
 

Od 20 marca na terenie 

całego kraju obowiązuje 

stan epidemii. Mimo, że  

w ostatnim czasie rząd 

zniósł część obostrzeń  

w dalszym ciągu zachęca-

my do odpowiedzialnego 

przestrzegania obowiązują-

cych zasad. 

Ograniczenia w obsłudze 

interesantów 

Pomimo złagodzenia ob-

ostrzeń, w trosce o bezpie-

czeństwo Mieszkańców,  

w dalszym ciągu obowiązy-

COVID-19  

Zmiana godzin pracy Urzędu Gminy.  
Dalsze ograniczenia w obsłudze interesantów.  

wać będzie obsługa zdalna. 

Wszystkie sprawy załatwia-

ne są drogą telefoniczną 

bądź elektroniczną. Mając 

na uwadze, że nie każdy 

Mieszkaniec ma możliwość 

złożenia wniosku, podania, 

pisma itp. drogą elektro-

niczną, przed budynkiem 

Urzędu Gminy jest wysta-

wiona urna.  

Zmiany w pracy UG 

Przy założeniu, że obecna 

sytuacja epidemiczna nie 

ulegnie pogorszeniu, planu-

jemy z dniem 1 czerwca 

wznowić obsługę intere-

santów w budynku Urzędu 

Gminy. O wszelkich zmia-

nach będziemy na bieżąco 

Państwa informować. 

Wychodząc naprzeciw 

Państwa oczekiwaniom 

zmianie ulegają godziny 

pracy Urzędu Gminy.  

PONIEDZIAŁEK    7:30-15:30 

WTOREK                7:30-15:30 

ŚRODA                   7:30-16:00 

CZWARTEK           7:30-15:30 

PIĄTEK                 7:30-15:00 
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UWAGA! 

Nowe rachunki bankowe  

W celu uniknięcia pomy-

łek, pragniemy Państwa 

poinformować, że Urząd 

Gminy Wojcieszków posia-

da dwa oddzielne rachunki 

bankowe, jeden  do opłat za 

odpady komunalne i drugi 

do pozostałych. Wpłaty za 

odbiór odpadów komunal-

nych prosimy dokonywać 

na konto 34 9206 0009 

5500 3304 2000 0080 Bank 

Spółdzielczy w Trzebieszo-

wie Oddział w Wojcieszko-

wie, ul. Kościelna 40,  

21-411 Wojcieszków. 

Pozostałe wpłaty prosimy 

dokonywać na rachunek 

bankowy 81 9206 0009 

5500 3304 2000 0010 Bank 

Spółdzielczy w Trzebieszo-

wie, Oddział w Wojcieszko-

wie, ul. Kościelna 40,  

21-411 Wojcieszków.  

Od 1 czerwca będzie moż-

liwość dokonywania wpłat 

w Kasie Urzędu Gminy. 

4,2 mln zł z FDS  
Pod koniec kwietnia do-

tarła do nas  miła informa-

cja, iż Gmina Wojcieszków 

otrzymała 4 239 791 zł  

z Funduszu Dróg Samorzą-

dowych. Jest to jedno  

z największych dofinanso-

wań. Na tle gmin powiatu 

łukowskiego jest to najwyż-

sza kwota i dofinansowanie 

na najwyższym poziomie 

70 %.                 ► strona 2. 

BIULETYN BEZPŁATNY 

Numer  2/2020 

APEL!  Porządki kosztują 
Apelujemy do wszystkich 

Mieszkańców o większą 

wrażliwość w kwestii po-

rządku publicznego i posza-

nowania własności publicz-

nej. W ostatnim czasie za-

obserwowaliśmy wzmożo-

ne zaśmiecanie terenów 

publicznych tj. parki, pobo-

cza dróg, rowy, skraje la-

sów. Koszty sprzątania po-

nosi każdy.        ► strona 2. 
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Element śmieci 

Mieszkańcy płacą i tracą.  

 

Ciężki los obywatela 

Pod Lewiatanem długa kolejka, 

stoi w niej Krzysiek i żona Felka, 

stoją panowie, panie i młodzież 

zaopatrzeni w stosowną odzież. 

 

Dłonie okryte rękawiczkami, 

Twarze ukryte za maskami. 

I ramię w ramię, głowa przy  
głowie, 

wiodą dysputy narodowe. 

 

Powiedziała Krysia Hani,  

że wójtowa jest do bani, 

powiedziała Jolka Basi, 

 że do bani radni nasi. 

 

Wszczęła się o to kłótnia zacięta, 

zaczęli sobie deptać po piętach. 

Pewnie by doszło do bijatyki, 

słyszeć się dało głośne krzyki. 

 

Na szczęście gromko wrzasnął pan 
Cyrus, 

wszystkiemu winien KORONA-
WIRUS, 

Zainfekował nam chyba władze, 

Testy wykonać ja władzom radzę. 

 

Władze przebadać trzeba! 

 I dobrze dobrać leki! 

Kolejka zwrot zrobiła,  

już idzie do apteki. 

 

Ale aptekarz w bezładzie, 

Rozkłada ręce przed tłumem, 

Ja nie mam testów na władzę, 

Kierujmy się rozumem. 

 

I znowu nikt nie pomógł 

nikomu dobrymi radami. 

OBYWATELU DROGI! 

MĘCZ SIĘ Z PODEJRZENIAMI! 

 

 Obywatel Cyrus 

Z przymrużeniem oka 

W ramach Funduszu Dróg 

Samorządowych, co roku 

można złożyć dwa projekty 

na przebudowę, moderniza-

cję lub remont dróg. FDS 

przewiduje środki na drogi 

o szerokości pasa drogowe-

go powyżej 8 m. Na terenie 

Gminy Wojcieszków prze-

ważająca większość dróg, 

to drogi o szerokości 2-6 

metrów, na które nie ma 

żadnych dofinansowań. Te 

drogi muszą być remonto-

wane z budżetu gminy. 

Stopień dofinansowania 

W obecnym roku i po-

przednim, najwyższy po-

ziom dofinansowania wy-

niósł 70%. W roku 2015 

można było uzyskać dofi-

nansowanie na poziomie 

90%, ale niestety najwi-

doczniej w tamtym okresie  

w Gminie remonty dróg  

ze środków zewnętrznych 

nie były potrzebne. Obecnie 

staramy się, aby jak najwię-

cej środków zewnętrznych 

pozyskać na inwestycje. 

Roboty ruszyły 

W miejscowości Wólka 

Domaszewska  rozpoczęły 

się prace przy przebudowie 

dróg zlokalizowanych na 

działkach ewidencyjnych 

76 i 79. Łączna długość 

Kolejne dofinansowanie z Funduszu 

Dróg Samorządowych 

remontowanych odcinków 

to 1,48 km. Zakres prac 

obejmuje wykonanie posze-

rzenia drogi do szerokości 

5,0 m., wykonanie utwar-

dzonego pobocza o szero-

kości 0,75 m., wykonanie 

nawierzchni asfaltowej na 

poszerzonym odcinku dro-

gi, wykonanie nowego 

oznakowania pionowego. 

Łączna kwota inwestycji to 

718 334,73 zł, kwota dofi-

nansowania to 502 833 zł. 

Zgodnie z zapewnieniami 

wykonawcy Firmy PRID 

S.A., 12 czerwca prace na 

tych odcinkach dróg będą 

zakończone. 

Rekordowe dofinansowanie 

W tym roku z FDS będą 

realizowane kolejne dwa 

wnioski na przebudowę 

drogi gminnej nr 102691L  

Wojcieszków - Glinne (dł.  

2,38 km., wartość projektu 

2 069 154,86 zł) i drogi 

gminnej nr 102698L w 

miejscowości Bystrzyca, 

Otylin, Helenów, Kolonia 

Bystrzycka, Wola Bystrzyc-

ka (długość 3,927 km, war-

tość projektu 3 987 690,14 

zł). Obydwa projekty uzy-

skały dofinansowanie na 

poziomie 70%, co daje nam 

łączną kwotę 4 239 791 zł. 

Jest to jedno z najwyższych 

dofinansowań w wojewódz-

twie lubelskim i największe 

wśród gmin powiatu łukow-

skiego. Łącznie przez dwa 

ostatnie lata z FDS pozyska-

liśmy 4,74 mln zł. W głów-

nej mierze to zasługa bardzo 

dobrze napisanych projek-

tów przy osobistym udziale 

Pana Zastępcy Wójta Piotra 

Goławskiego, zaangażowa-

nia pracowników Urzędu 

Gminy i nieustępliwej po-

stawy Pani Wójt Agnieszki 

Cieślak 

Wymagana zgoda Radnych 

Do sfinalizowania przy-

znanego dofinansowania 

konieczna była zgoda Rady 

Gminy na wprowadzenie 

tych zmian do budżetu. 

Dziękujemy Radnym za 

wyrażenie zgody. 

Radni którzy wstrzymali 

się od głosu: Izdebski Zbi-

gniew, Mazurek Andrzej, 

Zbietka Kamil. 

W imieniu Pani Wójt skła-

damy podziękowania na 

ręce  Pana Posła Przemysła-

wa Czarnka za dotrzymanie 

danego słowa i aktywne 

wspieranie Naszej Gminy. 

Dodatkowo pragniemy po-

dziękować Panu Wojewo-

dzie Lubelskiemu Lechowi 

Sprawce, za zaangażowanie  

i poświęcony czas w działa-

niach na rzecz Mieszkań-

ców Gminy Wojcieszków.  

W związku z powiększa-

niem się ilości śmieci m.in. 

butelek w rowach, lasach, 

parkach, Gmina musi pono-

sić większe koszty z tytułu 

sprzątania. Nie dość, że 

obecny stan rzeczy świad-

czy o niskiej kulturze osób 

dopuszczających się za-

śmiecania sfery publicznej, 

przyczynia się do pomniej-

szenia środków na inwesty-

cje, edukację, ochronę zdro-

wia. Przez czyjąś głupotę 

tracą wszyscy Mieszkańcy. 

Taka sama sytuacja dotyczy 

niszczenia placów zabaw 

czy obiektów OSA.          ► 



Bogu na chwałę, ludziom na ratunek  

4 Maja Dzień Strażaka 

Str. 3  

4 maja obchodziliśmy Mię-

dzynarodowy Dzień Straża-

ka. Korzystając z okazji,  

w imieniu Pani Wójt, Rady 

Gminy, Sołtysów i Miesz-

kańców, wszystkim Druhom 

i Druhnom składamy podzię-

kowania za ponoszony trud, 

za poświęcenie w ochronie 

życia i mienia ludzkiego. 

Życzymy zawsze szczęśli-

wych  powrotów z akcji, 

niech podejmowane działa-

nia i służba drugiemu czło-

wiekowi będą źródłem oso-

bistej satysfakcji i społeczne-

go uznania.  

Mając na uwadze bezpie-

czeństwo Mieszkańców  

Urząd Gminy czynnie wspie-

ra Jednostki Ochotniczych 

Straży Pożarnych z terenu 

Gminy Wojcieszków. W tym 

roku przewidziano w budże-

cie 201 840 zł  na działal-

ność OSP. Na dzień 31 mar-

ca br. kwota  wykorzystana 

przez jednostki to 52 000 zł. 

Pieniądze przeznaczane są 

na ekwiwalenty za udział  

w akcjach ratowniczych, 

wynagrodzenia dla konser-

watorów OSP. Gmina za-

trudnia pięć takich osób, na 

których wynagrodzenie gmi-

na miesięcznie przeznacza 

4500 zł. Ponadto wyżej wy-

mienione środki, Gmina 

przeznacza na zakup benzy-

ny, oleju napędowego, lega-

lizację aparatów powietrz-

nych, napełnianie butli, opła-

ty za energię elektryczną, 

badania lekarskie, zakup 

usług remontowych, badania 

techniczne samochodów, 

przeglądy okresowe budyn-

ków, ubezpieczenie samo-

chodów i szkolenia  dla stra-

żaków. 

Dodatkowo wszystkie bu-

dynki OSP, zostały przed 

2018 rokiem przekazane na 

mocy bezpłatnej umowy 

użyczenia poszczególnym 

jednostkom. W związku  

z powyższą umową, Gmina 

ponosi wszystkie koszty 

utrzymania budynków, jed-

nocześnie nie czerpiąc żad-

nych korzyści z tytułu wy-

najmu budynków innym 

podmiotom. Kwestia zasad  

i kosztów wynajmu budyn-

ków leżą w gestii poszcze-

gólnych jednostek.  

►Uszkodzone  wyposaże-

nie musi być naprawione 

przez właściciela czyli  

Gminę. W przypadku braku 

poprawy sytuacji, Gmina 

r o z w a ż a  c i ę c i a  

w inwestycjach, ewentual-

nie rozważy podniesienie 

stawki za wywóz odpadów 

komunalnych, aby pokryć 

koszty sprzątania. Mienie 

publiczne jest naszym 

wspólnym majątkiem. Nie 

pozwólmy, aby jednostki 

niszczyły naszą własność. 

Apelujemy o wrażliwość  

i czujność. 

Gmina dokłada wszelkich 

starań w celu zapewnienia 

najwyższych standardów 

pracy  Naszym Strażakom. 

Sprostowanie 

W pierwszym numerze 

naszego biuletynu w artyku-

le o obchodach Gminnego 

Dnia Seniora w podzięko-

waniach za wkład w organi-

zację imprezy przez niedo-

patrzenie pominięte zostało 

Koło Gospodyń Wiejskich  

z Siedlisk. Biuletyn Infor-

macyjny to nowa forma 

przekazu informacji do 

Mieszkańców naszej gminy. 

Początki bywają trudne  

i czasami popełnia się błę-

dy. W imieniu redakcji  

i Pani Wójt  przepraszamy 

za zaistniałą sytuację, która 

jest dla nas lekcją na przy-

szłość.  Jeszcze raz przepra-

szamy. 

Paniom z KGW w Siedli-

skach dziękujemy za pomoc 

w zorganizowaniu II Gmin-

nego Dnia Seniora.  

Od kilku lat mamy do czy-

nienia ze zjawiskiem suszy, 

która daje się we znaki nie 

tylko rolnikom, ale również 

mieszkańcom. W okresie 

letnim przy dużym zużyciu 

wody w miejscowościach 

krańcowych odczuwalny był 

spadek ciśnienia wody  

w wodociągu lub w najgor-

szych przypadkach jej brak. 

Niestety Gmina Wojciesz-

ków posiada tylko jedno 

ujęcie wody pitnej. Nie po-

siadamy żadnej alternatywy 

na wypadek awarii lub 

zamk nięc ia  uj ęc i a  

w Wojc ieszko wie .  

Ze strategicznego punk-

tu widzenia jest to bardzo 

nieodpowiedzialne i krótko-

wzroczne rozwiązanie.  

Wychodząc naprzeciw 

oczekiwaniom Mieszkańców 

Gmina chciała przystąpić do 

projektu, który zakładał sfi-

nansowanie budowy nowego 

ujęcia  i stacji uzdatniania 

wody. Na ten cel planowano 

pozyskać 2 mln zł. Wstępnie 

wybrano lokalizację w pół-

nocnej części gminy, która 

miała zapewnić utrzymanie 

odpowiedniego ciśnienia  

w wodociągu w tzw. Trój-

mieście i okolicach. Jedno-

cześnie Stacja uzdatniania 

wody miała poprawić jakość 

wody pitnej .  Jednym  

z podstawowych warunków 

przystąpienia do projektu 

była zgodność z Miejsco-

wym Planem Zagospodaro-

wania Przestrzennego. Po 

dłuższej analizie okazało się, 

że zmieniany MPZP w la-

tach 2009-2013 i kolejne  

w latach 2014-2018, za które 

Gmina zapłaciła łącznie 314 

tys. zł, nie przewiduje żadnej 

dodatkowej lokalizacji dla 

budowy ujęcia i stacji uzdat-

niania wody, oprócz terenów  

Susza kontra MPZP 

Gminy Wojcieszków  

przyległych od obecnej sta-

cji w Wojcieszkowie. Gmi-

na nie może pozyskać środ-

ków nie dlatego, że nie zło-

żyła projektu tylko z wyni-

ku braku strategicznych dla 

Gminy dokumentów. Przy-

gotowując plany w latach 

2009-2018 nikt nie zadbał  

o interes gminy.  Przygoto-

wując zmiany MPZP, które 

są bardzo kosztowne  

i długotrwałe w pierwszej 

kolejności należy zadbać  

o zabezpieczenie gminy na 

przyszłość oraz zapewnić jej 

możliwości dalszego rozwo-

ju. Opracowywanie planu 

nie może być wykonywane 



portaż pierwszego numeru 

naszego Biuletynu Informa-

cyjnego. 

Sesja Sołtysów przełożona 

Ponadto informujemy, iż  

z powodu natłoku bieżących 

spraw oraz wymiany infra-

struktury informatycznej  

w Urzędzie Gminy, sesja 

Sołtysów nie mogła się od-

być w ustalonym terminie. 

Zaplanowane spotkanie 

odbędzie się pod koniec 

maja 2020 roku. 

O szczegółowej dacie zo-

staną Państwo poinformowa-

ni na stronie internetowej : 

https://wojcieszkow.pl/ oraz 

https: //www.facebook.com/

gminawojcieszkow/ 

nimi sprawozdań; 

9.Pobieranie podatków  

i opłat  na zasadach okre-

ślonych uchwałą Rady 

Gminy; 

10.Podejmowanie działań  

w interesie ogólnospołecz-

nym miejscowej wspólnoty. 

Jeszcze raz pragniemy 

serdecznie podziękować za 

zaangażowanie w wykony-

wanie swoich obowiązków 

mimo trudnej sytuacji epi-

demicznej. Liczymy na dal-

szą owocną współpracę na 

rzecz rozwoju Naszej Gmi-

ny i jej Mieszkańców.  

Dodatkowo dziękujemy 

wszystkim Sołtysom, którzy    

zaangażowali się w kol-

229 lat temu na Zamku Kró-

lewskim w Warszawie została 

uchwalona ustawa regulująca 

ustrój prawny Rzeczypospoli-

tej Obojga Narodów. Była to 

pierwsza w Europie i druga na 

świecie ustawa zasadnicza 

regulująca ustrój państwa. 

Głównym celem Konstytucji  

3-go Maja była naprawa obo-

wiązującego systemu opartego 

na wolnej elekcji i demokracji 

szlacheckiej. Wprowadzała 

monarchię dziedziczną i znacz-

nie ograniczała demokrację 

szlachecką. Odbierała prawo 

głosu i decyzji w sprawach 

państwa szlachcie nieposiada-

jącej ziemi, częściowo zrówna-

ła prawa osobiste mieszczan  

i szlachty, stawiała chłopów 

pod ochroną państwa i przede 

wszystkim formalnie znosiła 

liberum veto. 

W 1795 roku Polska  zniknę-

ła z mapy świata na 123 lata. 

Mimo rozbiorów pamięć  

o pierwszej w Europie konsty-

tucji  przez kolejne pokolenia 

pomagała podtrzymywać pol-

skie dążenia do niepodległości. 

Przez okres zaborów, następnie 

okupacji niemieckiej i rosyj-

skiej oraz w czasach PRL ob-

chodzenie święta Konstytucji  

3-go Maja było zabronione. 

Cieszmy się, że doczekaliśmy 

czasów, w których możemy 

wspólnie świętować i uczcić 

pamięć twórców Konstytucji. 

Cześć i chwała bohaterom. 

inwestycję i uchronić  

w przyszłości gminę przed 

podobnymi sytuacjami.  

W tym celu na ostatniej Se-

sji Rady Gminy zostały 

przygotowane uchwały po-

zwalające na opracowanie 

nowego MPZP. Zmiany 

mają uprościć obecny stan 

prawny, w którym np. dla 

jednej miejscowości obo-

wiązują dwa plany plus kil-

ka uchwalonych zmian, co 

jest znacznym utrudnieniem 

dla Mieszkańców. 

acji gdy problemy z wodą są 

częste, na chwilę obecną 

wielu rolników decyduje się 

na budowę własnych ujęć.  

Z tego powodu spada liczba 

użytkowników, co w konse-

kwencji podnosi koszty 

utrzymania wodociągów na 

jednego Mieszkańca.  Pani 

Wójt i jej Zastępca zadekla-

rowali, że popełnione błędy 

nie mogą mieć wpływu na 

dobro Mieszkańców Gminy  

i  dołożą wszelkich starań, 

aby realizować planowaną 

tur spotykają nas od dłuż-

szego czasu. W poprzedniej 

kadencji były propozycje 

budowy nowego ujęcia wo-

dy. Niestety nie uzyskały 

one aprobaty Rady. Obec-

nie gmina chcąc zagwaran-

tować Mieszkańcom stały 

dostęp do wody pitnej przez 

cały rok, natrafiła na mur  

w postaci krótkowzroczno-

ści i niegospodarności. Mu-

szą Państwo wiedzieć, że 

jednym z dochodów gminy 

jest sprzedaż wody. W sytu-

►  wyłącznie w interesie 

kilku Mieszkańców lecz  

w interesie całej gminy  

i przyszłych pokoleń.                            

Koszty poniesione na zmia-

ny MPZP wynoszą tyle co 

połowa wkładu własnego 

na budowę Gminnego Żłob-

ka, więcej niż wkład własny 

na obecnie realizowane z 

FDS przebudowy dróg 

gminnych w miejscowości 

Wólka Domaszewska.  

Problemy z wodą w okre-

sie zwiększonych tempera-

Szanowni Sołtysi Gminy Wojcieszków  

Wójt Gminy składa Pań-

stwu serdeczne podzięko-

wania za wywiązywanie się 

z zadań statutowych, pomi-

mo ogłoszonego stanu epi-

demiologicznego i obowią-

zujących obostrzeń. 

Obowiązki statutowe 

W celu przypomnienia, 

zgodnie z § 23 Statutu So-

łectwa, do obowiązków 

Sołtysa należy: 

1.Sprawowanie zarządu 

sprawami sołectwa; 

2.Prowadzenie zarządu 

przekazanymi środkami 

finansowymi; 

3.Sprawowanie zwykłego 

zarządu czyli gospodaro-

wanie mieniem Gminy 

powierzonym sołectwom; 

4.Zwoływanie i przewodni-

czenie zebraniom wiej-

skim; 

5.Zwoływanie posiedzeń  

i przewodniczenie Radzie 

Sołeckiej; 

6.Realizacja uchwał i dzia-

łanie zgodnie ze wskaza-

niami Zebrania Wiejskie-

go; 

7.Przekazywanie uchwał, 

wniosków i opinii Zebra-

nia Wiejskiego Wójtowi 

Gminy; 

8.Informowanie  Mieszkań-

ców sołectwa o wszyst-

kich ważniejszych spra-

wach i zdawanie przed 

2 Maja obchodziliśmy po 

raz 16 Dzień Flagi Rzeczy-

pospolitej Polskiej.  

Jak  co roku większość 

Mieszkańców Naszej Gmi-

ny z dumą eksponowało 

flagę Polski na zewnątrz 

swoich domów. Za co bar-

dzo dziękujemy i zachęca-

my wszystkich do wywie-

szenia ,,biało-czerwonej’’  

w przyszłym roku.  

Bądźmy dumni z Naszej 

Ojczyzny. 

Na dzień 2 maja przypada  

również Światowy Dzień 

Polonii i Polaków za Grani-

cą. Wszystkim rodakom 

mieszkającym poza grani-

cami naszego kraju  najser-

deczniejsze życzenia i po-

dziękowania za kultywowa-

nie historii, tradycji i języka 

Polskiego. 

  

Dzień Flagi 

3 Maja 


