
Informujemy, że z powo-

du wprowadzenia stanu 

epidemii obsługa interesan-

tów odbywa się drogą tele-

foniczną pod numerem  

25 755 41 01. 

Urząd Gminy 

Ograniczenia w pracy 

 

W związku z ogłosze-

niem przez Rząd Rzeczpo-

spolitej Polski stanu epide-

mii wprowadzane są coraz 

to nowsze obostrzenia. Od  

1 kwietnia br. do odwoła-

nia: każda osoba do 18 

roku życia wyjdzie z domu 

tylko pod opieką osoby 

dorosłej. Zostają zamknię-

te parki, skwery, bulwary 

plaże i place zabaw. Do 

odwołania zawieszona 

zostaje działalność salo-

nów fryzjerskich, kosme-

tycznych i tatuaży. Zabiegi  

wykonywane będą tylko  

Pozostań w domu! 
Nowe obostrzenia 

zagrażających życiu. Zo-

staje wprowadzony zakaz 

zgromadzeń powyżej 

dwóch osób. Po ulicach 

nie może poruszać się wię-

cej niż dwie osoby, trzeba 

pamiętać aby zachować 

odległość 2 metrów mię-

dzy sobą. W sklepach w 

jednym momencie może 

przebywać trzech klientów 

na jedną kasę. To samo 

tyczy się aptek. W przy-

padku bazarów trzy osoby 

w obrębie stoiska. W ko-

ściołach w trakcie mszy 

może przebywać 5 wier-

nych. Lasy Państwowe 

wprowadziły zakaz wstępu 

do lasu. Zachęcamy do 

pozostania w domu. Ogra-

nicz przemieszczanie się. 

Wychodź z domu tylko 

wtedy gdy to konieczne. 

Rób rzadsze a większe 

zakupy tak aby zminimali-

zować liczbę wyjść z do-

mu. W godzinach 10-12  

i aptekach obsługiwani są 

wyłącznie klienci po 65 

roku życia.  

Izolacja to najlepszy 

sposób zapobiegania zara-

żeniu. Pamiętaj aby często 

myć ręce. 

Zostań w domu, nie daj 

się zarazić i sam nie zara-

żaj. 

 II Gminny Dzień Seniora  

w  Wólce Domaszewskiej  

i Gminny Dzień Kobiet  

w Siedliskach             ►(str. 2) 

 Próba zreformowania gminne-

go systemu oświaty    ►(str. 3) 

 XVII Sesja Rady Gminy Woj-

cieszków. Fundusz Sołecki  

i strategia rozwoju gminy na 

lata 2019 - 2023         ►(str. 4) 

 

Osoby starsze i osoby 

które z różnych przyczyn 

mają problem z samodziel-

nym zrobieniem  lub wy-

kupieniem leków proszeni 

są o kontakt z Gminnym 

Ośrodkiem Pomocy Spo-

łecznej w Wojcieszkowie 

pod numerem telefonu  

25 755 43 34. 

Urząd Gminy Wojcieszków  |  ul. Kościelna 46, 21-411 Wojcieszków  |  tel. 25 755 41 01  |  e-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl 

BIULETYN BEZPŁATNY 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Wojcieszków, 

Wielkanoc to czas nadziei i otuchy 

Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i drugiego człowieka. 

Życzymy, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość. 

By stały się źródłem wzmocnienia ducha. 

Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie napełni Was pokojem i wiarą 

Niech da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość. 

         

      Wójt                        Pracownicy Urzędu Gminy            Z-ca Wójta                      

Agnieszka Cieślak                                              Piotr Goławski 



 

W dniu 22 lutego 2020 

roku w Szkole Podstawowej 

w Wólce Domaszewskiej 

najstarsi Mieszkańcy naszej 

Gminy spotkali się na ob-

chodach II Gminnego Dnia 

Seniora. Uroczystość zaini-

cjowana w 2019  roku przez 

Wójt Gminy Agnieszkę 

Cieślak.  

Serce rośnie, że tyle osób 

chce się spotkać’ 

Pani Wójt nie kryła zado-

wolenia na widok licznie 

przybyłych seniorów. Na 

zaproszenie organizatorów 

odpowiedziało ponad 150 

osób.   

,,Organizując Dzień Se-

niora chcemy pokazać, że 

najstarsi Mieszkańcy są dla 

nas bardzo ważni, Senio-

rów cieszących się dobrym 

zdrowiem, aktywnych jest 

coraz więcej, dlatego  tym 

bardziej chcemy wychodzić 

im naprzeciw z ciekawą 

ofertą. Serce rośnie, że tyle 

osób chce się spotkać !  - 

dodała na koniec otwarcia 

uroczystości Pani Wójt. 

O umilenie czasu Senio-

rom zadbali uczniowie ze 

szkół  z  Wólki Domaszew-

skiej i Woli Bystrzyckiej, 

które przygotowały część 

artystyczną. O oprawę mu-

zyczną zadbała Kapela Lu-

dowa ,,Biesiada’’ za co  

w imieniu gości i organiza-

torów serdecznie dziękuje-

my.  

Wspaniała inicjatywa 

Chociaż sił już nie tyle co   

w młodości seniorzy udo-

wodnili, że potrafią dosko-

nale się integrować i  bawić. 

Uczestnicy nie kryli zadowo-

lenia z powodu organizowa-

nia tego typu imprez na 

terenie Gminy. Zdaniem 

większości uczestników jest 

to wspaniała inicjatywa.  

Czujemy, że ktoś o nas 

pamięta - skomentowała 

jedna z uczestniczek. 

Do wszystkich Seniorów 

zgromadzonych na sali  

popłynęły życzenia jeszcze 

długich lat życia w zdrowiu, 

pogody ducha i wszelkiej 

pomyślności.   

Splendoru uroczystości 

dodali przybyli goście: Rad-

ny Sejmiku Województwa 

Lubelskiego Ryszard Szczy-

gieł, Starosta Powiatu Łu-

kowskiego Dariusz Szustek, 

Proboszcz Parafii Zofibór 

ks. Jarosław Czech, Radny 

Powiatu Henryk Tymosz, 

Dyrektor ds. Inwestycji  

i Remontu SP ZOZ Dariusz 

Orzeł, Z-ca Wójta Piotr 

Goławski i Radny Gminny 

Piotr Kryjak. 

Za  zaangażowanie dzię-

kujemy Szkołom Podstawo-

wym w Wólce Domaszew-

skiej i Woli Bystrzyckiej, 

OSP Wólka Domaszewska 

oraz KGW w Burcu, Cięż-

kim, Oszczepalinie Drugim, 

Wojcieszkowie i Wólce Do-

maszewskiej.  

II Gminny  

Dzień Seniora 

Dzień Kobiet 
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▲ Seniorzy podczas wspólnej zabawy. 

6 marca 2020 roku Wójt 

G m i n y  W o j c i e s z k ó w 

Agnieszka Cieślak wraz  

z Dyrektor Gminnej Biblio-

teki Publicznej Alicją Poręb-

ską miały przyjemność  zor-

ganizować Gminny Dzień 

Kobiet . To kolejna po Dniu 

Seniora impreza o charakte-

rze społeczno - kulturalnym 

wpisana na stałe  do gmin-

nego kalendarza imprez. 

Imponująca frekwencja 

Pałacyk u Rybaka w Siedli-

skach był wypełniony po 

brzegi.  W spotkaniu udział 

wzięło blisko 300 osób.  

Pani Wójt zażartowała, że  

w przyszłym roku może być 

problem z organizacją takiej 

imprezy, ponieważ na tere-

nie Gminy  nie ma sali, któ-

ra mogłaby pomieścić więk-

szą liczbę osób.  

,,Imponująca frekwencja poka-

zuje tylko, że tego rodzaju spo-

tkania są potrzebne” - dodała 

Pani Wójt. 

Na uroczystości nie brako-

wało męskiej delegacji . Sta-

rosta Łukowski Dariusz 

Szustek wraz z Sekretarzem 

Powiatu Jerzym Siwcem 

wręczyli Pani Wójt kwiaty  

i złożyli wszystkim Paniom 

najserdeczniejsze życzenia. 

Do  życzeń dołączyli się  

Z-ca Wójta Piotr Goławski, 

Radni Piotr Kryjak i Kamil 

Zbietka. Po czym Panowie 

wspólnie odśpiewali ,,sto 

lat’’ dla wszystkich Pań.  

Organizatorzy starali się 

aby ten dzień był  uroczysty 

i wyjątkowy. Główną atrak-

cją wieczoru był kon-

cert ,,Śpiewnik Seweryna 

Krajewskiego’’ w wykonaniu 

Radosława Świderskiego 

(gitara i wokal) oraz Krzysz-

t o f a  C h r o m i ń s k i e g o 

(fortepian). Przy pięknej 

nastrojowej muzyce nasze 

wspaniałe Panie mogły 

skosztować pysznego ciasta. 

D o d a t k o w o  k a ż d a  

z uczestniczek otrzymała 

symboliczny prezent na 

pamiątkę tego wydarzenia.  

Na ręce Państwa Marzeny  

i Tomasza Rybaków składa-

my serdeczne podziękowa-

nia za gościnę . 

Do zobaczenia za rok. 

▲ Pani Wójt w imieniu  wszystkich Pań 

przyjęła życzenia i symboliczne kwiaty . 

▲ Licznie przybyli goście 

▲ Część artystyczna uroczystości. 

▲ Koncert ,,Śpiewnik Seweryna Krajewsk-

iego’’ 



Pragniemy poinformować, 

że w związku z epidemią  

narada sołtysów w sprawie 

funduszu sołeckiego na rok 

2021 została odwołana. 

Sołtysi swoje stanowisko  

w tej sprawie przedstawili  

w formie pisemnej. Dwóch 

sołtysów (sołectwa Burzec  

i Oszczepalin Drugi) było za 

wyodrębnieniem środków  

z budżetu na fundusz sołec-

ki, pozostali mając na uwa-

dze dobro całej gminy byli 

przeciwko. Dziękujemy 

Państwu Sołtysom za zrozu-

mienie powagi sytuacji  

i odpowiedzialną postawę. 

Fundusz Sołecki 

Oświata to jedna z dzie-

dzin, do których dostęp 

zapewniany jest  przez sa-

morząd gminny. Gmina 

Wojcieszków co roku wyda-

je około 11 mln zł. na utrzy-

manie szkół i pensje dla 

nauczycieli. Subwencje  

z budżetu Państwa nie po-

krywają wszystkich wydat-

ków. W 2019 roku z budże-

tu gminy trzeba było doło-

żyć około 3,6 mln zł.  

W gminie jest aż 7 szkół 

Mimo, że Gmina Woj-

cieszków jest jedną z mniej-

szych gmin powiatu łukow-

skiego, utrzymuje aż 7 szkół 

podstawowych. Sąsiednie 

gminy już dawno zdecydo-

wały się na trudny krok re-

dukcji liczby szkół. Popra-

wiając tym samym finanse 

gminy i zwiększając nakłady  

na pozostałe jednostki.  

Zróżnicowana liczba 

uczniów w szkołach 

Gmina ponosi ogromne 

koszty utrzymania poszcze-

gólnych szkół niezależnie od 

liczby uczęszczających do 

nich uczniów. Te koszty są 

niewspółmierne do ilości 

dzieci. W naszych szkołach 

uczy się 576 uczniów.  

W szkołach jest od 25  do 

255 dzieci. Śr. koszt utrzy-

mania jednego ucznia z bu-

dżetu gminy to 6 300,90 zł. 

W Szkole Podstawowej  

w Hermanowie (25 

uczniów) to 14 324,80 zł  

a w Siedliskach (32 

uczniów) to 10 173,22 zł. 

Dla porównania w Woj-

cieszkowie (255 uczniów) 

jest to 1 032,68 zł. Subwen-

cja z budżetu Państwa nie 

zależy od ilości uczniów  

w danej placówce. Różnice 

pokrywa Gmina., czyli my 

wszyscy. 

Aspekt ekonomiczny 

czy aspekt społeczny? 

Utrzymywanie małych 

szkół jest nieopłacalne Za-

oszczędzone środki mogły-

by zasilić większe szkoły, 

stwarzając młodzieży lepsze 

warunki nauki, lepszy do-

stęp do nowoczesnych ma-

teriałów dydaktycznych czy 

większą ilość godzin dodat-

kowych. Dla części miesz-

kańców ważniejszy jest 

aspekt społeczny. Szkoły  

w małych miejscowościach 

były od zawsze. Pełnią waż-

ną funkcję nie tylko eduka-

cyjną, ale społeczną i kultu-

ralną. Dlatego zrodził się 

pomysł przeprowadzenia 

gminnej reformy oświaty, 

zapewniając tym samym, że 

budynki szkół w Siedliskach 

i Hermanowie dalej będą 

służyć mieszkańcom tylko  

w zmienionej formie. 

Była koncepcja, zabra-

kło zgody 

Na XV Nadzwyczajnej 

Sesji Rady  Gminy Pani 

Wójt chciała rozpocząć 

dyskusję na temat koniecz-

nej reformy. W porządku 

obrad znalazły się punkty  

dotyczące podjęcia uchwały 

w sprawie zamiaru likwidacji  

w/w szkół. Podjęcie uchwa-

ły miało rozpocząć szeroką 

dyskusję o ewentualnej li-

kwidacji szkół i adaptacji 

budynków szkolnych na 

inne cele.  

Powstał plan aby w Siedli-

skach otworzyć Dzienny 

Dom Seniora a w Hermano-

wie Gminny Ośrodek Kul-

tury z salą widowiskową.  

,,To była tylko koncepcja, 

która wstępnie zakładała 

możliwości finansowania ad-

aptacji budynków i później-

szego ich użytkowania’’. - 

komentowała  Pani Wójt. 

Niestety Radni nie zważa-

jąc na stan finansów gminy  

i interes  wszystkich miesz-

kańców, nie wyrazili zgody 

na zamiar likwidacji szkół. 

J a k  p r z e k o n y w a ł a  

Wójt ,,sprawa reformy jest 

trudna, ale nie można jej 

ciągle  zamiatać pod dywan. 

Nie można brać kolejnych 

kredytów,  za rok możemy nie 

mieć za co ich spłacać. Czy 

mamy je spłacać kosztem 

inwestycji? Kosztem dzieci  

w pozostałych szkołach?  

Milion złotych na pod-

wyżki dla nauczycieli 

We wrześniu czeka nas 

podwyżka pensji nauczycieli  

w wysokości 1 mln zł. Tych 

pieniędzy nie ma. Będę musia-

ła wstrzymać inwestycje. Cie-

kawe czy radni podejmą decy-

zję z których mamy zrezygno-

wać?’’- komentowała nie 

kryjąc rozgoryczenia Pani 

Wójt.  

Mieliśmy  pomysł aby bu-

dynki  dalej służyły miesz-

kańcom. Później może nie być 

takiej możliwości. Demografii 

nie da się oszukać, prędzej czy 

później szkoły i tak będą  

musiały być zamknięte. Tylko 

jakim kosztem i czy wtedy 

będzie nas stać na adaptację 

tych budynków, środki unijne  

z roku na rok są mniejsze.’’ - 

przekonywała radnych Pani 

Wójt. 

Koszt utrzymania wspo-

mnianych placówek to  700 

000 zł.  Oszczędności gmina 

przeznaczyłaby na podwyżki 

i na pozostałe placówki 

oświatowe. Gmina gwaran-

towała uczniom dojazd do 

szkół na warunkach zgod-

nych z ustawą o samorzą-

dzie gminnym. Władze gwa-

rantowały wszystkim pra-

cownikom zatrudnienie  

w jednostkach kulturalno 

oświatowych podległych 

gminie.  

Niestety po raz kolejny 

zabrakło społecznej odpo-

wiedzialności. Jak długo 

gmina będzie traciła pienią-

dze, które można było spo-

żytkować w lepszy sposób? 

 

Gminna Reforma 

Systemu Oświaty 

Sprawa od lat 

zamiatana pod 

dywan. 

Str. 3  



Każdy rolnik, 

któremu dzi-

ka zwierzyna 

w y r z ą d z i ł a 

s z k o d y  

w uprawach, 

proszony jest  

o kontakt  

z  Urzędem Gminy pod numerem telefonu 

25 755 41 014. 

 
Kasa Rolniczego Ubez-

pieczenia Społecznego 

P lacó wka  T e reno wa  

w Łukowie zapraszają rol-

ników do wzięcia udziału  

w XVIII Ogólnopolskim 

Konkursie Bezpieczne 

Gospodarstwo Rolne.  

Również zachęcamy do 

udziału rolników z Naszej 

Gminy. Udział w takim 

konkursie to nie tylko 

możliwość wygrania atrak-

cyjnych nagród. To  okazja 

do sprawdzenia poziomu 

bezpieczeństwa w swoim 

gospodarstwie jak  spraw-

dzenie swojej wiedzy na 

temat bezpieczeństwa  

i higieny pracy w rolnic-

twie. 

ul. Kościelna 46 

21-411 Wojcieszków 

Telefon: 25 755 41 01 

E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl 

GMINA WOJCIESZKÓW  

pozwolą rozkręcić lokalną 

gospodarkę.  

,,W tym celu konieczne 

jest uchwalenie strategii 

rozwoju Gminy na lata 

2019-2023” - komentował 

Z-ca Wójta Piotr Goławski. 

Rada Gminy pozytywnie  

ustosunkowała się do stano-

wiska Pani Wójt i Zastępcy. 

Strategia na lata 2019 - 2023 

została przyjęta.  

Dodatkowo Gmina pozy-

skała kwotę 400 000 zł na 

zakup komputerów, które 

trafią do dzieci mających 

utrudnione  możliwości  

w zdalnej nauce.  

Kwestia termomoderniza-

cji budynków  i budowa 

żłobka będą realizowane 

zapewniał Z-ca Wójta. To 

samo tyczy się inwestycji 

drogowych, instalacji solar-

nych i wymiany oświetlenia 

na LED-owe. 

W trakcie sesji radni od-

nieśli się do kwestii fundu-

szu sołeckiego. Zgodnie  

31.03.2020 r. odbyła się 

Nadzwyczajna Sesja Rady 

Gminy. Na początku Pani 

Wójt przedstawiła  spra-

wozdanie z działalności 

Urzędu w okresie między 

sesyjnym. 

Pani Wójt poinformowała  

o trudnej sytuacji wynikają-

cej z epidemii . Gmina przy-

gotowuje się na różne sce-

nariusze, najczarniejszy 

przewidujący zmniejszenie 

wpływów do budżetu   

o około 30 %. Może to 

mieć związek z zawiesza-

niem działalności gospodar-

czych przez  prowadzących 

biznes na terenie gminy.  

Gmina na chwilę obecną 

nie przewiduje zmian  

w budżecie w zakresie inwe-

stycji. Wszystkie rozpoczęte 

inwestycje będą kontynu-

owane.  Gmina cały czas 

stara się pozyskiwać nowe 

środki na inwestycje, które 

z wcześniejszą opinią sołty-

sów radni głosowali za nie-

wyodrębnianiem funduszu 

sołeckiego.  

Pani Wójt podziękował 

Radnym za głos rozsądku. 

Stwierdziła, że w obecnej 

sytuacji łatwiej będzie prze-

prowadzić duże inwestycje. 

Podkreśliła jednocześnie, że 

obecny poziom zwrotu fun-

duszu sołeckiego to jedynie 

12% gdzie kiedyś był nawet 

65%.  

,,W normalnych okolicz-

nościach każdy z nas 

umiałby zagospodarować 

12% z 500 tyś. zł.  Niestety 

obecnie nie można pozwo-

lić sobie na rozdrobnienie 

środków na inwestycje 

warte od 10 to 40 tyś. zł.’’ 

- komentowała Pani Wójt. 

Na koniec Radni uchwalili 

zmiany w budżecie na rok 

2020. Gmina przeznaczy 

dotację dla SP ZOZ w Łu-

kowie w wysokości 13 850 

zł.  

XVII Sesja Rady 

Gminy 

JESTEŚMY W  SIECI  W EB  

WWW . W OJCIE SZ K OW . PL  

Szkody w uprawach 

Segregacja to nie wybór 

to obowiązek 

W związku z nowelizacją ustawy  

o utrzymaniu porządku i czystości 

w gminach, która wprowadza obo-

wiązek segregacji odpadów, wszy-

scy mieszkańcy, którzy wcześniej 

zadeklarowali odpady niesegrego-

wane, zobligowani są złożyć nowe 

deklaracje wskazujące na prowa-

dzenie selektywnej zbiórki.  

Wypełnioną deklaracje należy 

złożyć drogą pocztową lub za 

pomocą elektronicznej platformy 

ePUAP. 

Deklaracja do pobrania na stro-

nie internetowej Urzędu Gminy 

Wojcieszków. 

Za c h ę c a my 

do udziału  

w plebiscycie 

na sołtysa 

roku.  Zgło-

szenia można 

dokonać do 

15 kwietnia na stronie https://

www.dziennikwschodni.pl/ lubelskie/

plebiscyt -soltys-roku-zglos-swojego-

kandydata,n,1000263202.html 17.04.2020 r. upływa termin zgłoszeń. 
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