wymiar również religijny. Połączony jest on zwykle z mszą św., uczestnicy 
Orszaku śpiewają kolędy, a postacie orszakowe, to przede wszystkim święta 
Rodzina – Maryja z Dzieciątkiem i św. Józef oraz Kacper, Melchior i Baltazar 
– trzej królowie. Oczywiście z godnie z tradycją nie brakuje w Orszaku pa-
stuszków, aniołów, diabła, śmierci i innych postaci, które nadają kolorytu 
temu wydarzeniu, a dla dzieci są niewątpliwą atrakcją. Warto się pochwalić, 
że w naszym wojciechowskim Orszaku uczestniczyli dotąd mieszkańcy nie 

tylko naszej gminy, ale też goście z Lublina, Bychawy, okolic Lubartowa a nawet Brześcia na Białorusi.
     Nasz najbliższy Orszak wyruszy tradycyjnie po mszy św. spod kościoła para�alnego, następnie przejdzie w stronę głównej ulicy 

przebiegającej przez Wojciechów, na tzw. rondzie skręcimy w stronę przystanku busów, dalej wzdłuż rzeczki do remizy Ochotniczej 
Straży Pożarnej. Pisząc ten tekst mam nadzieję, że wrócimy do kolędowania w remizie OSP, bo z powodu covida zmuszeni byliśmy 
w ostatnie lata stać na dworze przed świątynią.

     Orszaki mają tradycję, że ich uczestnicy wkładają korony orszakowe i otrzymują śpiewniki z kolędami. Tegoroczne są zakupione 
z darowizny wójta naszej gminy, dr. Artura Markowskiego. Dziękuję!

 Andrzej Moroz
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Bo potra�my

Czasy, w których przyszło nam żyć, nie należą do najłatwiejszych. 
A ostatnie lata szczególnie mocno dają nam się we znaki. Na wsi życie 
nigdy nie było łatwe. Ciężka praca od rana do wieczora, daleko do 
kina, czy teatru a i brak normalnej komunikacji nie ułatwiają kon-
taktu z wydarzeniami czy ofertą kierowaną do mieszkańców miast. 
Wojciechowski GOK ale też organizacje pozarządowe z naszej gminy 
starają się te luki wypełnić. Ma to miejsce zarówno w wymiarze kul-
turalnym, ale także na wielu innych płaszczyznach. Od dwudziestu 
jeden lat działa Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Potra�sz”, 
z obecną siedzibą w Wojciechowie. Organizacja powstała przy ul. 
Jezuickiej w Lublinie, a dzisiaj funkcjonuje pod zmienioną kilka lat 

temu nazwą. Wielu mieszkańców Ziemi Wojciechowskiej zetknęło się pewnie z Rajdem Pamięci 
Stanisława Zięby „Tygrysa” (kolejny 10 września 2023 r.), wielu z Międzynarodowym Przeglądem Piosenki Harcerskiej i Wojskowej 
(najbliższy 4 czerwca 2023 r. w Nałęczowie)), Orszakami Trzech Króli (6 stycznia 2023 r.), czy choćby akcjami poboru krwi (najbliższa 
8 stycznia 2023 r.). Pięknie w nasze działania wpisali się mieszkańcy Wojciechowa przed sklepem „Stokrotka” oraz nauczyciele i uczniowie 
ze Szkoły Podstawowej w Łubkach. Dzięki Wam przekazaliśmy z wojciechowskimi harcerzami ponad sto czekolad dla polskich żołnierzy 
strzegących naszej wschodniej granicy. List z podziękowaniami od dowódcy 19. Brygady Zmechanizowanej Wojska Polskiego z Lublina 
był dla nas miłą niespodzianką. Z kolei Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Wojciechowie umożliwiła nam zorganizowanie udanej akcji po-
boru krwi. Wsparcie wójta gminy p. Artura Markowskiego jest nie do przecenienia przy organizacji Rajdu „Tygrysa” i Orszaków. Strażacy 
z Wojciechowa cierpliwie goszczą nas w remizie na akcjach krwiodawstwa. Wszystkim Wam serdecznie dziękujemy!

 Czas wojny i rosyjska napaść na Ukrainę wyzwoliły kolejne potrzeby, którym stowarzyszenie, jak się zdaje, sprostało. W lutym 
po pierwszych bombardowaniach ukraińskich miast i wsi – w stronę Polski ruszyły tysiące, a potem miliony uchodźców. Głównie kobiet 
i dzieci. Członkowie naszego Korpusu Humanitarnego PBK w ramach działań Stowarzyszenia Ratownictwa Polskiego podjęli służbę 
w punkcie medycznym w Dorohusku. Namioty na dwa miesiące stały się izbą przyjęć, magazynem leków i środków opatrunkowych 
oraz apteką dla uchodźców, a dla nas ratowników także miejscem do spania na polowych łóżkach ustawionych wprost na trawie. Tra�ały 
do nas kobiety i dzieci z opuchniętymi i poocieranymi nogami, zatarciami w większości osoby odwodnione, z wysoką gorączką lub 
po prostu zmarznięte i głodne. Niemal równocześnie jako pierwsi w gminie Wojciechów ogłosiliśmy zbiórkę darów dla uchodźców z Ukrainy. 
Stowarzyszenie „Potra�sz” jako jedyne w gminie wciąż tę działalność w ramach Korpusu Humanitarnego PBK prowadzi, a na tereny 
objęte wojną tra�a kolejna pomoc rzeczowa. Wszystkie zgromadzone przez nas dary Polaków tra�ają tam, bezpośrednio na Ukrainę, 
gdzie miliony ludzi uciekły ze swoich domów, ale nie przyjechały do Polski a pozostały w Łucku, Lwowie, czy Kowlu. Z Wojciechowa 
wyruszyło dotąd kilka transportów na Ukrainę. Mieszkańcy gminy odpowiedzieli na naszą prośbę o pomoc raz. To także dlatego nasze 
transporty przygotowywane są z darów mieszkańców Lublina, głównie odzież i żywność, a sprzęt medyczny, latarki, baterie, lekarstwa 
i środki opatrunkowe (w tym wyposażenie dla małego polowego punktu szpitalnego, czy osobiste apteczki dla żołnierzy ukraińskich) 
zostały nam przekazane przez Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii. Kolejne wyjazdy na Ukrainę przed nami, a chętni do wsparcia 
tych działań jako wolontariusze lub przez wpłatę choćby symbolicznej kwoty zawsze mają do nas otwarte drzwi. Póki co największym 
problemem jest transport. Zwykle za ciężarówkę służy granatowa Alhambra, którą niektórzy pewnie rozpoznają, ale korzystaliśmy też 
z busa z dużą przyczepą z Lublina, i samochodów podstawionych z Hrubieszowa. Przez facebooka próbuję  dotrzeć do kobiet, także z Kół 
Gospodyń Wiejskich, czy choćby Klubu Seniora. Rusza nasza kampania „Lalki Pani Heleny”, kiedy prosimy panie dziergające na drutach 
lub robiące na szydełku o wykonanie 10-15 cm królików-przytulanek z włóczki w barwach biało-czerwonych albo niebiesko-żółtych 
(barwy narodowe Polski i Ukrainy). Chcieliśmy te małe zabaweczki wykonane w domach 
przekazać przed świętami Bożego Narodzenia, ale i później, na Ukrainę gdzie będą rozdawane 
małym dzieciom chowającym się do schronów w czasie rosyjskich bombardowań. Z kolei 
osoby, które potra�ą uszyć „z gałganków” (szmatek) lalki wypełnione trocinami, ścinkami 
materiałów albo wiskozowym puchem) stawiamy jeden „warunek”: te laleczki nie powinny 
być większe, niż 30 cm i dobrze by było, żeby ich ubranka były w barwach biało-czerwonych. 
Do każdej z tych zabawek będzie dołączona karteczka z życzeniami Pokoju i bezpieczeństwa 
od Polaków w języku ukraińskim i polskim. Zainteresowane panie zapraszam do kontaktu 

ze mną. Nawet jedna taka zabawka spowoduje uśmiech 
na buzi małego dziecka, a gdyby udało się z czasem wydru-
kować naklejki z herbem Wojciechowa, będzie to bardzo 
wymierna promocja również naszej gminy. Czy znajdą 
się chętne panie? Czas pokaże.

Można by dużo pisać, co się chce, co się robi, a co chcia-
łoby się jeszcze zrobić. Działamy. Siłą każdej organizacji 
pozarządowej są najpierw ludzie, a potem pieniądze. Mamy 
w gminie wiele aktywnych kobiet, mamy Koła Gospodyń 
Wiejskich, mamy szkolne kluby wolontariatu, mamy wresz-
cie wspólnoty działające przy wszystkich para�ach zlokali-
zowanych w gminie Wojciechów. Serdecznie do współpracy 
zapraszam! Bo razem można zrobić więcej.

 Andrzej Moroz
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Uroczystość przekazania samochodu ratowniczo – gaśniczego 

W dniu 19 listopada 2022 roku 
odbyło się uroczyste przekazanie 
samochodu ratowniczo-gaśniczego 
dla Jednostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Ignacowie.

Dzień szczególny i podniosły 
dla społeczności Ignacowa, a w szcze-
gólności dla druhów naszej jednostki. 
Po wielu staraniach, udało się spełnić 
marzenia o sprawnym wozie stra-
żackim. 

W tym ważnym dniu gościliśmy 
w naszej jednostce Mirosława Burego 
Zastępcę Lubelskiego Komendanta 
Wojewódzkiego Państwowej Straży 

Pożarnej w Lublinie, Marka Fiutkę – Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, Adama Pietrzaka - Dowódcę Jednostki 
Ratowniczo - Gaśniczej w Bełżycach, Dariusza Pruszkowskiego – Zastępcę Dowódcy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Bełżycach, 
Księdza Jana Hałasę – Proboszcza Para�i Rzymsko-Katolickiej pw. Św Teodora w Wojciechowie, Artura Markowskiego - Wójta Gminy 
Wojciechów,  Michała Sumińskiego – Przewodniczącego Rady Gminy w Wojciechowie, Mariusza Majchera - Inspektora ds. Społecznych, 
Gospodarki Komunalnej i Obrony Cywilnej, Agnieszkę Gąskę – Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wojciechowie, Annę Jamróz 
– Podinspektor ds. rolnictwa  i ochrony środowiska, Radnych Gminy Wojciechów: Annę Grzelak oraz Grzegorza Matyjasika, druhów 
z zaprzyjaźnionych  jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych: ze Stasina, ze Sporniaka, Matczyna, z Podola, z Kolonii Chmielnik. 

Uroczystego przekazania kluczyków dokonał Mirosław Bury - Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej 
Straży Pożarnej w Lublinie, Marek Fiutka – Komendant 
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, Artur 
Markowski – Wójt Gminy Wojciechów na ręce druha 
Roberta Pałygi. Po uroczystym przekazaniu kluczyków 
ksiądz Jan Hałasa poświęcił samochód ratowniczo – ga-
śniczy a także podziękował naszej jednostce za aktywny  
udział i zaangażowanie w życie para�i.  

Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Ignacowie, 
Zygmunt Plewik w swoim wystąpieniu przybli-
żył historię posiadanych samochodów strażackich 
przez jednostkę, gdzie pierwszy został zakupiony 
w 1967 roku. Przekazany podczas uroczystości samo-
chód będzie 5 – tym pojazdem w jednostce. Ambicją 
i marzeniem obecnego Zarządu było doprowadzenie jednostki OSP w Ignacowie do jednej z lepszych, działających na terenie gminy 
Wojciechów. Zostało podjętych wiele działań, które przyczyniły się do osiągnięcia tego celu. Wyremontowano budynek, siedzibę 
OSP w Ignacowie, zakupiony został profesjonalny sprzęt wykorzystywany podczas akcji. Ostatnim zamierzeniem było pozyskanie 
sprawnego wozu ratowniczo – gaśniczego, niezbędnego dla jednostki.  

Na zakończenie uroczystości zaproszeni goście pogratulowali druhom strażakom nowego wozu, przekazali życzenia oraz drobne 
upominki. Prezes OSP w Ignacowie podziękował w imieniu własnym a także wszystkich druhów jednostki za okazaną pomoc i wspar-
cie starań w pozyskaniu samochodu władzom Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży w Lublinie, władzom Komendy Miejskiej 
Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, Wójtowi Gminy Wojciechów – Arturowi Markowskiemu, Radnym Gminy Wojciechów 
oraz Prezesom Jednostek OSP z terenu Gminy Wojciechów, którzy wspierali Ochotniczą Straż Pożarną  w Ignacowie.

                                                                                   Zygmunt Plewik 
Prezes  Ochotniczej Straży Pożarnej w Ignacowie 
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Święto Niepodległości

Uroczyste ob-
chody 104. rocz-
nicy odzyskania 
pr z ez  Polskę 
niepodległości 
rozpoczęły się 
uczestnictwem 
we Mszy św. od-
prawionej w in-
tencji Ojczyzny 
przez ks. Jana 
Hałasę w Kościele 
P a r a f i a l n y m 

w Wojciechowie. We Mszy wzięli udział Wójt Gminy Artur Markowski, Wicewójt Tomasz Zielonka, 
Przewodniczący Rady Gminy Michał Sumiński, Sekretarz Anna Pyź, poczty sztandarowe Ochotniczych 
Straży Pożarnych z Wojciechowa, Ignacowa, Łubek, Szczuczek, harcerzy z Gminy Wojciechów, Szkół 
z Wojciechowa i Maszek oraz przedstawiciele Gminnego Ośrodka Kultury w Wojciechowie. Po Nabożeństwie Klub Seniora zaprezentował 
część artystyczną, obejmującą piękne recytacje, pieśni żołnierskie i patriotyczne. Następnie wszyscy uczestnicy uroczystości przema-
szerowali w korowodzie poprowadzonym przez Orkiestrę Dętą pod Pomniki Tadeusza Kościuszki i Pamięci Żołnierzy Wojska Polskiego 
Poległych w latach 1939-1945, gdzie zostały złożone wieńce i zapalone znicze. Na zakończenie obchodów Święta Niepodległości, przy 
budynku Urzędu Gminy została wciągnięta na maszt �aga Polski. Wspólnie odśpiewaliśmy Mazurka Dąbrowskiego.

                                                                     Agnieszka Gąska
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wojciechowie
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Kolejne zadanie, tym razem  z wykorzystaniem 
odnawialnych źródeł energii – energooszczędnych 
rozwiązań technicznych zostało zrealizowane  w ra-
mach projektu pn. „Wieża Ariańska wraz z otocze-
niem – roboty budowlano-modernizacyjne, zakup 
wyposażenia, kampania promocyjna”, Regionalny 
Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 
na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Ochrona 
Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego, Działanie 
7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne. 

Dwa słupy z lampami solarnymi zostały zamon-
towane na wjeździe do Wieży Ariańskiej. Montaż 
oświetlenia przyczyni się do poprawy wizerunku 
otoczenia wieży, zwiększy poczucie bezpieczeństwa 
osób odwiedzających to miejsce po zmroku oraz 
zabezpieczy przed dewastacją wystawę kutych 
barierek oraz wykonaną Aleję Zasłużonych Kowali.

Działanie to przyczyni się do osiągniecia celu 
głównego projektu - podniesienie atrakcyjności 
kulturowej i turystycznej gminy Wojciechów po-
przez ochronę i efektywne wykorzystanie zasobów 
dziedzictwa kulturowego. 

W roku 2022 na realizację tego projektu po-
zyskaliśmy dodatkowe środki Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z Funduszu 
Promocji Kultury – państwowego funduszu 
celowego. 

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. 

D z i a ł a l n o ś ć 
w Klubie Seniora 
nie zwalnia tempa. 
Jesienią pochłonęły 
nas warsztaty pla-
styczne: większość 
czasu poświęcili-
śmy na malowanie. 
Obrazy, które powsta-
ły w Klubie Seniora wzbudziły ogromne zainteresowanie 
oraz zostały dostrzeżone przez pracowników Telewizji 
Lubelskiej. 

24 listopada 2022 r. mieliśmy zaszczyt gościć w TVP 3 
Lublin i w skrócie opowiedzieć o naszej działalności. 

  W wolnym czasie dekorowaliśmy torby zakupowe, 
podkładki korkowe oraz wykonywaliśmy obrazy metodą 
haftu diamentowego. Równolegle na warsztatach ręko-
dzieła powstawały u nas świąteczne dekoracje – chatki, 
lampki i skrzaty. 

Oświetlenie solarne przy Wieży Ariańskiej

Aktywna jesień w Klubie Seniora

                                                                     Agnieszka Gąska
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wojciechowie
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W ciepłe słoneczne popołudnie 8 października 
2022 roku nieopodal  budynku Ochotniczej Straży Pożarnej  
w starym sadzie odbyło się po raz pierwszy Święto 
Pieczonego Ziemniaka. Była to znakomita okazja do 
integracji oraz poznania nowych mieszkańców naszej 
niewielkiej wsi. 

Było ogromne ognisko i oczywiście  pieczone w nim 
ziemniaki. Ponadto odbyło się  wspólne biesiadowanie przy 
pieczeniu kiełbasek. Mieszkanki przygotowały różnorodne 
przystawki, potrawy i smakołyki dla dzieci. Najmłodsi 
nie nudzili się, gdyż  były przygotowane zabawy i ani-
macje specjalnie dla nich. W sadzie stanęła ścianka do 
zdjęć, która cieszyła się ogromną popularnością Natomiast 
dorośli spędzili tę pogodną noc na wspólnych śpiewach 
przy gitarze, licznych rozmowach oraz tańcach.

Był to wspaniały czas dla wszystkich mieszkańców Stasina. Święto Pieczonego Ziemniaka na pewno zapisze się w historii naszej miej-
scowości.  Stasiniacy jednoznacznie wyrazili chęci do organizacji tego święta również w przyszłym roku. 

Święto Pieczonego Ziemniaka w Stasinie

                                                                   Monika Bendnarczyk

                                                                Jolanta Madej

  Kolejna grupa Seniorów rozpoczęła szkolenie kompute-
rowe, każdy także ma możliwość udziału w zajęciach spor-
towych dostosowanych do potrzeb i możliwości Seniorów

11 listopada po Mszy Świętej w Kościele Para�alnym w Wojciechowie uczestnicy projektu wzięli udział w obchodach 104. Rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości oraz zaprezentowali część artystyczną przygotowaną na tę okazję. 24 listopada również wzię-
liśmy udział w Wieczornicy „Patriotyzm łączy pokolenia” zorganizowanej w Szkole Podstawowej w Wojciechowie.
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Cóż tu powiedzieć - egzamin zdany!
Takich pierwszaków chętnie witamy!
Sporo już wiecie, sporo umiecie,
dalej się tutaj kształcić będziecie!

W dniu 27 października 2022 roku, zgodnie z tradycją naszej szkoły, odbyła 
się uroczystość ŚLUBOWANIA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH. Był to niezwykle 
ważny dzień dla pierwszoklasistów, ich rodziców oraz całej społeczności szkolnej. 
Dzieci ubrane w galowe stroje wyglądały odświętnie,a biało - czerwone kotyliony 
sprawiły, że nastrój stał się podniosły i uroczysty. 

Uczniowie klasy pierwszej przedstawili program artystyczny, w którym zapre-
zentowali swoje umiejętności recytatorskie, taneczne i wokalne. Po występie, Pani 
dyrektor Monika Kowalska-Ternes dokonała aktu pasowania, dotykając ramienia 
każdego ucznia czerwonym ołówkiem. W ten sposób pierwszoklasiści zostali o�-
cjalnie włączeni do grona uczniów Szkoły Podstawowej im. Stanisława Marusarza 
w Wojciechowie.

Na zakończenie, aby upamiętnić to wyjątkowe wydarzenie wychowawczynie 
wręczyły pierwszoklasistom pamiątkowe dyplomy i legitymacje szkolne, a rodzice 
i uczniowie klasy II obdarowali „nowo upieczonych” uczniów prezentami. Po skoń-
czonej akademii nasi bohaterowie udali się na słodki poczęstunek.

Pierwszakom życzymy wielu sukcesów w murach naszej szkoły!

Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek to 
święto, które przypada 5 listopada, w rocznicę 
urodzin Walta Disney’a – jednego z najpo-
pularniejszych autorów animowanych bajek 
dla dzieci. 

Święto niesie za sobą nie tylko chęć do-
cenienia bajek i ich twórców, ale i wartości 
edukacyjne. To dobra okazja, by zachęcić 
najmłodszych do słuchania bajek, a co za tym 
idzie rozwijania wyobraźni, pamięci, zdoby-
wania wiedzy na różne tematy, poznawania 
nowych słów czy kształtowania właściwych 
postaw moralnych.

Z uwagi na to, że w tym roku Dzień 
Postaci z Bajek przypada w sobotę przed-
szkolaki świętowały ten dzień 4 listopada. 
Przedszkolaki opowiadały o swoich ulu-
bionych bajkowych bohaterach. Następnie 
wszystkie dzieci wyruszyły na „Misję ra-
tunkową do Krainy Bajek”. Znalazły się tam 
za pomocą „Bajkowego zaklęcia” – baaardzo 
trudnego do wypowiedzenia. Następnym 
zadaniem było dobranie odpowiednich klu-

czy do kłódek, aby je otworzyć i przejść przez magiczne wrota. Kiedy już wszyscy znaleźli 
się w Bajkowej Krainie w zamkowych komnatach dzieci poszukiwały par bajkowych bohate-
rów, a w drużynach rycerskich starały się jak najszybciej pokonać kamienne schody i dotrzeć 
do wieży. Wszyscy zatańczyli bajkowy taniec. Nie zabrakło również bajkowych zagadek, zadania 
iście Kopciuszkowego czyli wybierania grochu, chętni mogli również spróbowąć swioch sił 
w doczepianiu włosów Roszpunce, ale z zasłoniętymi oczami, za to z podpowiedziami kole-
żanki czy kolegi. Na zakończenie przedszkolaki pokolorowały rysunki bajkowych bohaterów, 
którymi ozdobili ramkę do wspólnych zdjęć. 

Ten dzień sprawił dzieciom wiele radości. 

Ślubowanie klas I

Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek w przedszkolu

                                                                Jolanta Madej

                                                                Katarzyna Masiukiewicz
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,,Życzliwość to obyczaj nie tylko od święta
Niech każdy człowiek o tym pamięta”

24 listopada w  szkole w Łubkach obchodziliśmy 
Dzień Życzliwości. Nie zabrakło uśmiechów, ciepłych 
wypowiedzi, gestów, pozytywnych emocji. Na koryta-
rzu pojawiła się tematyczna gazetka pełna życzliwych 
słów z pracami przedszkolaków. Uczniowie mogli zro-
bić sobie pamiątkowe zdjęcie w foto-ramce ze swoim 
kolegą, koleżanką, czy sprawić innym przyjemność 
obdarowując się  karteczkami z ciepłymi słowami, 
cytatami, przysłowiami o przyjaźni.  Były rozmowy 
na temat  czarodziejskich słów takich jak: proszę, 
dziękuję, przepraszam i ich znaczenia w codziennym życiu. Wspominaliśmy o dobrych uczyn-
kach, o tym jak można okazać życzliwość w różnych sytuacjach, miejscach, a także jak cudowną 
i ciepłą atmosferę wprowadza serdeczny uśmiech na twarzy drugiej osoby.

Ten dzień utwierdził nas w przekonaniu, że warto być życzliwym nie tylko od święta, 
ale i na co dzień. Okazana innym serdeczność i wzajemne ciepło wraca do nas z nawiązką.

,,Bądź dla wszystkich życzliwy, a świat będzie szczęśliwy”
Życzymy wszystkim więcej optymizmu, serdecznego spojrzenia na drugiego człowieka, 

uśmiechu i radości.

Światowy Dzień Pluszowego Misia ustanowiono 
dokładnie w setną rocznicę powstania maskotki 
w 2002 roku. Wszystko zaczęło się jednak dużo 
wcześniej. W listopadzie 1902 roku w Stanach 
Zjednoczonych, kiedy to prezydent Theodore 
Roosevelt wybrał się na polowanie. Towarzyszący 
prezydentowi myśliwi złapali małego misia i chcieli 
żeby prezydent do niego strzelił, jednak Roosevelt 
nie zgodził się na to i uratował niedźwiadka. 
O tym zdarzeniu dowiedział się rysownik Cli�ord 
Berryman, zrobił rysunek i umieścił go w "Washington Post", jednej z największych gazet USA. 
To właśnie ten rysunek stał się inspiracją dla Morrisa Mitchoma, który za specjalnym pozwole-
niem prezydenta rozpoczął produkcję pluszowych misiów o nazwie Teddy.  Miś zyskał ogromną 
popularność. Dziś trudno wyobrazić sobie świata bez tej maskotki. Jest bohaterem wielu, bajek, 
kreskówek i książeczek dla dzieci. Najważniejszy jednak zawsze pozostanie pluszowy, mięciutki 
miś, najlepszy przyjaciel dzieci i niezastąpiona przytulanka do zasypiania.

25 listopada nasze przedszkolaki również uczestniczyły w obchodach Światowego Dnia 
Pluszowego Misia. Każde dziecko przyszło do przedszkola ze swoim ukochanym pluszakiem. 

Można było podziwiać misie małe i duże, białe, brązowe i kolorowe. Wszystkie były piękne i wyjątkowe. Podczas zajęć dzieci poznały 
historię ich święta, a także historię związaną z niedźwiedziem  Wojtkiem- misiem walczącym w polskiej armii. Tańczyły przy muzyce, 
odgadywały zagadki dotyczące bajek, których pluszaki są głównymi bohaterami. Jak to zazwyczaj bywa na urodzinach tak i w naszym 
przedszkolu nie mogło zabraknąć dla jubilatów tortu i gromkiego sto lat, które zostało odśpiewane przez dzieci. Na zakończenie zajęć 
czekała na przedszkolaków niespodzianka w postaci foto budki w której każdy miał wykonane pamiątkowe zdjęcie. Dzień Pluszowego 
Misia był w naszym przedszkolu pełen uśmiechu i świetnej zabawy.

Światowy Dzień Pluszowego Misia

Dzień Życzliwości  

                                                              Jolanta Wieczorek

                                                              A.Żydek
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Tydzień  Pro�laktyki Zdrowia Psychicznego i Fizycznego

,,Z Tolerancją nam do twarzy”

W dniach 17-21.10. 2022r. w szkole w Łubkach po raz pierwszy obchodzi-
liśmy Tydzień Zdrowia Psychicznego i Fizycznego. Tematem tegorocznego 
święta jest przesłanka ,,Uczyń zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie 
dla wszystkich globalnym priorytetem”. Aby przypomnieć uczniom 
jak ważne jest zdrowie psychiczne i w jaki sposób należy  o nie dbać 
na szkolnym korytarzu pojawiła się kilka dni wcześniej  gazetka z naj-
ważniejszymi informacjami. Na lekcjach wychowawczych i świetlicowych 
odbyły się  zajęcia prowadzone przez pedagoga specjalnego. Były poga-
danki, prezentacje multimedialne, rozmowy o samopoczuciu, o emocjach, 
sposobach radzenia sobie z sytuacjami trudnymi. Przedszkolaki miały 
okazję posłuchać bajki terapeutycznej- bajki pomagajki, poruszającej 
kwestię uczuć i problemów, z którymi dzieci mogą spotkać  się  każdego 
dnia. Mieliśmy okazję przypomnieć sobie jak ważne jest w życiu co-
dziennym pozytywne nastawienie oraz traktowanie siebie z szacunkiem 
co pozwala wzmacniać poczucie własnej wartości, wyjście poza codzienne 
ograniczenia. Uczniowie bardzo chętnie brali udział w przeprowadzanych 
zajęciach. Rozmawialiśmy  o efektywnej komunikacji, która :,,… jest pod-
stawą do tworzenia zdrowych relacji. A pozytywne relacje to podwalina 
zdrowego samopoczucia  psychicznego. Pozwala nam rozwinąć skrzydła 
tak byśmy mogli skutecznie realizować swoje cele.” Istotne były tematy 
dotyczące sposobów spędzania wolnego czasu,  zainteresowań i pasji 
uczniów.  W trakcie zajęć uczniowie aktywnie się angażowali, odgrywali 
scenki sytuacyjne, brali udział w dyskusjach na temat sposobów radzenia 
sobie ze stresem, wykonywali prace plastyczne. Dowiedzieli się jak istotne 
dla mózgu  jest ,,nudzenie się” i dlaczego warto się nudzić,  a także  takie 
tematy jak: sen, relaks, odpoczynek. Bardzo fajnie się złożyło, że akurat 

w naszej szkole odbył się Bieg Ariański, była to kolejna okazja do pokonania własnych słabości, do  zadbania o zdrowie �zyczne, które 
jest integralną częścią naszego zdrowia psychicznego. W myśl znanego powiedzenia: ,,W zdrowym ciele, zdrowy duch”-sport i ruch nie 
tylko korzystnie wpływają na formę �zyczną, ale także i psychiczną. Podsumowaniem tygodniowych zajęć, stał się plakat-kolaż, który 
został zawieszony na gazetce na szkolnym korytarzu.

Myślę, że zwiększanie świadomości  uczniów w zakresie  pro�laktyki zdrowia psychicznego i �zycznego jest bardzo istotnym tema-
tem, na którym czas pandemii wywarł bardzo niekorzystny ślad, dlatego też będziemy do niego wracać.

W dniach od 14 do 18 listopada  2022r. w  szkole w Łubkach obchodziliśmy Tydzień 
Tolerancji. W każdej klasie zostały przeprowadzone  przez pedagoga specjalnego 
p. A. Żydek zajęcia, których celem było kształtowanie u dzieci prawidłowych postaw spo-
łecznych, a w szczególności akceptacja odmienności innych, poszanowanie praw innych 
ludzi. To przypomnienie, że każdy człowiek zasługuje na szacunek i akceptację bez względu 
na pochodzenie, kulturę, religię czy wygląd. Każdy ma prawo żyć ,,po swojemu” –dopóki 
nie krzywdzi innych. Uczniowie chętnie  brali udział w dyskusjach, pogadankach, oglą-
dali �lmiki, prezentacje multimedialne przybliżające temat tygodnia, uczyli się wierszy 
i piosenek  o tolerancji. Powstało wiele ciekawych prac: Księga Tolerancji wykonana przez 
uczniów kl. VIII, Drzewo Tolerancji –w kl. II i III, kolorowe balony na których uczniowie
 kl. I. odbili swoje dłonie na znak akceptacji,  serduszka starszych przedszkolaków, krzy-
żówka czy w wykonaniu młodszych przedszkolaków kula ziemska i różne dzieci wokół niej.

Uczniowie przybliżyli sobie istotne wartości takie jak: wyrozumiałość, zrozumienie, 
szacunek, człowieczeństwo, pozytywne nastawienie czy cierpliwość, serdeczność. Posłuchali, 
że każdy człowiek ma różne cechy, zalety jak i wady, 

…każdy  z nas jest inny 
…każdego należy szanować
…bo każdy jest wyjątkowy.

Ten tydzień to okazja do zastanowienia się nad własną postawą wobec innych.

A.Żydek   pedagog specjalny

A.Żydek   pedagog specjalny



Nr 82/102   GAZETA WOJCIECHOWSKA 17

Zabawa Andrzejkowa

Bezpieczny przejazd

A.Żydek  pedagog specjalny

 Aneta Zubrzycka

"Święty Andrzeju daj mi znać, co się ze mną będzie dziać”
Środa 23 listopada 2022r w szkole w Łubkach przebiegała  pod  hasłem 

wróżb, zagadek, przepowiedni i zabawy. Można było poznać imię swojej sympatii 
przekuwając papierowe serce, czy przebić balona poznając swoją przyszłość, za-
kręcić butelką i usłyszeć  co nas czeka niebawem np. ciekawy wyjazd. Najmłodsi 
mogli usłyszeć czym będą zajmować się gdy dorosną czyli swój   zawód- lo-
sując z worka jakiś przedmiot i posłuchać  o jego symbolice. Katalog wróżb 
był bardzo zróżnicowany, a każdy  pragnął wywróżyć sobie coś wyjątkowego. 

Dużą atrak-
cją okazała 
się loteria 
f a n t o w a 
zorganizo-
wana przez 
SU, w której 
każdy los był ważny. Uczniowie po zabawach tanecznych mogli także 
odwiedzić prowadzony przez SU sklepik pełen słodkich niespodzia-
nek. Bardzo smakowały wszystkim przepyszne gofry przygotowane 
przez rodziców, z dżemem, nutellą czy pudrem. Dla każdego było 
coś dobrego.

To był udany dzień. Pełen śmiechu i zabawy i z pewnością nikt 
nie wrócił do domu głodny.

Dnia 23 listopada 2022r. w Szkole 
Podstawowej w Łubkach w ramach kampa-
nii społecznej "Bezpieczny przejazd", gości-
liśmy przedstawicieli Straży Ochrony Kolei 
- panią inspektor Agnieszkę Majewską-
Dzierbę oraz przedstawiciela Polskich 
Linii Kolejowych. Celem spotkania było 
przeprowadzenie prelekcji wśród uczniów 
klas I-VIII oraz Przedszkolaków, dotyczącej 
zasad prawidłowego i bezpiecznego prze-
kraczania przejazdów kolejowych. Dzieci, 
dowiedziały się również, jak bezpiecznie 
poruszać się na dworcach kolejowych oraz 
w pociągach, na co należy zwrócić uwagę, 
a jakich sytuacji unikać, do kogo i w jaki 

sposób mogą zwrócić się 
o pomoc w chwili zagro-
żenia. Najbardziej trafne 
i przemawiające do dzieci, 
okazały się krótkie �lmi-
ki prezentowane podczas 
spotkania. Materiał pre-
zentowany na �lmikach 

dotyczył niebezpiecznych zachowań zarówno pieszych, jak i kierowców 
znajdujących się na przejazdach kolejowych. Podczas prelekcji omówione 
zostały znaki (krzyż św. Andrzeja) oraz sygnały świetlne i dźwiękowe 
jakie możemy zobaczyć na przejazdach kolejowych. Bardzo dziękujemy za przekazanie cennych wiadomości i wskazówek dotyczących 
bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Dzięki takim osobom jak Wy, podróżowanie liniami kolejowymi, wiedząc że ktoś nad nami 
czuwa, będzie bezpieczne i przyjemne. 

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie w ramach akcji "Kierunek - Bezpieczeństwo" zorganizowanego w ramach Kampanii 
Kolejowe ABC II, realizowanej przez Urząd Transportu Kolejowego. Wspólnie stworzyli makietę, która przedstawiała miasteczko Peronowo.
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Mistrz Szybkiego Liczenia

Dnia 23 listopada odbył się w Szkole 
Podstawowej w Łubkach �nał konkursu mate-
matycznego "Mistrz Szybkiego Liczenia". Celem 
konkursu było:
• rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matema-
tycznych wśród uczniów;
• sprawdzenie i porównanie swoich umiejętności 
matematycznych z innymi uczestnikami konkursu;
• doskonalenie umiejętności szybkiego liczenia;
• kształtowanie umiejętności zdrowej rywalizacji 
i radzenia sobie ze stresem.

Konkurs składał się z dwóch etapów. Pierwszy etap (klasowy), odbył się 18 listopada i wzięło w nim udział 29 uczniów 
klas IV-VIII. Zadaniem uczniów było udzielenie jednej, poprawnej odpowiedzi do zadań z arkusza konkursowego. Na roz-
wiązanie wszystkich przykładów uczniowie mieli: klasy IV-VI, max 20 min, klasy VII – VIII, max 15 min. Arkusz kon-
kursowy zawierał 56 przykładów z zakresu tabliczki mnożenia. Do etapu szkolnego zostali zakwalifikowani uczniowie, 
którzy uzyskali na etapie klasowym min 80% punktów, możliwych do zdobycia. Do kolejnego etapu zakwali�kowało się 
19 uczniów klas IV-VIII. Drugi etap (szkolny) konkursu odbył się 23 listopada bieżącego roku. Uczniowie rywalizowali ze sobą w dwóch 
kategoriach wiekowych: klasy IV-VI (10 osób), klasy VII-VIII (9 osób). Na drugim etapie, arkusz konkursowy zawierał przykłady 
o wyższym stopniu trudności. W sumie uczniowie mieli rozwiązać 52 przykłady. O zajętym przez ucznia miejscu w danej kategorii 
klasowej, decydowała ilość poprawnych odpowiedzi oraz czas w jakim arkusz konkursowy został ukończony. Uczniowie, którzy zajęli 
najwyższe miejsca, otrzymali dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Komitet Rodzicielski, za co serdecznie dziękujemy.

Wyniki konkursu matematycznego przedstawiają się następująco:
kategoria klas IV-VI
I miejsce - Sylwia Michałek, klasa VI
II miejsce - Piotr Olech, klasa IV
III miejsce - Karolina Pietras, klasa VI

Ślubowanie i pasowanie klasy I to od lat niezwykle ważne wy-
darzenie w kalendarzu imprez Szkoły Podstawowej w Łubkach. 
W tym roku miało ono miejsce 24 listopada. Tego dnia już od 
rana w szkole panowała podniosła atmosfera. Odświętnie ubrani 
pierwszoklasiści z niecierpliwością czekali na swój występ.

Wreszcie nadszedł długo wyczekiwany moment. W obecności 
zaproszonych gości, p. Dyrektora Leszka Samcika, rodziców, na-
uczycieli, dzieci z oddziału przedszkolnego, kl. „0” oraz kl. II-III, 
uczniowie klasy pierwszej zaprezentowali swoje umiejętności 
recytatorskie, wokalne i taneczne. „Egzamin na ucznia” wypadł 
wzorowo, dzieci znają zasady ruchu drogowego, sprawnie liczą 
w zakresie 10, potra�ą dzielić na sylaby i rozwiązywać zagadki, 
wiedzą co oznacza być wzorowym uczniem. Swoim występem 
udowodnili, że w pełni zasługują na przyjęcie w poczet uczniów 

Szkoły Podstawowej w Łubkach. Uczniowie złożyli uroczystą przysięgę a Przewodnicząca 
Samorządu Uczniowskiego Angelika Barwiak dokonała symbolicznego pasowania na ucznia. 
Pierwszoklasiści akt ślubowania przypieczętowali paluszkiem w kronice szkolnej. Pan Dyrektor 
złożył uczniom życzenia i wręczył pamiątkowe dyplomy.

Uczniowie klasy I i ich rodzice pamiętali o podziękowaniu dla nauczycieli, którym wręczyli 
piękne bukiety kwiatów. Dumni pierwszoklasiści zostali obdarowani życzeniami i słodkościa-
mi od Samorządu Uczniowskiego z p. Anetą Żydek, wspaniałymi upominkami od Rodziców. 
Rada Rodziców reprezentowana przez p. Magdalenę Borowską-Stachyra również pamiętała 
o święcie dzieci i tradycyjnie ufundowała materiały potrzebne do oprawy uroczystości. Kolejny 
prezent- niespodzianka to świetny występ uczniów klas II-III przygotowany przez p. Elżbietę 
Rybę. Uczniowie klasy I otrzymali od starszych kolegów dobre rady oraz miłe upominki. Pełną 
emocji uroczystość zakończył wspaniały i pyszny poczęstunek przygotowany przez mamy 
uczniów klasy I.

Dziękujemy także uczniom klasy VI i VII za pomoc w przeprowadzeniu uroczystości, 
szczególne podziękowania kierujemy do: Angeliki Barwiak, Julii Grzegorczyk, Anny Harosz, 
Damiana Stachyry, Nikoli Barwiak. Panu Leszkowi Iwaniakowi dziękujemy za oprawę muzyczną uroczystości. Wszystkim dziękuję 
za udział, zaangażowanie w przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości ślubowania I klasy.

 Drodzy pierwszoklasiści!
Życzę Wam, aby zdobywanie wiedzy było dla Was radością! Powodzenia!

Ślubowanie uczniów klasy I

Aneta Zubrzycka

Wychowawczyni klasy I - Renata Skowrońska.

kategoria klas VII-VIII
I miejsce - Dawid Olech, klasa VIII
II miejsce - Nikola Barwiak, klasa VII
III miejsce - Anna Borkowska, klasa VII 
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,,Dawno, dawno temu, dokładnie tu, gdzie teraz jesteśmy, 
było królestwo. I był król.  Królestwo było wspaniałe! Ziemia 
żyzna, lasy miodne, a rzeki czyste jak wiosenne niebo! I chociaż 
to nie była bajka, to zupełnie jak w bajce królestwo zniknęło. 
Cały kraj, nie taki znowu mały, żeby go można było przeoczyć, 
zniknął z mapy, jakby go dotknęła czarnoksięska różdżka."

W ten sposób o utracie niepodległości, zaborach, tragicznych 
123 latach niewoli opowiedzieli nam uczniowie klasy IV i ich 
młodsi koledzy z klasy II i III. Występy zostały uświetnione 
patriotycznymi piosenkami w wykonaniu artystów, także tych  
najmłodszych - przedszkolaków, którzy śmiało i odważnie 
zaśpiewali m. in. takie piosenki jak: "Jestem mały Polak- przed-
szkolak", "Przybyli ułani pod okienko", czy "Szara Piechota".

10 listopada podczas uroczystego apelu, poświęconego 
104 rocznicy odzyskania niepodległości przenieśliśmy się w cza-
sie do tych smutnych wydarzeń, gdy Polska zniknęła z mapy 
świata. Na szczęście wszystko skończyło  się szczęśliwie i słowa hymnu "Jeszcze Polska nie zginęła" wybrzmiały głośno i radośnie.                                                                                                           

Dzień 11 listopada jest datą symboliczną, odnoszącą się do terminu zakończenia I wojny światowej poprzez zawarcie układu 
rozejmowego w Compiègne, pomiędzy Ententą i Cesarstwem Niemieckim. Związane jest to również z powrotem do Warszawy 
marszałka Józefa Piłsudskiego, który wcześniej przebywał w niewoli w Magdeburgu. Jedenasty  listopada to także symbol miłości 
do ojczyzny, walki o wolność, symbol wiary, zwycięstwa i naszego patriotyzmu.

Dziękujemy wszystkim uczniom i nauczycielom za zaangażowanie w pomoc w przygotowaniu i zorganizowaniu obchodów  
Święta Odzyskania Niepodległości. Niech ten dzień, przez szacunek dla przeszłości - jak recytował jeden z uczniów - na zawsze 
dla Polaka pozostanie Dniem Niepodległości.

To nie była bajka, czyli Święto Odzyskania Niepodległości 
w Szkole Podstawowej w Łubkach

E. Ryba i E. Wącior 






