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Ochotnicze Straże Pożarne z Gminy Wilków

Ewolucja pieśni o św. 
Florianie śpiewanej w na-
szym wilkowskim koście-
le wg. Henryka Łopaciń-
skiego, który w swoich 
badaniach zajmował się 
ewolucją słów tej pieśni na 
Powiślu Lubelskim.

 W Polsce działa ok. 16 300 jednostek OSP 
co stanowi ok. 700 tys. osób. Na terenie Gmi-
ny  Wilków funkcjonuje  obecnie 6 jednostek 
OSP - w Wilkowie, Rogowie, Wólce Polanow-
skiej, Kosiorowie, Żmijowiskach i Dobrem. 
Z tego 2 jednostki Wilków i Rogów należą do 
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 
Liczba członków w naszych jednostkach to 203 
druhów. Była kiedyś jeszcze OSP w Kłodnicy 
i straż pożarna przy zakładzie w Zagłobie, nie-
stety nie przetrwały.

 Jednostki włączone do KSRG muszą spełniać 
określone wymagania dotyczące liczby straża-
ków, ich wyszkolenia i posiadanych uprawnień 
a także wyposażenia. OSP włączone do KSRG 
stanowią poważne uzupełnienie do sieci PSP. 
To podnosi poziom bezpieczeństwa, skraca 
czas dojazdu do pożaru, wypadku lub innego 
zdarzenia. Każdy ze strażaków OSP, biorący 
udział w akcjach ratowniczych, bez względu 
na jednostkę musi przechodzić systematyczne 
szkolenia. 

Historia ochotniczych straży pożarnych w na-
szej gminie sięga 130 lat wstecz. Najstarszą jed-
nostką jest OSP w Wilkowie. Wójt Gminy spra-
wuje na swoim terenie funkcję Prezesa Zarządu 
Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. 
Dlatego też,  wyposażenie jednostek w sprzęt, 
sprawność i przygotowanie strażaków są dla 
wójta bardzo ważne. Współpraca ze strażami 
układa się bez zastrzeżeń.  Rada Gminy i Wójt 
czynią starania aby zapewnić dla jednostek środ-

ki na wyposażenie w sprzęt,  paliwo, ubezpiecze-
nia, szkolenia, utrzymanie kierowców, umundu-
rowanie, remonty sprzętu i strażnic oraz wypłaty 
za udział w akcjach . Od pewnego czasu niestety, 
daje się odczuć mniejsza możliwość pozyskania 
środków z zewnątrz przez straże i dla straży.

 Ochotnicza Straż Pożarna jest prężną orga-
nizacją zaangażowaną nie tylko w niesienie 
pomocy podczas pożarów, powodzi, wypad-
ków, ale również w inne działania  służące 
społeczności tj. uświetnianie imprez kultural-
nych, religijnych i narodowych. Mieszkań-
cy przyzwyczaili się,  że OSP po prostu jest. 
Usuną powalone drzewo, zmyją plamę oleju na 
drodze, ugaszą pożar, a to przecież ochotnicy 
z powołania. Strażacy to ludzie, którzy każ-
dego dnia i nocy byli i są gotowi ryzykować 
własne życie i zdrowie dla drugiego człowieka. 
Hasło którym kieruje się straż pożarna - ”Bogu 
na chwałę, ludziom na ratunek” jest w niczym 
nie przesadzone. Trzeba mieć szacunek do tych 
ludzi, bo mimo swoich codziennych obowiąz-
kach poświęcają czas OSP. Dla środowiska 
strażackiego ważna  jest troska o własne trady-
cje, sztandar, zachowanie wiedzy o ich dorob-
ku dla przyszłych pokoleń.  

Na koniec chciałabym powiedzieć- „Wszyst-
kim życzę aby nie musieli się przekonywać 
na własnej skórze o słuszności istnienia tych 
służb,  strażakom natomiast co  najważniejsze- 
„Tyle samo powrotów, co wyjazdów w tym sa-
mym składzie”.

Joanna Kowalska

XVI w. 
Święty Florianie
Nasz miły patronie
Proś za nami gospodna
Paniej Maryjej syna

XIX w. 
Święty Florianie 
Nasz wilkowski panie
Módl się za nama
Wilkowianama 

Ks. Piotr Ozimiński

XX w. 
Święty Florianie
patronie nasz
módl się, 
módl się za nami

Odrestaurowana fi gura 
św. Floriana z Kościoła 

parafi alnego w Wilkowie
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Wiesław Chrzanowski: Księże ka-
noniku w 2018 roku w Gminie Wil-
ków dwie jednostki świętują swoje 
jubileusze: OSP Wilków 130- lecie po-
wstania i okrągłe100-lecie OSP Wól-
ka Polanowska. Redakcja „Powiśla 
Lubelskiego” chciałaby przybliżyć te-
matykę strażacką swoim czytelnikom. 
Chcemy przy okazji przedstawić inne 
jednostki OSP z naszej gminy: Dobre, 
Kosiorów, Rogów i Żmijowiska.

Proponuję naszą rozmowę rozpocząć 
od tego jak przebiegała dotychczasowa 
posługa kapłańska księdza i tak w ogó-
le aby ksiądz zechciał powiedzieć coś 
więcej o sobie?

Ks. Adam Lemieszko: W ciekawym 
dla Kościoła i świata czasie otrzymali-
śmy święcenia kapłańskie. 15 grudnia 
1984 r. dla diecezji 36 kapłanów i  10 
kapłanów Ukraińców  dla Kościoła 
Greckokatolickiego. Te lata, to prze-
silenie na świecie po zagrożeniach 
wojny atomowej jak w testamencie 
zaznacza Jan Paweł II.. W orędziu Ma-
ryja domagała się wyraźnie, aby Rosja 
została poświęcona Niepokalanej. Pa-
pież był na to gotów, ale pod wpływem 
protestów Sekretariatu Stanu, obawia-
jącego się międzynarodowego skanda-
lu, zrezygnował z wymienienia Rosji 
w modlitwie. 25 marca 1984 r. poświę-
cił świat. W akcie poświęcenia mówił 
więc o „wszystkich narodach, zwłasz-
cza tych, które tak bardzo potrzebują 
tego poświęcenia”. Niepokalanemu 
Sercu N. M. Panny. To niezwykłe, 
jak mało nadal wiemy o tym, co sta-
ło się (wybuch składów broni)  13 
maja 1984 r. w Siewieromorsku, ba-
zie okrętów atomowych, skąd mogło 
wyjść uderzenie rozpoczynające III 
wojnę światową. Piotrawin jest dla 
mnie czwartym probostwem.

W. Ch.: Kiedy trafi ł ksiądz do Pio-
trawina i jeżeli można zdań kilka 
o tej parafi i?

Ks. A. L.: Do Piotrawina decy-
zją Abp Życińskiego przybyłem 
w czerwcu 2009 r. a 2 lipca objąłem 
administrowanie sanktuarium św. 

Stanisława BM. Jest to miejsce zna-
ne ze szczególnej opieki, dawnych 
i dzisiejszych cudów uzdrowień nad 
grobem wskrzeszonego rycerza Pio-
tra. Udział naszej parafi i w projek-
cie „Kazimierz Dolny” przyniósł 
zewnętrzne a myślę i wewnętrzne 
odnowienie Kościoła tego z cegły 
gotyckiej i tego w sercach wierzą-
cych. Udział własny 700 tyś zł kre-
dyt na 10 lat udało się spłacić 4 lata 
wcześniej. To świadczy o ofi arności 
parafi an, kiedy widzą sens prac kon-
serwatorskich. Troska o zabytki po-
mimo możliwości dofi nansowania, 
jest zawsze na barkach danej parafi i. 
Naturalnie mamy w Piotrawinie dru-
hów strażaków OSP. Jednostka liczy 
27 osób. Powstała przed 60 laty. Naj-
starszymi druhami, którzy zakładali 
straż, budowali remizę są;  Mieczy-
sław Osuch, Stanisław Mazur, Zdzi-
sław Gliwicki. 

 Cieszę się, że sąsiadem jest pasjo-
nat, który odrestaurował dawną ple-
banię, pałac biskupów krakowskich 
zniszczony w czasie ostatniej wojny. 
Dzisiaj funkcjonuje jako znany pen-
sjonat na przyjęcia okolicznościowe. 
Obecnie odtwarzany jest budynek 
będący dawną przedwojenną oranże-
rią.

W. Ch.: Skąd wzięły się zaintere-
sowania strażackie i jak to się stało, 
że został ksiądz kapelanem straża-
ków?

Ks. A. L.: Można powiedzieć, że 
kapelanem jestem od kiedy zostałem 
proboszczem 1999 r. w Stężycy Nad-
wieprzańskiej. Miło wspominam, ten 
czas - sąsiada miałem zawodowego 
strażaka, korzystałem z jego pomo-
cy i zawsze chętnych druhów z OSP  
przy pracach związanych z pielęgna-
cją otoczenia kościoła n. Wieprzem  
10 km od Krasnegostawu. itp.  Na  
zebrania   strażackie zabierałem gita-
rę i tak to się zaczęło, jak w piosence 
Kunickiej.  

W. Ch.: Pasją księdza jest też 
pszczelarstwo. Może i o tym słów 
kilka?

Ks. A. L.: Mam drugą „parafi ę”, 
która jest bardzo zorganizowana 
z Boskiego nadania, która żądli i kłu-
je, lecz miód daje, który jak - mówił 
Jan z Czarnolasu, „szlachci pańskie 
stoły”. Ostatnie 3 lata pomimo zatruć 
w pasiekach, są wyborne. Wywożę 
tez pszczoły do lasu, kiedy w lipcu 
i sierpniu susza na polach. Pozy-
skuje się miód głównie z nawłoci. 
U nas nie ma wrzosu jak na poligo-

Kapelan strażaków powiatu opolskiego
Rozmowa z ks. Kanonikiem Adamem Lemieszko 

- proboszczem parafi i Piotrawin

Wilno
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Odnosząc się do ważnej problematyki, jaką jest funkcjo-
nowanie jednostek OSP, musimy odnieść się do tej proble-
matyki wieloaspektowo, uwzględniając zarówno jej czyn-
niki finansowe jak i prawne.

 Pierwsze wzmianki o ratownictwie ogniowym pojawiły 
się w Polsce już w średniowieczu. Zorganizowane jednost-
ki pożarnicze, będące prekursorami obecnej OSP, powsta-
ły w drugiej połowie XIX w. równolegle we wszystkich 
trzech zaborach. 

Do głównych celów i zadań OSP należą: prowadzenie 
działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz 
współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Po-
żarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami 
państwowymi. OSP bierze udział w akcjach ratowniczych 
przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicz-
nych związanych z ochroną środowiska, wypadków oraz 
innych klęsk i zdarzeń, jak również wykonuje szereg in-
nych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciw-
pożarowej oraz  działań na rzecz ochrony środowiska. 

Do obowiązków OSP należy min. informowanie ludności 
o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych 

oraz profilaktyka i  ochrona przed nimi. Ważnym jej zada-
niem jest także  upowszechnianie (w szczególności wśród 
członków) kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie sze-
roko rozumianej działalności kulturalnej i wychowawczej. 

W wielu jednostkach powstają sekcje sportowe, zespoły 
teatralne, działają orkiestry strażackie, zespoły instrumen-
talno-wokalne, świetlice środowiskowe itp. 

OSP współpracuje  z wieloma lokalnymi stowarzysze-
niami o różnym charakterze działalności. Poszczególne 
jednostki zajmują się szkoleniami z zakresu pierwszej 
pomocy, są organami prowadzącymi miejscowe szkoły, 
przejęte po zlikwidowanych szkołach gminnych. Powołują  
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, które stanowią w pew-
nym sensie przyszłe kadrowe zaplecze każdej jednostki 
i stanowią integralną część składową danej jednostki OSP. 
Osoby działające w  drużynie, poznają zasady funkcjono-
wania ochrony przeciwpożarowej w Polsce, zapoznają się 
ze sprzętem będącym na wyposażeniu danej OSP, uczą za-
chowania się w sytuacjach niecodziennych. Od najmłod-
szych lat wyrabiają w sobie poczucie odpowiedzialności, 
opanowania, dyscypliny, a także podnoszą swoją spraw-

nach na Pomorzu. Nawet takie pa-
sieki amatorskie mają nadany numer 
przez lekarza weterynarii, odpowied-
nie leczenie od pasożyta –warrozy, 
ubezpieczenie itp. To ciekawa pa-
sja, zachęcam tych, którzy nie puch-
ną po użądleniu do zainteresowania 
się tymi cudownymi stworzeniami. 
Dziwnie wspominam wizytę wete-
rynarza z Puław, który mówił „co 
ksiądz robi, że przeżyły wszystkie 
rodziny- pszczoły? Odpowiedziałem 
- ” Pan powinien się cieszyć jako le-
karz. Nie do wszystkich wymogów 
Unii E. się stosuję”. Pszczołom trze-
ba dać żyć zgodnie z naturą, odwiecz-
nymi prawami, mądrymi. Podziwiam 

tych, którzy kochają przyrodę, czystą 
wodę, odpoczywają nad Wisłą. Ma-
rek Kamiński, który był kilka razy 
w Piotrawinie i kajakiem i na rowe-
rach z niepełnosprawnymi był urze-
czony tym zakątkiem, który od ryce-
rza Piotra nabył bp ze Szczepanowa. 
Gorąco zapraszam do odwiedzenia 
tego zakątka nad Wisłą, by nabrać sił 
fizycznych i duchowych.

 Z okazji Dnia Strażaka składamy 
wszystkim strażakom najserdeczniej-
sze życzenia- dużo zdrowia, szczęścia, 
wytrwałości i męstwa. Ochrona miesz-
kańców i ich mienia, gotowość niesie-
nia pomocy bez względu na własne 
bezpieczeństwo, to działania wpisane 

w strażacką pracę. Niech św. Florian 
sprawi, aby ta trudna służba była dla 
Was ciągłym źródłem satysfakcji oraz 
powodem do dumy.

W. Ch.: Przed kilkoma laty prowa-
dził ks. kanonik rekolekcje w Wilko-
wie i zapewne nasi parafianie pamię-
tają księdza. Dziękuję za rozmowę 
i w imieniu Zarządu RTP życzę księ-
dzu powodzenia w pracy duszpaster-
skiej i na stanowisku kapelana opol-
skich strażaków oraz zadowolenia 
w życiu osobistym.

Rozmawiał Wiesław Chrzanowski
Piotrawin, 26 kwietnia 2018r.

Funkcje Ochotniczych Straży Pożarnych

Austria. Zakon Benedyktyński. Austria. Pielgrzymka strażaków do grobu św. Floriana.
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ność fizyczną, biorąc udział w zawodach sportowo-pożar-
niczych. 

Przy OSP działają Jednostki Operacyjno-Techniczne bę-
dące odpowiednikami jednostek ratowniczo-gaśniczych 
PSP. Osoby wyznaczone do działania w strukturach takiej 
jednostki muszą być w wieku 18-65 lat, mieć aktualne ba-
dania lekarskie oraz ukończone szkolenie pożarnicze, od-
powiednie do zajmowanej funkcji. Członkowie JOT biorą 
bezpośredni udział w działaniach ratowniczych. 

 Ochotnicze Straże Pożarne funkcjonują w oparciu 
o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 – Prawo o sto-
warzyszeniach z późn. zm., ustawy z dnia 24 sierpnia 
1991 o ochronie przeciwpożarowej z późn. zm., a ich 
szczegółowe zadania oraz organizację określa własny sta-
tut. Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej, OSP 

mogą zostać włączone do Krajowego Systemu Ratowni-
czo – Gaśniczego, współdziałając w tym zakresie z Pań-
stwową Strażą Pożarną i innymi jednostkami. 

Należy z całą odpowiedzialnością podkreślić, iż OSP 
w dzisiejszych czasach oprócz pełnienia ważnej funkcji 
w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, pełnią bardzo 
istotną rolę społeczną i kulturalną. Są ważnym elementem 
budowania społeczeństwa obywatelskiego w naszych ma-
łych ojczyznach, poprzez propagowanie idei patriotyzmu, 
pomocy drugiemu człowiekowi, wspieranie idei wspólno-
ty i troski o dobro wspólne. 

Jest to realna wartość, a jednostki OSP stanowią jeden 
z filarów bezpieczeństwa naszego państwa.

Sylwester Śmiech

8 czerwca 2018 r. to dzień szczególny 
dla strażaków z Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Wilkowie. Najstarsza jednost-
ka w powiecie i jedna z najstarszych w 
województwie świętowała swój jubile-
usz 130-lecia istnienia. 

Uroczystości rozpoczęły się o godzi-
nie 15.30 zbiórką pododdziałów wraz 
z pocztami sztandarowymi na parkingu 
przy cmentarzu parafialnym. Po krót-
kim przemarszu do Kościoła w Wil-
kowie odbyła się Msza Św. w intencji 
strażaków - celebrowana przez ks. kan. 
Adama Lemieszka – powiatowego ka-
pelana strażaków.

Po uroczystościach kościelnych ko-
lumna marszowa, składająca się ze 

strażaków i zaproszonych gości udała 
się na plac przed remizą Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Wilkowie. Dowódca 
uroczystości kpt. Rafał Dobraczyński 
złożył meldunek Prezesowi Zarzą-
du Oddziału Wojewódzkiego Związ-
ku Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczpospolitej Polskiej, który po do-
konaniu przeglądu pododdziałów po-
zdrowił wszystkich strażaków krótkim 
w swojej treści, ale jakże wymownym 
„czołem druhowie”.

Na rozkaz dowódcy uroczystości 
podniesiona została flaga państwowa 
oraz odegrano hymn.

Po dokonaniu tych ceremonii prowa-
dzący uroczystość druh Marcin Mar-

kowski powitał wszystkich zaproszo-
nych gości i uczestników tego wspa-
niałego jubileuszu słowami:

Każdy z nas, jako strażak-ochotnik 
ryzykuje swoim zdrowiem i życiem ra-
tując życie i mienie innych. Poświęca-
my swój wolny czas na ciągłe dosko-
nalenie się, dbanie o sprzęt, konieczne 
naprawy i remonty. Niestety nie zawsze 
to wystarcza. Potrzebny jest nowocze-
śniejszy sprzęt i wyposażenie, na które 
nas nie zawsze stać. I właśnie wtedy 
pomagają nam nasi przyjaciele. Na to 
miano zasługują właśnie Ci, którzy są 
dzisiaj tutaj razem z nami.

W uroczystości uczestniczyli za-
cni goście oraz przyjaciele strażaków. 

130-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowie
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Nie zachowały się żadne dokumenty historii Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Wólce Polanowskiej. Przedstawione po-
niżej daty  i zdarzenia pochodzą z zebranych informacji od 
najstarszych mieszkańców wioski. Wynika z nich, iż jednost-
ka powstała w 1918 roku. Najprawdopodobniej  inicjatywa 
zorganizowania straży zrodziła się w 1917 roku po wielkim 
pożarze w wyniku którego spłoneła cała wioska. Pierwszym 
naczelnikiem straży był Andrzej Wesołowski. Początkowo na 
potrzeby straży użytkowano dom wybudowany prwdopodob-
nie w 1925 roku, którego już na tym placu nie ma. Pierwsza 
ręczna sikawka, jako wyposażenie bojowe oddziału zakupio-
na została za pieniądze zebrane przez mieszkańców wioski. 
Kolejnymi naczelnikami byli: Jan Chodoła, Jan Solis, Jan 
Śmich. Podczas kadencji naczelnika Jana Śmicha oddział 
wzbogacił się o spalinową motopompę. Pozyskano ją z trans-
portu niemieckiego w czasie okupacji. Motopompa ta jest 
obecnie eksponowana w Izbie Pamięci Państwowej Straży 
Pożarnej w Opolu Lubelskim. Do Izby Pamięci przekazano 
również wóz żelazny strażacki i syrenę pompowaną powie-
trzem. Następni naczelnicy to: Stanisław Piłat, Jan Dyszczak, 
Stefan Kuzioła, Stanisław Mróz. Podczas kadencji Stanisła-
wa Mroza rozpoczęto i ukończono budowę nowej strażni-
cy. Następnie naczelnikami byli: Andrzej Maciąg, Mirosław 
Chodoła, Dariusz Dobosz. Obecnie funkcję naczelnika po raz 
kolejny pełni Stanisław Mróza, a funkcję prezesa piastuje Ka-

zimierz Madej. Według stanu ze stycznia 2018 roku jednostka 
liczy 33 druhów. Jeszcze kilka lat temu jednostka posiadała 
na wyposażeniu samochód marki Żuk przejęty od OSP Wil-
ków w 1999 roku, który liczył 37 lat. Dzięki wsparciu Rady 
Gminy Wilków oraz Prezesa Zarządu Gminnego1 OSP RP 
zakupiono w 2003 roku wóz bojowy marki Iveco Magirus 
(1977) z pełnym wyposażeniem umożliwiającym jednost-

Obecni byli przedstawiciele władz wo-
jewódzkich reprezentowanych przez 
Wicemarszałka Grzegorza Kapustę, 
władz powiatowych które reprezento-
wał Starosta Opolski Zenon Rodzik. 
Obecni byli także Radni Rady Gminy 
Wilków oraz władze miejscowego ma-
gistratu na czele z Panią Joanną Kowal-
ską – wójtem gminy. W uroczystości 
udział wzięli również Jan Łopata poseł 
na Sejm RP oraz poseł do Parlamentu 
Europejskiego Krzysztof Hetman. Nie 
zabrakło przedstawicieli Komendanta 
Powiatowego Państwowej Straży Po-
żarnej w Opolu Lubelskim, którego re-
prezentował bryg. Zbigniew Zielonka. 
Zaszczycili swoją obecnością również 
przedstawiciele lokalnych stowarzy-
szeń i organizacji społecznych oraz 
miejscowi przedsiębiorcy. Zaproszeni 
goście w swoich przemówieniach nie 
szczędzili pochwał i uznania dla ofi ar-
ności i męstwa wilkowskich strażaków.

Kolejnym etapem uroczystości było 
wręczenie odznaczeń dla zasłużo-
nych strażaków. Były to medale złote, 

srebrne, brązowe oraz wyróżnienia od 
władz województwa – wszystkie no-
szone przez strażaków z dumą i wielką 
radością. 

Na koniec uroczystości przed Remi-
zą OSP Wilków dowódca uroczystości 
złożył stosowny meldunek i poprowa-
dził kolumnę marszową na wspólny 
poczęstunek do pobliskiego domu we-
selnego Szczekarkówka.

O historii OSP Wilków napisano już 
wiele. Warto w tym miejscu przypo-
mnieć kilka najważniejszych wydarzeń 
z kroniki: Jednostka straży pożarnej w 
Wilkowie powstała w 1888 r. Pierw-
szym naczelnikiem OSP Wilków był 
ówczesny rządca majątku Kleniewskich 
– Władysław Mikulski. W roku 1982 
została oddana do użytku nowa strażni-
ca, a jej uroczyste otwarcie nastąpiło w 
maju 1985 r. Najbardziej spektakular-
ną akcją ratowniczo-gaśniczą, w jakiej 
brali udział strażacy z Wilkowa, był 
pożar w Kuźni Raciborskiej. W dowód 
zasług jednostka została odznaczona 
Złotym Znakiem Związku Ochotniczych 

Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Pol-
skiej.

Od momentu przystąpienia do 
Krajo wego Systemu Ratowniczo-
Gaśniczego w 1997 roku strażacy 
niosą pomoc podczas różnych, cza-
sami nietypowych sytuacji, jak za-
bezpieczanie terenu z niewybuchami 
czy poszukiwanie osób zaginionych. 
Oprócz tego zawsze gotowi są bronić 
mieszkańców przed ogniem i wodą. W 
jednostce systematycznie przy bywa 
specjalistycznego sprzętu, umożliwia-
jącego wykonywanie powierzonych 
zadań. Są aparaty tlenowe, piły spa-
linowe, motopompy, odzież i obuwie 
ochronne oraz sprzęt oświetleniowy. 
Strażacy ciągle podnoszą swoje umie-
jętności szkoląc się i biorąc udział w 
zawodach sprawnościowych. Miesz-
kańcy Gminy Wilków mogą dziś spać 
spokoj nie – „Bogu na chwałę, ludziom 
na pożytek!”

Marcin Markowski

Historia powstania i działalności Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Wólce Polanowskiej

Deszczak Stanisław naczelnik OSP Wólka Polanowska 
1 czerwiec 1972 r. Bandera konna złożona z 50 jeźdź-

ców. Zamiast obrazu partia przekazywała sobie symbole: 
świecę, pustą ramę obrazu i Pismo Święte. Do Wilkowa te 
niezwykłe znaki zostały przewiezione z parafi i w Zagłobie.
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ce staranie o włączenie do Krajowe-
go Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 
Jednostka posiada również samochód 
bojowy Mercedes-Benz (1980) oraz 3 
motopompy, z których jedną zakupio-
no z własnych środków w 2002 roku. 
W 2009 roku do ratownictwa powo-
dziowego zakupiono spalinowy silnik 
do łodzi: Honda o mocy 15KM. Obec-
nie jednostka posiada łódź płaskodenną 
z Obrony Cywilnej z silnikiem 50KM 
i 2 motopompy WT 30X. Ponadto jed-
nostka uczestniczyła w powodzi, która 
miała mijsce w czerwcu i lipcu w 2010 
roku w Gminie Wilków. Dzisiaj nasze 
działania polegają głównie na ochronie 
miejscowej społeczności przed wszel-
kimi zagrożeniami takimi jak podtopie-

nia czy pożary. Nieustannie staramy się 
o pozyskiwanie nowoczesnego sprzętu 
i szkolimy się, żeby nasze działania były 
jak najskuteczniejsze. W minionym 
2017 roku nasza jednostka wzbogaciła 
się o sprzęt do ratownictwa drogowego 
oraz o aparaty ochrony dróg oddecho-

wych co zwiększyło zakres możliwości 
naszych strażaków. Ponadto wielu z na-
szych druhów działa dla społecznego 
dobra na wielu innych płaszczyznach 
niż ochrona przeciwpożarowa.

Marcin Mróz

Według starych, zachowanych doku-
mentów i pamiętnika oraz opowiadań 
starszych członków OSP w Rogowie 
powstała w 1928r. Założycielem oraz 
pierwszym naczelnikiem był Włodzi-
mierz Stecio. Był on zarazem kierowni-
kiem Szkoły Podstawowej w Rogowie. 
W tymże roku ze składek mieszkańców 
kupiono sikawki, toporki i hełmy. Nato-
miast mundury drelich kupiono u żyda 
i każdy strażak płacił 5 zł. za sztukę. 
Remiza była wówczas w prywatnym 
budynku. W 1936 r. na naczelnika zo-
staje wybrany Kramek Franciszek, a na 
prezesa Kobiałka Franciszek. 

Czas okupacji nie sprzyja działalno-
ści strażackiej. 

W 1945 r. straż dostaje drugą sikaw-
kę - pozostawioną przez Niemców. 
Dalsze zakupy to żelazna beczka oraz 
wóz konny.

W 1950 r. otrzymano syrenę elek-
tryczną, a pierwszy samochód zakupio-
no w 1959r. była to Dodża zakupiona 
za gotówkę uzyskaną z zabaw orga-
nizowanych w remizie. Chrzest tego 
samochodu odbył się na placu OSP. 
Chrzestną matką była Róża Błachnio- 
nauczycielka oraz Stefan Kęcik.

W 1951 r. naczelnikiem został Mie-
czysław Kęcik, a prezesem Władysław 
Sijka. Pełnili tę funkcję do 1984 r.

 W 1985 r. na naczelnika zostaje wy-
brany Zygmunt Bartoś, a prezesem Ta-
deusz Skowroński. 

W 1971r. straż otrzymała samochód 
Jelcz.  

Obecnie straż posiada dwa budynki: 
starą remizę i nowy budynek, garaż 
oraz nowoczesny sprzęt gaśniczy, trzy 
samochody: GBA-2,5/16Man sprowa-
dzony z Niemiec w 2000 r. przez dru-
ha Stanisława Górskiego, GCBA 6/32 
Jelcz oraz lekki Nissan zakupiony po 
powodzi 2010r.

W 2002 r. jednostka OSP Rogów we-
szła do Krajowego Systemu Ratowni-
czo- gaśniczego. Po śmierci Zygmunta 
Bartosia  naczelnikiem zostaje Bole-
sław Maciaszek, a prezesem Mirosław 
bartoś. 

Obecnie funkcję prezesa pełni druh 
Henryk Chylak, a naczelnika Artur 
Czarnota. Jednostka stara się o nowy 
samochód pożarniczy, gdyż posiada-
ny nowoczesny sprzęt  nie mieści się 
w obecnych samochodach i nie jest 

przez to w pełni wykorzystywany. 
W OSP Rogów działa, jako jedyna 
w gminie, kobieca drużyna pożarnicza.

OSP Rogów to prężna jednostka. 
Z dużym zaangażowaniem włączyła 
się w ochronę przeciwpowodziową jaki 
i w pomoc po powodzi 2010 r. Remiza 
OSP stała się schronieniem dla ewaku-
owanych mieszkańców, a później kwa-
terą dla wojska. 

Strażacy udostępnili remizę dla Sto-
warzyszenia Kobiet „Rogowianki” 
i wspólnie pracują dla dobra mieszkań-
ców.

Strażacy biorą udział przy gaszeniu 
pożarów w całej gminie oraz tam gdzie 
są potrzebni. Zawsze są gotowi żeby 
pomóc w ludzkich nieszczęściach.

Chylak Henryk

Historia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w  Rogowie
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Spośród wszystkich wsi wilkow-
skiej gminy Dobre było w szczególny 
sposób doświadczone klęską pożaru. 
W jednym z początkowych dni sierp-
nia 1915roku wieś została doszczętnie 
spalona przez rosyjskich żołnierzy 
przygotowujących linie obrony na 
Skarpie Dobrskiej. Mieszkańcy z tru-
dem odbudowali spalona wioskę. Po 
odzyskaniu niepodległości we wsi po-
wstała szkoła, a nauczycielem był od 
1923 do 1930 roku Władysław Dobro-
sielski (ur. w 1903 r. w Jaroszynie koło 
Góry Puławskiej). Był on inicjatorem 
powstania straży pożarnej. Prawdo-
podobnie pierwszym naczelnikiem 
był Wawrzyniec Kuzioła, później Jó-
zef Rożek, a następnie przez wiele lat 
Władysław Zawiślak. Po nim Włady-
sław Piłat, następnie Edward Kozak 

i Waldemar Szalast. Długoletnimi 
prezesami byli Antoni Orlik i Czesław 
Wójcik. Obecnie prezesem jest Syl-
wester Kwietniewski, a jego syn Da-
wid naczelnikiem.

Przed II wojną światową pobudowa-
no w Dobrem drewnianą remizę, a do 
pożarów strażacy jeździli wozem stra-
żackim na żelaznych kolach, a wodę 
pompowano ręczną pompą, która jest 
obecnie eksponowana przed remizą. 
Po wojnie był tu już wóz na ogumio-
nych kołach. W latach 70-tych na wy-
posażeniu pojawił się samochód żuk, 
którego kierowca przez wiele lat był 
Lucjan Walaszek. W tym też czasie 
pobudowaną nową murowaną remizę. 
Strażacy mogli w niej organizować 
zabawy taneczne. Pod koniec lat 80-
tych OSP dostała sztandar. Na wypo-

sażeniu pojawił się lekki wóz bojo-
wy z podstawowym wyposażeniem. 
W 1998 roku delegacja niemieckiego 
miasteczka Tettnang przekazał gminie 
Wilków wóz bojowy Mercedes Benz 
z 1972 roku i samochód ten trafi ł do 
Dobrego. Służy on już dobrskim stra-
żakom 20 lat, a ponieważ jest w nie 
najlepszym stanie technicznym to OSP 
Dobre stara się o nowszy samochód 
i jest nadzieja, że go otrzyma. Obecnie 
drużyna strażacka liczy 33 druhów, 
w tym 6 weteranów. Oprócz gaszenia 
pożarów strażacy biorą udział w usu-
waniu skutków powodzi i innych 
miejscowych zdarzeń, zabezpieczaniu 
imprez czy w uroczystościach kościel-
nych.

Wiesław Chrzanowski

Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrem

Zdjęcie zostało zrobione w 1951r. na 25-lecie jednostki. Strażacy nie mieli jeszcze mundurów galowych, a Władysław 
Dobrosielski mieszkał wówczas w Puławach i był gościem dobrskich strażaków.

(pierwszy rząd od lewej) Piłat Władysław, Zawiślak Władysław, Dobrosielski Władysław, Kaczor Mikołaj, 
Czopek Stanisław, Wójcik Jan, Cieślak Wojciech
(drugi rząd od lewej) Sołtys Stanisław, Pietras Władysław, Madej Władysław, Grądziel Bronisław, Szałas Czesław, 
Czopek Mieczysław Jan, Wójcik Władysław, Bielecki Dyzman, Śmich Tadeusz 

W naszej gminie są jeszcze dwie ochotnicze straże pożarne czynnie działające na temat których napiszemy 
w następnym numerze tj. Ochotnicza Straż Pożarna w Kosiorowie według KRS założona w 1968 r. obecnie liczy 
23 ochotników gdzie naczelnikiem jest Józef Czarnota  a prezesem Sochaj Stanisław, a także Ochotnicza Straż 
Pożarna w Żmijowiskach założona w 1966 r., obecnie jest 30 członków gdzie prezesem jest Krzysztof Wicha a na-
czelnikiem Piotr Smykla.
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Twoje doczesne życie
To dla nas wielkie przeżycie
Tyle dobra i życzliwości
Dla naszej małej społeczności
Uczyniłaś i przekazałaś
Najlepiej jak umiałaś

Dziś trudno myśli ubrać w słowa
Aby za wszystko Ci podziękować
Za czas spędzony z uczniami
Za wspólne chwile z Seniorami
Za uśmiech i zrozumienie
Za wielkie serce i ciepłe spojrzenie

W historii naszej gminy
Zostały Twoje zasłużone czyny
Stowarzyszenie Klub Seniora w Wilkowie
Dzieło rozsławione przez Ciebie
Podniosłaś na poziom przyzwoity 
I prowadziłaś w sposób należyty

Długo nie zginie o Tobie pamięć
Na zawsze w sercach naszych zostaniesz

Maria Czupyt
Lipiec 2018r.

Biografia Zosi Markiewicz mówi 
o tym, że była człowiekiem aktywnym, 
społecznikiem pełnym pasji i zapału.

Urodziła się 5 marca 1942 roku, 
a zmarła 3 maja 2018 roku. Zawodowo 
pracowała jako nauczycielka od 1061 
r. do 1998r. w szkołach podstawowych 
w: Wilkowie, Machowie i Żmijo-
wiskach. Należała do ZHP i jako in-
struktor prowadziła drużyny zuchowe. 
Organizowała i była instruktorem na 
obozach harcerskich w Polsce i za gra-
nicą. Od początku pracy zawodowej 
należała do Związku Nauczycielstwa 
Polskiego. 

Swoje pasje i zainteresowania reali-
zowała prowadząc Zespół Śpiewaczy 
w Żmijowiskach i przy Klubie Seniora 
w Wilkowie.

Aktywnie pracowała w Lokalnej 
Grupie Działania „Owocowy szlak” 
w Opolu Lubelskim, była od założenia 
prezesem Klubu Seniora w Wilkowie, 
a także długoletnim członkiem Zarzą-
du RTP.

Przyjaźni nie można zaplanować

Trudno pisać o Kimś kogo darzyło 
się przyjaźnią, z Kim łączyło nas życie 
zawodowe, z Kim dzieliło się pasje, 
zainteresowania. Kto zwyczajnie był 
moją sąsiadką.

Życie weryfikuje nasze postepowa-
nie, jest swoistym papierkiem lakmu-
sowym naszego człowieczeństwa, po-
zwala dokonywać wyborów, nawiązy-
wać przyjaźnie.

Przyjaźni się nie deklaruje, ona wy-
nika z naszej postawy życiowej.

Zosia swą życzliwością, cierpliwo-
ścią, zainteresowaniem problemami 
innych, optymizmem przekonała licz-
ne grono ludzi starszych do pracy spo-
łecznej, do wspólnej zabawy i rozryw-
ki a nawet edukacji (o zdrowiu, bez-
pieczeństwie). Tak właśnie powstało 
Stowarzyszenie Klub Seniora w Wil-
kowie, które prężnie działa do dziś.

Przyjaźń wymaga czasu, trzeba ją 
pielęgnować, być lojalnym- bo nie do-
staje się jej w prezencie. Zosia to rozu-
miała, jej dewizą była życzliwość, po-
godny optymizm, cierpliwość, wiara 
w drugiego człowieka, miły uśmiech 
i wielki takt w postępowaniu z ludźmi. 
Właśnie taką postawą zyskała uznanie 
i wyrobiła sobie charyzmat w naszym 
Klubie Seniora. 

Zosia od założenia była także aktyw-
nym członkiem Regionalnego Towa-
rzystwa Powiślan w Wilkowie, którego 
w ostatnich latach była skarbnikiem.

Zawsze uważała, że najlepszym spo-
sobem na dolegliwości, zły humor jest 

piosenka, optymizm i kontakt z dru-
gim człowiekiem. Do końca pozostała 
pogodna. W marcu na spotkaniu przed-
wielkanocnym jeszcze była z nami…

Myślę, że długo pozostanie w naszej 
pamięci, szczególnie w sercach przy-
jaciół z Klubu Seniora i Regionalnego 
Towarzystwa Powiślan.

Grażyna Jarska 

Na zawsze…

Wspomnienie o Zofii Markiewicz
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Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapo-
biega Pożarom” (OTWP) ma na celu popularyzowanie przepi-
sów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, 
ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szcze-
gólności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży zna-
jomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania 
na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania 
się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat tech-
niki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz 
historii i tradycji ruchu strażackiego.

Organizatorem OTWP jest Zarząd Główny Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej przy 
współpracy m. in.: Komendy Głównej, Komend Wojewódz-
kich i Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej, Za-
rządów Oddziałów Związku OSP RP, Ministerstwa Edukacji 
Narodowej i Sportu, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W tym turnieju młodzież ze szkół z terenu gminy Wilków 
zawsze uczestniczy. W tym roku odbyła się już XLI edycja, 
nasz gminę na szczeblu powiatowym reprezentowali: Julia 
Kuś z ZSP w Zagłobie oraz Rafał Charchuła z SP w Wilkowie.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej 
„Młodzież Zapobiega Pożarom”

W kwietniu br. do redakcji „Powiśla Lubelskiego” trafi ł 
list od Pana Jerzego Wojciecha Rusinowicza z Katowic. 

Pisze w nim: Szanowna redakcjo. Przez wiele lat nosiłem 
się z zamiarem nawiązania  z wami kontaktu (zachęcany 
przez znajomych do podzielenia się zdobytymi wiadomo-
ściami dotyczącymi naszego regionu- Powiśla. Zainspiro-
wało mnie wydane niedawno opracowanie „Okupacja nie-
miecka na Powiślu Lubelskim”- 2015r. T. Gierczaka i W. 
Mądzika, w którym znalazły się informacje o koledze moje-
go ojca Edwarda- Władysławie Kołodziejczyku [ przyp. red. 

chodzi o Stanisława Kołodziejczyka]. W swoich dokumen-
tach posiadam fotografi e obu kolegów z ok. roku 1935, któ-
re niestety ukryte przez okupacyjny okres uległy destrukcji. 
Dzięki jednak współczesnej technice komputerowej i pomo-
cy mojego wnuka Filipa udało się nam w programie PAIT-
NET dokonać ich renowacji. W przesłanym opracowaniu 
zestawiłem w kolumnach informacje dotyczące obu kolegów 
tak, aby punkty wspólne były bardzo czytelne.

Jerzy Wojciech Rusinowicz

Dwaj koledzy

- 1 VIII 1904 r. ur. się w Zastowie Polanowskim Edward 
Rusinowicz syn Władysława 

- nauczanie podstawowe
- nauka w Państwowym Gimnazjum im. A. Czartoryskiego 

w Puławach, matura 1925 r. 
- 1925- 1929 r -.studia na Uniwersytecie Warszawskim wy-

dział matematyczno- przyrodniczy 
- 1929-1930 r.- służba wojskowa w Szkole Podchorążych 

w Zambrowie 
- 1 I 1932 r. - nominacja na stopień p.por. piechoty 
- 1932-1936 r. - praca w Państwowym Instytucie Meteoro-

logii w Warszawie 
- praca w Szkole Szybownictwa w Bezmiechowej na stano-

wisku synoptyka
- 1936- 1939 r.- praca w Porcie Lotniczym Kraków Czyży-

ny na stanowisku synoptyka 
- 4 IX 1939 r. -ewakuacja pracowników Portu Lotniczego 

w kierunku Portu w Kostropolu (na wschód)
- 17 IX 1939r. - punkt zwrotny po osiągnięciu Łucka, po-

wrót w rodzinne strony do Wilkowa
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- 8 X1903 r. ur. się w Kępie Choteckiej Stanisław Kołodziejczyk syn 
Feliksa 

- nauczanie podstawowe
- nauka w Państwowym Gimnazjum im. A. Czartoryskiego w Puła-

wach, matura 1921 r.
- 1925- 1930 r.-  służba wojskowa w Szkole Podchorążych Lotnictwa- 

Grupa Techniczna w Warszawie.
- studia na Uniwersytecie Warszawskim wydział matematyczno- przy-

rodniczy 
- 1931 r.- praca w Państwowym Instytucie Meteorologii w Warszawie 
- 15 III 1935r.- nominacja na stopień p.por techn. 
- 1935-1936 r.- studia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie 

Wydział Filozofi i w zakresie geografi i 
- 1937r.- praca w Państwowym Instytucie Meteorologicznym w War-

szawie Okęcie 
- VIII 1939 r.- mobilizacja do 3 Pułku Lotniczego (Armia Poznań) 

Lotnisko Ławica 
- szlak bojowy bazy remontowej lotnictwa w kierunku wschodnim
- ewakuacja w kierunku Zaleszczyc
- od 17 IX 1939 r. niewola sowiecka, obóz w Kozielsku
- IV 1940 r.- wyjazd do Kozielska miejsce sowieckiej zbrodni
- p.por. W. Kołodziejczyk na zawsze pozostał w katyńskiej ziemi

Dziękujemy panu Jerzemu  Wojciechowi Rusinowiczowi i jego wnukowi Filipowi za wkład włożony w rekonstrukcję 
zdjęć oraz za nadesłane informacje. Przypominamy, że o S. Kołodziejczyku pisała Panie Ewa Śmiech w numerze 1(36)/ 
2010 „Powiśla Lubelskiego”. Na terenie Szkoły Podstawowej w Wilkowie jest posadzony Dąb Pamięci kap. S. Kołodziej-
czyka.

W czerwcu, z dalekiej Kamiennej 
Góry, przyjechała aby odwiedzić grób 
ojca- strażaka Pani Teresa Fronk z domu 
Plis. Jak powiedziała chciała się poże-
gnać z miejscami swego dzieciństwa 
i młodości, odwiedzić groby bliskich.

Ojciec Pani Teresy Kazimierz Plis był 
w czasie wojny strażakiem, pełnił funk-
cję z-cy komendanta OSP w Wilkowie. 
Zginął na służbie 30 VIII 1942 r. wpada-
jąc w pułapkę zastawianą na „granatową 
policję”.

Jego pogrzeb był wielką manifesta-
cją (Powiśle Lubelskie nr 1/(7)), a ciało 
spoczywa na wilkowskim cmentarzu.

Przy okazji Pani Teresa odwiedziła 
Gimnazjum w Wilkowie gdzie na fron-

towej ścianie umieszczona jest tablica 
pamiątkowa plut. Henryka Plisa, który 
zginął 21 X 1941 r. walcząc w Dywizjo-
nie bombowym 304, na wodach Morza 
Północnego, podczas lotu bojowego.

Pani Teresa ze wzruszeniem zapaliła 
znicz i zadumała się patrząc na młodą 
twarz plutonowego plisa, swego kuzyna.  

Szanowna Pani Teresa Fronk, mimo 
wielu przeżytych lat, cieszy się jesz-
cze dobrą pamięcią i świetną kondycją 
fi zyczną. Pozwoliła upamiętnić swoją 
podobiznę na tle pamiątkowej tablicy 
i umieścić wzmiankę na temat jej wizyty 
w naszym kwartalniku.

Grażyna Jarska

Młodzież lubi wyzwania. Pokazanie 
swoich zdolności  komputerowych, 
organizacyjnych czy plastycznych 
to w szkole norma. Czymś więcej 

jest wyjście do społeczności lokalnej 
i poza nią.

Uczniowie klasy IIIA: Aleksandra 
Borowiec, Aleksandra Wosik, Mag-

dalena Rożek, Paweł Kozak, Michała 
Ptak, Szymon Wicha, oddziałów gim-
nazjalnych ze Szkoły Podstawowej 
w Wilkowie wzięli udział w ogólno-

Pożegnanie z miejscami swego dzieciństwa

Młodzi w Akcji
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My uczestnicy dzisiejszego święta
Odłóżmy nasze zajęcia
To co się tutaj wydarzy
Przeminie i się nie powtórzy

Wzrok na polne zioła kierujemy
Zapachem i barwą się upajamy
Chociaż wiele z nich znamy
Jedna za mało ich używamy

Rumianek żółto- biały
Do picia i na okłady doskonały
A zielona mięta pieprzowa
Trawienie wspomagać- gotowa

Kozłek lekarski- waleriana
Zapewni sen do białego rana
A na migrenę i bóle głowy
Pomoże olejek miętowy

A gdy wątroba nam szwankuje
Mniszek lekarski ją odtruje
Gdy osłabione serce mamy
Liście i kwiaty głogu zbieramy

Gdy terapię ziołową rozpoczynamy
Zbieramy te które znamy
Pewnych zasad przestrzegamy
I bezpiecznie z ziół korzystamy

Maria Czupyt, 26.06.2018r.

W sercu naszej miejscowości
Budynek szkoły się mieści
Co prawda to pozostałości
Z dziecięcej przeszłości

Utrudzeni nasi rodzice
W społecznym czynie
Mury szkoły wznosili
Abyśmy się uczyli

„Tysiąc szkół- na tysiąc lat”
To hasło dumnie brzmiało
A po latach z „tysiąclatek”
„Gruzowisko” pozostało

Bardzo nam przykro
Że obecne czasy
Posyłają „tysiąclatki” 
Do lamusa- na straty

Tęsknota za dzieciństwem
W szkolnej ławie spędzonym
Tego się nie da zapomnieć
To jest zakorzenione

By trud naszych rodziców
Nie poszedł na marne 
Niech ktoś odpowiedzialny
Naszą szkołą się zajmie

Maria Czupyt, 11.07.2018r.

polskim programie Młodzi w Akcji, 
organizowanym przez Fundację Cen-
trum Edukacji Obywatelskiej z War-
szawy. Trwał on od marca do czerwca 
2018 roku. W ramach programu grupa 
uczniów musiała wybrać jedną z czte-
rech ścieżek tematycznych. Młodzież 
z naszej szkoły zdecydowała się na 
TAŚMY PRZYSZŁOŚCI.  

Grupa projektowa zajmowała się za-
bytkowym zespołem pałacowo-parko-
wym rodziny Kleniewskich w Szcze-
karkowie. Nasze działania Honoro-
wym Patronatem objęła wójt gminy 
wilków, Pani Joanna Kowalska. 

Celem projektu było zwrócenie 
uwagi młodych ludzi oraz mieszkań-
ców gminy na zaniedbane obiekty za-
bytkowe i pokazanie ich w przyszło-
ści, jak mogłyby wyglądać za 20 lat.

W ramach projektu grupa udała się 
między innymi do Muzeum Regio-
nalnego w Kluczkowicach, do Woje-
wódzkiego Urzędu Ochrony Zabyt-

ków w Lublinie oraz na spotkanie 
z właścicielem obiektu, który opowie-
dział, jakie plany wiąże z terenem, na 
którym znajduje się pałac.  Miałby tam 
powstać na przykład Europejski Dom 
Seniora. Na podstawie biznes-planu, 
który otrzymaliśmy, została stworzona 
wizualizacja przyszłościowa.

Projekt został podsumowany 28 
maja w holu szkoły. Na uroczystość 
przybyli zaproszeni goście: dyrekto-
rzy sąsiednich szkół, Muzeum Regio-
nalnego w Kluczkowicach, Gminnej 
Biblioteki Publicznej oraz przedstawi-
ciel Regionalnego Towarzystwa Powi-
ślan.

Największym sukcesem projektu  
był wyjazd do Warszawy na ogólno-
polską prezentację projektów mło-
dzieżowych, która odbyła się 12 
czerwca 2018r. w Arkadach Zamku 
Królewskiego. 

Przez pracę nad tym projektem 
uczniowie nauczyli się współpracy 

w grupie oraz mieli możliwość wyj-
ścia do społeczności lokalnej, pozna-
nia nowych osób, pogłębienia wiedzy 
na temat otoczenia.

 Tomasz Jakubowski

Ziołowa terapia Nasza szkoła w Dobrem
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