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Na przełomie lipca i sierp-
nia w postępowaniu prze-
targowym na przebudowę 
drogi Wojcieszków -Glinne 
wyłoniono wykonawcę 
PRD z Lubartowa. W przy-
padku przebudowy drogi 

Bystrzyca, Otylin, Hele-
nów, Kol. Bystrzyca, Wola 
Bystrzycka przetarg wygra-
ła  fi rma STRABAG  
z Pruszkowa. Wykonawca 
mimo dłuższego okresu na 
realizację inwestycji, dekla-

 

W zeszłym roku Pani 
Wójt Agnieszka Cieślak 
zabiegała w PGNiG S.A.  
o gazyfikację Gminy Woj-
cieszków.  

Jak informował na Sesji 
Rady Gminy Zastępca Wój-
ta Piotr Goławski starania 
Pani Wójt przyniosły pożą-
dany efekt. PGNiG deklaru-
je, że prawdopodobnie jesz-
cze w tym roku, a w najgor-
szym przypadku wczesną 
wiosną 2021 roku zostanie 
wybudowany gazociąg  

GAZOCIĄG W WOJCIESZKOWIE 
OCZEKIWANA INWESTYCJA CORAZ BLIŻEJ. 

w relacji Adamów - Woj-
cieszków. Pierwszy etap 
inwestycji ma zakończyć 
się w pobliżu cmentarza  
w Wojcieszkowie.  

W kolejnych etapach 
spółka planuje rozbudowę 
sieci gazowej i podłączenia  
klientów  na terenie Woj-
cieszkowa.  

Inicjatywa Pani Wójt mia-
ła na celu stworzenie możli-
wości dla poprawy jakości 
powietrza w Naszej Gmi-

nie . 

,,Wymiana kotłów trady-

cyjnych na gazowe znacznie 

poprawi jakość powietrza. 

Gmina stawia na nowocze-

sność i ekologię. Chcemy 

św iec ić  p r z yk ła d em ”  
-  podkreśliła Wójt Agniesz-
ka Cieślak. 

Śledźcie uważnie naszą 
stronę internetową i profil 
na FB. Będziemy informo-
wać o tym Państwa na bie-
żąco.  

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

BIULETYN BEZPŁATNY 

DOSTĘPNOŚĆ + 
WINDA W BUDYNKU URZĘDU GMINY 

Pani Wójt wraz z pracow-
nikami Urzędu Gminy pra-
gnie podzielić się z miesz-
kańcami dobrą informacją. 
Złożony na początku roku 
wniosek do PFRON w ra-
mach projektu ,,Likwidacja 
barier architektonicznych  
w budynku Urzędu Gminy 
Wojcieszków w zakresie 
umożliwienia osobom nie-
pełnosprawnym poruszania 
się i komunikowania -  
rozbudowa i przebudowa 
budynku Urzędu Gminy 

Wojcieszków poprzez do-
budowanie windy przyście-
nnej/wewnętrznej.’’ uzyskał 
akceptację. Gmina uzyska 
74 797,46 zł na  wyposaże-
nie Urzędu w windę. 

,,W trakcie kampanii wy-

borczej w 2018 r. obiecy-

wałam zwiększenie dostęp-

ności urzędu i urzędników 

dla osób niepełnospraw-

nych i starszych, dla któ-

rych schody są barierą nie 

do pokonania. Cieszę się  

z pozytywnego rozpatrzenia 

wniosku. Mam nadzieję, że 

inwestycja będzie służyła 

Mieszkańcom’’ - komentuje 
Pani Wójt. 

Na chwilę obecną została 
podpisana umowa z Powia-
tem Łukowskim o dofinan-
sowanie Projektu oraz ogło-
szono postępowanie przetar-
gowe. Termin składania 
ofert ustalono na 17 wrze-
śnia 2020 r. do godz. 10:00.  

PRZETARGI NA DROGI ROZSTRZYGNIĘTE 
W RAMACH INWESTYCJI Z FDS WYŁONIONO DWÓCH WYKONAWCÓW 

BURZEC DOM STRAŻAKA 

ŚWIETLICA W OSZCZEPALI-

NIE DRUGIM 

ruje szybkie rozpoczęcie 
prac. Łącznie na przebudo-
wę tych dróg gmina pozy-
skała 4,2 mln zł z Fundu-

szu Dróg Samorządowych. 
Pragniemy poinformować, 
że przebudowa dróg w Wól-  

ce Domaszewskiej na kwotę 
718 334,73 zł dobiegła koń-
ca. Zakres robót obejmował 
min. poszerzenie drogi, uło-
żenie nawierzchni asfaltowej 
na szerokości 5 metrów, 
utwardzenie poboczy.  

REMONT SZKOŁY W WOLI 
BYSTRZYCKIEJ 

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA 
WOJCIESZKOWIANKA 

S IEDLISKA,  OSZCZEPALIN 
NOWE OGRODZENIE 

APEL DO RODZICÓW 

SUSZA A MPZP 

PORZĄDKI KOSZTUJĄ 

NOWE RACHUNKI BANKOWE 

ORGANIZACJE POZARZĄDO-

WE 

OSP ŚWIDERKI W KSRG 

WOJCIESZKÓW UPAMIĘTNIE-

NIE BOHATERÓW 

XXI SESJA RADY GMINY 

NOWY SEKRETARZ GMINY 



W lutym zakończono remont poczekalni Ośrodka Zdrowia. Zakupiono przewijak, wymieniono 
oświetlenie, krzesła, odmalowano ściany i sufit. Obecnie zakończono prace remontowe mające na 
celu przystosowanie nowego gabinetu stomatologicznego o pow. ok. 70 m do obowiązujących wymo-
gów. Prace obejmowały wymianę podłóg, instalacji elektrycznej, sanitarnej. Przystosowano łazienkę 
do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Inwestycja zrealizowana przez Panią dr stomatolog Marzenę 
Wolską przy wsparciu Gminy Wojcieszków będącej właścicielem nieruchomości. 

 

DOM STRAŻAKA W BURCU 
CORAZ BLIŻEJ ODBIORU 
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Wieloletnia inwestycja ma 
się ku końcowi. W 2003 
roku zostało wydane pozwo-
l e n i e  n a  b u d o w ę .  
W 2014 roku zmienił się 
kierownik budowy. W trak-
cie inwestycji dochodziło do 
częstych zmian koncepcji 
s a m e g o  b u d y n k u  
w takim stopniu, że znacznie 
odbiegały od pierwotnego 
projektu. W styczniu 2018 
roku gmina musiała po raz 
kolejny zapłacić za projekt, 
tym razem uwzględniający 
zaistniałe zmiany. Po wyko-
naniu nowego projektu przy-
stąpiono do procedury odbio-
rowej. Państwowy Inspektor 
Sanitarny w Łukowie wydał 
pozytywną opinię sanitarną 
pod względem wymagań 
dotyczących warunków  
higienicznych i zdrowotnych 
oraz ochrony zdrowia. 

W 2019 r. wysłano do Ko-
mendanta  Powiatowego PSP 
w Łukowie zawiadomienie o 
zakończeniu budowy. Kon-
trola odbyła się 13.06.2019 r, 
w wyniku której Komendant 
Powiatowy PSP wniósł 
sprzeciw w sprawie uzyska-
nia pozwolenia na użytkowa-
nie budynku ze względu na 
nadal duże niezgodności  
z projektem.  

Tego samego roku na  
doprowadzenie do zgodności 
obiektu z projektem i obo-
wiązującymi przepisami 
p.poż .  Gmina wydała 
63.336,81 zł. 

Na polecenie Pani Wójt  
w lipcu 2020 r. uzupełniono 
braki oraz poprawiono nie-
zgodności i w dniu 3 sierpnia 
ponownie wysłano zawiado-
mienie do PSP w Łukowie 

ŚWIETLICA WIEJSKA OSZCZEPALIN DRUGI 
BRAKI W DOKUMENTACJI WSTRZYMUJĄ ODBIÓR 

5  września 2016 roku  
Gmina Wojcieszków uzy-
skała decyzję zatwierdzają-
cą projekt budowlany  
i udzielającą pozwolenia na 
budowę świetlicy wiejskiej 
oraz zbiornika ścieków sa-
nitarnych. Następnie wyło-
niono kierownika budowy  
i inspektora nadzoru. Budo-
wę rozpoczęto 28 grudnia 
2016 roku. Głównym wy-
konawcą  robót była gmin-
na spółka Gminny Zakład 
Gospodarki Komunalnej 
Sp. z o.o. Część prac wyko-
nywana była w ramach tzw. 
czynu społecznego, za co 
dziękujemy Mieszkańcom  
Oszczepalina Drugiego.  

W 2018 roku zostały 

stwierdzone rozbieżności  
między  budowanym obiek-
tem a projektem wykonaw-
czym.  

Do dnia dzisiejszego Bu-
dynek Świetlicy  kosztował 
422 122,82 zł.          
2010 r. - 17 690 zł,  
2016 r. - 19 304,45 zł,  
2017 r. - 159 004 zł,  
2018 r. - 162 124,37 zł,  
2019 r. - 64 tys. zł.  

Do wykonania została 
jeszcze opaska z kostki bru-
kowej, podjazd i ogrodzenie. 
Koszt prac szacowany jest 
na 50 tys. zł.  

Na chwilę obecną, nie 
posiadamy pełnej dokumen-
tacji, w tym dokumentacji  

z zakresu branży elektrycz-
nej, za którą odpowiadał 
jeden z Radnych Gminy  
(Pan W. Bujak) zaangażo-
wany w wykonanie instala-
cji. 

Dopóki nie będzie kom-
pletnej dokumentacji,  bu-
dynek nie będzie odebrany.  
Nie jest to wina obecnej 
Pani Wójt ani pracowników 
Urzędu Gminy. 

Pani Wójt jak i pracowni-
cy Urzędu Gminy, chcieliby 
jak najszybciej przekazać 
budynek Mieszkańcom. 

 

Kocica na urzędzie  

cz. I 

 

- Kocica nam nie będzie, 
rządzić na naszym urzędzie! 

Orzekły myszy i szczury, 
wtłaczając tyłki do dziury, 

a wyściubiając nosy,  
by piszczeć wniebogłosy. 

A zważ mój czytelniku,  
że myszy jest bez liku, 

Zagryzły wszak Popiela, 
scenariusz się powiela. 

————— 

Zwietrzył rozróby zapał  
stary kocur, co ciężko sapał. 

Łeb uniósł czujnie do góry, 
zawezwał inne kocury. 

- Hej bracia, ostrzcie pazury, 
kocica już długo swej skóry 

całej miała nie będzie,  
minął jej czas na urzędzie. 

Zjeżyły kocury swe grzbiety 
w przypływie nowej podnie-

ty, 

A w głowie im się już mości 
wizja szczęśliwej przyszło-

ści. 

————— 

- Nie będzie sądów, wyro-
ków, nikt nie podejmie kro-

ków 

by nasze sprawki ciemne 
ujrzały światło dzienne. 

- A dla mnie nadejdzie pora, 
abym w przyszłych wybo-

rach, 

po czasach klęski i błędów 
został szefem urzędu. 

Tak orzekł kocur gładki, 
wdzięcznie prężąc pośladki

(…) 

Obywatel Cyrus 

Z PRZYMRUŻENIEM OKA REMONT W OŚRODKU ZDROWIA 

ws. wydania właściwej opinii. 
Obecnie czekamy na wyzna-
czenie terminu kontroli przez 
Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego. 

Do tej pory na inwestycję 
wydano 620 542,58 zł.  

Budynek nie posiada wyko-
nanej termoizolacji oraz in-
stalacji centralnego ogrzewa-
nia. Szacunkowa wartość ww. 
robót, to ok. 400 tys. zł. 

Zes ta wien ie  kosz tó w  
z poszczególnych lat. 

2004 51 062,16 2014 47 132,22 

2005 66 271,66 2015 5 836,35 

2006 79 442,34 2016 33 408,72 

2008 52 719,68 2018 122 945,83 

2007 39 977,54 2017 30 000 

2009 1 270,50 2019 63 336,81 

2013 28 614,77   

Rok zł Rok zł 
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W miejscowości Siedliska zakończono prace przy częściowej wymianie ogrodzenia boiska przy Szkole Podstawowej.  
Rozpoczęto również wymianę ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Oszczepalinie. Zlecone przez Gminę prace mają na 
celu zwiększenie bezpieczeństwa najmłodszych mieszkańców Naszej Gminy korzystających z boiska w Siedliskach oraz 
uczęszczających do szkoły w Oszczepalinie. Prace mają również na celu poprawę estetyki wspomnianych miejsc.  

 SZKOŁA PODSTAWOWA W WOLI BYSTRZYCKIEJ 
WSPÓLNE DZIAŁANIA GMINY I RODZICÓW 

Na terenie Szkoły Podsta-
wowej w Woli Bystrzyckiej 
dobiegły końca prace mają-
ce na celu przystosowanie 
dwóch pomieszczeń dla 
potrzeb oddziału przed-
szkolnego.   

Zakres prac przewidywał 
zerwanie starej drewnianej 
podłogi, wybranie 10 cm 
gruntu, zagęszczenie grun-
tu, wylanie warstwy chude-
go betonu, wykonanie   

hydro i termoizolacji  oraz 
wykonanie posadzki  beto-
nowej. Następny etap zakła-
dał montaż podłogowej 
maty grzewczej, ułożenie 
paneli i wymianę drzwi. 
Wszystko po to, by stwo-
rzyć jak najlepsze warunki 
dla najmłodszych.  

Prace przebiegały pod 
osobistym nadzorem Wójt 
Agnieszki Cieślak oraz Se-
kretarz  Zofii Mikusek. 

Pragniemy podziękować 
wszystkim rodzicom, którzy 
z tak wielkim  zaangażowa-
niem włączyli się w prace 
związane z remontem.  

Dziękujemy Panu Arka-
diuszowi Burdachowi za  
wykonanie posadzek beto-
nowych. 

Duże podziękowania za 
zaangażowanie dla Radnego 
Piotra Kryjaka. 

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA WOJCIESZKOWIANKA 
NOWA SIEDZIBA I UDZIELONE WSPARCIE NA DZIAŁALNOŚĆ 

1 kwietnia 2020 w Krajo-
wym Rejestrze Sądowym 
została zarejestrowana 
Spółdzielnia Socjalna Woj-
cieszkowianka. Spółdziel-
nia została założona przez 
G mi nę  W o j c i e sz k ó w  
i Wiejskie Stowarzyszenie 
Oświatowo - Kulturalne 
„ P R Z Y M I E R Z E ”  
w Burcu w ramach projek-
tu ,,Wspieranie przedsię-
biorczości społecznej i inte-
gracji zawodowej w przed-
siębiorstwach społecznych 
oraz ekonomi społecznej  
w celu ułatwienia dostępu 
do zatrudnienia’’ współfi-
nansowanego z Europej-
skiego Funduszu Społecz-
nego w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego 
na lata 2014-2020. 

Spółdzielnia jest podmio-
tem wyodrębnionym pod 
względem  organizacyjnym 
i rachunkowym, prowadzą-
cym działalność gospodar-
czą. Jest to podmiot, który 

nie dystrybuuje zysku lub 
nadwyżki bilansowej po-
między udziałowców,  ak-
cjonariuszy lub pracowni-
ków, ale przeznacza go na 
reintegrację zawodową  
i społeczną lub na działal-
ność pożytku publicznego 
prowadzoną na rzecz 
społeczności lokalnej,  
w której działa przedsię-
biorstwo.  

Spółdzielnia jako podmiot 
ekonomii społecznej świad-
czy usługi: opiekuńcze, 
sprzątające i porządkowe.  

Na chwilę obecną pra-
cownicy spółdzielni odpłat-
nie mogą wykonywać prace 
związane z pomocą w czyn-
nościach domowych, robie-
nie zakupów, mycie okien, 
sprzątanie domów, sprząta-
nie po remontach,  prace 
ogrodowe. Właściciele firm 
czy posesji mogą zlecić 
spółdzielni grabienie liści, 
zamiatanie placów i chodni-
ków, koszenie trawników, 

odśnieżanie. Mieszkańcy 
gminy mogą skorzystać 
również z usługi sprzątania 
grobów.  

Spółdzielnia nie jest doto-
wana z budżetu gminy.  
W celu zapewnienia możli-
wości funkcjonowania spół-
dzielni pozyskano dofinan-
sowanie w kwocie 120 000 
zł, które ma być przezna-
czone na dostosowanie  
i doposażenie części po-
mieszczeń świetlicy wiej-
skiej w Helenowie. Co 
umożliwi rozszerzenie za-
kresu usług spółdzielni  
o działalność gastrono-
miczną.  Pracami związany-
mi z dostosowaniem po-
mieszczeń świetlicy zajął 
się Gminny Zakład Gospo-
darki Komunalnej Sp. z o.o.  

Prezesem Zarządu Spół-
dzielni jest Pani Agnieszka 
Dzięcioł. Biuro spółdzielni 
mieści się na piętrze budyn-
ku GOPS w Wojcieszkowie. 

KREW 
DAR OD SERCA 

 

9 sierpnia 2020 roku  
pod Zajazd Skrzetuski  
w Wojcieszkowie, zawitał 
Mobilny Punkt Poboru 
Krwi. 

Akcja poboru krwi planowa-
na była w godzinach 11:00 – 
15:00. 

Pomimo upału, pierwsi chęt-
ni do oddania krwi  
pojawili się już około  
10:30.  Zainteresowanych 
było dużo, niestety z roż-
nych przyczyn, nie wszyst-
kim się udało.   

Zarejestrowanych zostało 

42 osoby, 31 osób oddało 
krew, z których 12 po raz 

pierwszy. 

Zebrano 13,950 l. krwi.  

Dziękujemy Klubowi HDK 

„Ostoja” w Łukowie za 

zorganizowanie akcji oraz 

Wszystkim Krwiodawcom 

za wsparcie tej szlachetnej 

inicjatywy. 

Dziękujemy Wszystkim 
Mieszkańcom Gminy Woj-
cieszków, którzy wzięli 
udział w tak szlachetnym 
przedsięwzięciu. 

Okres wakacyjny to nie tyl-
ko czas wypoczynku  
i podróży, to niestety czas 
zwiększonej liczby wypad-
ków. Bardzo często ofiary 
tych wypadków potrzebują 
krwi, której nie da się 
sztucznie wyprodukować. 
Nie dopuśćmy do sytuacji  
w której może jej zabraknąć.   

SIEDLISKA I OSZCZEPALIN II 
NOWE OGRODZENIE 



nocnej części gminy, która 
miała zapewnić utrzymanie 
odpowiedniego ciśnienia  
w wodociągu w tzw. Trój-
mieście i okolicach. Jedno-
cześnie stacja uzdatniania 
wody miała poprawić ja-
kość wody pitnej.  Jednym 
z podstawowych  warun-
ków przystąpienia do pro-
jektu była zgodność z miej-
scowym planem Zagospo-
darowania Przestrzennego. 
Po dłuższej analizie okazało 
się, że zmieniany w latach 
2009-2013 i następnie 2014
-2018 MPZP za które Gmi-
na zapłaciła łącznie 314 tyś. 
zł. nie przewiduje żadnej 
innej lokalizacji dla budo-
wy ujęcia i stacji uzdatnia-
nia wody niż tereny przyle-
głe do obecnej stacji  
w Wojcieszkowie.  

Gmina nie mogła pozy-
skać środków nie dlatego, 
że nie złożyła projektu tyl-
ko z wyniku braku strate-
gicznych dla Gminy doku-
mentów. Przygotowując 
plany w latach 2009-2018 
nikt nie zadbał o interes 
gminy. Przygotowując 
zmiany MPZP, które są 
bardzo kosztowne i długo-

Od kilku lat mamy do 
czynienia ze zjawiskiem 
suszy, która daje się we 
znaki nie tylko rolnikom, 
ale  również pozostałym 
mieszkańcom Naszej Gmi-
ny. W okresie letnim, przy 
dużym zużyciu wody  
w miejscowościach krańco-
wych odczuwalny był spa-
dek ciśnienia wody w wo-
dociągu lub w najgorszym 
przypadku jej brak. 

Niestety Gmina Wojciesz-
ków posiada tylko jedno 
ujęcie wody pitnej. Nie 
posiadamy żadnej alternaty-
wy na wypadek awarii lub 
zamknięcia ujęcia w Woj-
cieszkowie. Ze strategicz-
nego punktu widzenia jest 
to bardzo nieodpowiedzial-
ne i krótkowzroczne roz-
wiązanie.  

Wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom mieszkań-
ców, Gmina chciała przy-
stąpić do projektu, który 
zakładał sfinansowanie 
budowy nowego ujęcia  
i stacji uzdatniania wody. 
Na ten cel planowano pozy-
skać 2 mln zł. Wstępnie 
wybrano lokalizację w pół-

gdy problemy z wodą są czę-
ste, wielu rolników decyduje 
się na budowę własnych 
ujęć. Z tego powodu spada 
liczba użytkowników, co  
w konsekwencji podnosi 
koszty utrzymania wodocią-
gu na jednego odbiorcę. Pani 
Wójt i jej Zastępca oświad-
czyli, że popełnione błędy 
nie mogą mieć wpływu na 
dobro Mieszkańców Gminy  
i dołożą wszelkich starań aby 
zrealizować planowaną inwe-
stycję i uchronić gminę przed 
podobnymi sytuacjami  
w przyszłości. W tym celu 
zo s t a ły  p r z ygo to wa ne 
uchwały pozwalające na 
opracowanie nowego MPZP.  

Zmiany mają uprościć obo-
wiązujący stan prawny,  
w którym obecnie dla jednej 
miejscowości obowiązują 
dwa  odrębne plany a czasa-
mi zdarza się, że jeszcze do 
tych planów zostały uchwa-
lone dodatkowe zmiany.  
Co stanowi bardzo duże 
utrudnienie dla mieszkań-
ców. 

 

APEL DO RODZICÓW DZIECI W WIEKU 3-6 LETNICH 
POSYŁAJMY DZIECI DO ODZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH NA TERENIE GMINY 

          STR. 4  

Wójt Gminy Wojciesz-
ków uprzejmie prosi o po-
syłanie dzieci w wieku 
przedszkolnym 3-6 letnich 
do  oddziałów przedszkol-
nych działających na tere-
nie gminy Wojcieszków, 
przy każdej Szkole Podsta-
wowej (Burzec, Hermanów, 
Siedliska, Oszczepalin Dru-
gi, Wojcieszków,  Wola 
Bystrzycka, Wólka Doma-
szewska). 

Uczęszczanie dziecka do 
przedszkola poza terenem 
gminy Wojcieszków, łączy 

się z ponoszeniem przez 
gminę Wojcieszków, od-
płatności za pobyt dziecka 
w przedszkolu. 

Zgodnie z ustawą o finan-
sowaniu zadań oświato-
wych, dotację z budżetu 

państwa na dziecko 

przedszkolne otrzymuje 

gmina na terenie której 

znajduje się przedszkole, 

do którego uczęszcza 
dziecko, nie gmina, w któ-

rej dziecko mieszka. 

Ustalona wysokość dota-
cji z budżetu państwa  

w przedszkolach poza gmi-
ną  Wojcieszków kosztował 
gminę 147 359,24 zł. 

Szanowni Państwo ! 

 jeszcze raz proszę o zrozu-

mienie i posyłanie dzieci do 

naszych oddziałów przed-

szkolnych  na terenie gmi-

ny, aby uniknąć niepotrzeb-

nych, wysokich kosztów 

obciążających budżet gmi-

ny, kosztem potrzebnych 

inwestycji gminnych. 

Wójt Agnieszka Cieślak 

SUSZA KONTRA MPZP GMINY WOJCIESZKÓW 
BRAK MOŻLIWOŚCI BUDOWY NOWEGO UJĘCIA I STACJI UZDATNIANA WODY PITNEJ 

trwałe w pierwszej kolejno-
ści należy zadbać o zabezpie-
czenie gminy na przyszłość 
oraz zapewnić jej możliwość 
dalszego rozwoju. Opraco-
wanie planu nie może być 
wykonywane wyłącznie  
w interesie kilku mieszkań-
ców lecz w interesie całej 
gminy i przyszłych pokoleń. 
Dotychczasowe koszty na 
zmiany MPZP wynoszą tyle 
co połowa wkładu własnego  
na budowę Gminnego Żłob-
ka, więcej niż wkład własny 
na  przebudowane z FDS 
drogi gminne w miejscowo-
ści Wólka Domaszewska. 

Problemy z wodą w okresie 
zwiększonych temperatur 
spotykają nas od dłuższego 
czasu. W poprzedniej kaden-
cji były propozycje budowy 
nowego ujęcia wody. Nieste-
ty nie uzyskały one aprobaty 
większości radnych. Obecnie 
gdy gmina chce zagwaranto-
wać Mieszkańcom stały do-
stęp do wody pitnej przez 
cały rok, natrafia na mur w 
postaci krótkowzroczności  
i niegospodarności. Muszą 
Państwo wiedzieć, że jednym 
z dochodów gminy jest 
sprzedaż wody.  W sytuacji  

w 2020 r. na dziecko przed-
szkolne wynosi 1506 zł.  

Liczba dzieci przedszkol-
nych uczęszczających do 
przedszkola poza terenem  
gminy wynosi 38. 

Miesięcznie  pobyt w/w 
dzieci w przedszkolach na 
terenie gmin Adamów, 
Krzywda, Łuków, Ulan-
Majorat, Radzyń Podlaski 
kosztuje gminę Wojciesz-

ków 18 419,91 zł. 

Łącznie za okres styczeń - 
lipiec 2020 r.  pobyt  dzieci 
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- LKS ,,Orkan’’ w Wojciesz-
kowie. 

.W spotkaniu udział wzięli 
również przedstawiciele 
Ośrodka Wsparcia Ekonomii 
Społecznej, którzy będą słu-
żyć pomocą w zakresie orga-
nizacyjnym, szkoleniowym  
i doradczym w/w organiza-
cjom. Uwieńczeniem spotka-
nia było wspólna integracja 
przy grillu. 

Mamy nadzieję na owocną 
współpracę na rzecz Gminy 
Wojcieszków.  

Szczególne podziękowania 
dla Stowarzyszenia Rozwoju 
Gminy Wojcieszków za przy-
gotowanie spotkania. 

wie, Oszczepalinie Drugim, 
Wojcieszkowie; 

- Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Wojcieszkowie; 

- Szkoły Podstawowej  
w Wólce Domaszewskiej,  
a także Szkoły Podstawo-
wej w Burcu, prowadzonej 
przez Wiejskie Stowarzy-
szenie Oświatowo - Kultu-
ralne ,,Przymierze”; 

 - Spółdzielni Socjal-
nej ,,Wojcieszkowianka’’; 

- Stowarzyszenia Rozwoju 
Gminy Wojcieszków; 

- Towarzystwa Przyjaciół 
Wojcieszkowa; 

- OSP w Burcu i Wojciesz-
kowie; 

- ULKS ,,Dragon’’ w Woj-
cieszkowie; 

6 sierpnia 2020 roku odby-
ło się spotkanie z organiza-
cjami pozarządowymi, które 
działają na terenie Gminy 
Wojcieszków.  

Spotkanie zorganizowane 
przez Panią Wójt Agnieszkę 
Cieślak i Panią Sekretarz 
Zofię Mikusek miało na celu 
rozwijanie współpracy  
z organizacjami pozarządo-
wymi, wypracowaniu planu 
działania, potrzeb, uwzględ-
niając przy tym zasoby 
i  oczekiwania organizacji.  

W warsztatach udział 
wzięli przedstawiciele róż-
nych organizacji działają-
cych na terenie gminy: 

- Kół Gospodyń Wiejskich 
w Burcu, Ciężkim, Heleno-

 APEL! PORZĄDKI KOSZTUJĄ 
ELEMENT ŚMIECI. MIESZKAŃCY TRACĄ BO PŁACĄ 

Apelujemy do wszystkich 
mieszkańców o większą 
wrażliwość w kwestii po-
rządku publicznego i posza-
nowania własności publicz-
nej.  

W ostatnim czasie zaob-
serwowaliśmy wzmożone 
zaśmiecanie terenów pu-
blicznych tj. parki, pobocza 
dróg, rowy, skraje lasów. 
Koszty sprzątania ponosi 
każdy.         

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 to do po-
mniejszenia środków na 
inwestycje,  edukację , 
ochronę zdrowia.  

Przez czyjąś głupotę tracą 
wszyscy mieszkańcy. Taka 
sama sytuacja dotyczy nisz-
czenia placów zabaw czy 
obiektów OSA. 

Uszkodzone  wyposażenie 
musi być naprawione przez 
właściciela czyli Urząd 
Gminy. W przypadku braku 
poprawy sytuacji Gmina 
rozważa cięcia w inwesty-
cjach, ewentualnie rozważy 
podniesienie stawki za wy-
wóz odpadów komunalnych 
aby pokryć koszty sprząta-
nia. Mienie publiczne jest 
naszym wspólnym mająt-
kiem. Nie pozwólmy aby 
jednostki niszczyły naszą 
wła sność .  Apelujemy  
o wrażliwość i czujność. 

UWAGA !!! 
NOWE RACHUNKI BANKOWE  
Od 1 października 2020 r. 

nie będzie można dokonywać 
wpłat na rachunki  Urzędu 
Gminy w BS w Adamowie.  

Wpłaty można dokonywać 
wyłącznie na nowe rachunki 
w Banku Spółdzielczym  
w Trzebieszowie.     Wpłaty 

za odbiór odpadów komu-
nalnych prosimy dokony-
wać na konto 34 9206 0009  

5500 3304 2000 0080 Bank 
Spółdzielczy w Trzebieszo-
wie Odział 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, Odział w Wojcieszko-
wie, ul. Kościelna 40,  
21-411 Wojcieszków. 

OSP ŚWIDERKI 
DALEJ W   
KSRG 

3 sierpnia 2020 roku  
w Urzędzie Gminy Woj-
cieszków Wójt Agnieszka 
Cieślak gościła Komendan-
ta Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Łukowie 
st. bryg. mgr inż. Tomasza 
Majewskiego jak również 
Prezes Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Świderkach dh. 
Monikę Pytlik.  

Owocem spotkania było 
podpisanie porozumienia 
ws. przedłużenia włączenia 
Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Świderkach w szeregi 
Krajowego Systemu Ratow-
niczo Gaśniczego do 31 
grudnia 2025 r. Wcześniej-
sze porozumienie zawarte 
było 23 grudnia 2019 r. do 
31 grudnia 2020 roku. 

KSRG jest to system, 
który zaczął funkcjonować 
w  Polsce od 1995 roku. 
Jego podstawowym celem 
jest ochrona życia, zdrowia, 
mienia lub środowiska po-
przez walkę z pożarami  
i innymi klęskami żywioło-
wymi, ratownictwo tech-
niczne, chemiczne i od 
1997 roku również poprzez 
ratownictwo ekologiczne  
i medyczne. 

Podpisane porozumienie 
ma na celu zwiększenie  
poziomu bezpieczeństwa 
mieszkańców Gminy Woj-
cieszków. Urząd Gminy co 
roku dokłada wszelkich 
starań, aby ten poziom był 
jak najwyższy m.in. po-
przez czynne wsparcie 
OSP. W tym roku na dzia-
łalność wszystkich jedno-
stek OSP w budżecie gminy 
zarezerwowano 201 840 zł.   

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE  
SPOTKANIE W BURCU 



17 sierpnia 2020 roku  
w Wojcieszkowie upamięt-
niono 100 rocznicę Bitwy 
W a r s z a w s k i e j  z w a -
nej ,,Cudem nad Wisłą’’  
i zwycięstwa Wojska Pol-
skiego nad bolszewikami.  

Gminne Uroczystości 
rozpoczęły się o godz. 
10:00 Mszą Świętą w Ko-
ściele pw. Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Woj-
cieszkowie. Eucharystii 
przewodniczyli  ksiądz Ka-
nonik Sylwester Frąc pro-
boszcz tutejszej parafii, 
ksiądz Jarosław Czech pro-
boszcz parafii w Zofiborze 
oraz ksiądz Grzegorz Gol-
ba. Po nabożeństwie uczest-
nicy udali się pod Pomnik 

 

ul. Kościelna 46 
21-411 Wojcieszków 

Telefon: 25 755 41 01 
urzad_gminy@wojcieszkow.pl 

 GMINA WOJCIESZKÓW 

JE S TEŚMY W  S IE C I  W EB 

W W W . W O J CI ES ZK O W . PL  

29 lipca 2020 roku odbyła 
się tzw. Sesja absolutoryjna 
na której Wójt Gminy zobo-
wiązany jest przedstawić 
raport o stanie gminy.  
W trakcie tej sesji Wójt 
przedstawia również opinie 
Regionalnej Izby Obra-
chunkowej o realizacji bu-
dżetu za poprzedni rok. Po 
przedstawieniu raportu rad-
ni powinni poddać go pod 
dyskusję.  

Niestety dyskusji nad 
raportem nie było. W głoso-
waniu za udzieleniem wo-
tum zaufania  głosowało  
6 radnych, przeciw był 1,  
7 wstrzymało się od głosu. 
Aż siedmiu radnych nie 
było w stanie ocenić raportu 

o stanie gminy, który zara-
zem opisuje pracę Wójta  
i całego urzędu. Do niezde-
cydowanych Radnych nie 
trafiają takie liczby jak te 
mówiące, że w 2019 roku 
pozyskano dodatkowo na 
inwestycje około 1,2 mln zł.   

Na tej samej sesji radni 
udzielili absolutorium Wój-
towi za bardzo dobrą reali-
zację budżetu gminy zgod-
nie z opinią RIO na pozio-
mie 95%. 

Mimo bardzo pozytywnej 
opinii Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej część radnych 
zarzucała, niewykonanie 
budżetu w części inwesty-
cyjnej. Radni sugerując się 

XXI SESJA RADY GMINY WOJCIESZKÓW 
RADNI NIE MAJĄ ZAUFANIA DO WÓJTA 

OBCHODY 100—LECIA BITWY WARSZAWSKIEJ I ZWYCIĘSTWA NAD 
BOLSZEWIKAMI 

Poświęcony Pamięci Nie-
znanym Bohaterom pole-
głym w walce z bolszewi-
kami. Pomnik, który z ini-
cjatywy Radnego Gminy 
Wojcieszków Kamila Zbiet-
ki został specjalnie na tą 
okoliczność odrestaurowa-
ny z budżetu Gminy Woj-
cieszków.  

Dziękujemy przybyłym 
gościom za udział w Na-
szym Święcie będącym 
wielką lekcją historii. Pa-
mięć o tamtych wydarze-
niach i przekazywanie hi-
storii następnym pokole-
niom to największy dar 
wdzięczności jaki możemy 
złożyć poległym bohate-
rom. Dziękujemy miesz-

kańcom Gminy Wojciesz-
ków za liczne przybycie.  

Dziękujemy Strażakom, 
Kołom Gospodyń Wiej-
skich, Radnym, Sołtysom, 
Dyrektorom i pracownikom 
szkół, przedstawicielom 
organizacji pozarządowych,  

pracownikom Urzędu Gmi-
ny i jednostek podległych. 

Szczególne Podziękowa-
nia składamy Kołu Gospo-
dyń Wiejskich z Wojciesz-
kowa za przygotowanie 
słodkiego poczęstunku. 

zapłaciła nawet złotówki  
w 2019 r. mimo zabezpie-
czenia w budżecie. Zabez-
pieczone środki zostały wy-
płacone w pierwszej poło-
wie 2020 roku.   

   Mamy nadzieję, że dalsza 
współpraca na linii Urząd 
Gminy - Rada Gminy z każ-
dym dniem będzie układała 
się coraz lepiej. W drodze 
demokratycznych wyborów 
Mieszkańcy wybrali Wójta  
i Radę Gminy mając na celu 
dobro wspólne. Rozwój 
Gminy Wojcieszków powi-
nien być priorytetem Nas 
Wszystkich.  

25 maja 2020 r. Wójt Gminy Wojcieszków ogłosił nabór na wolne kierownicze stanowi-
sko urzędnicze Sekretarza Gminy Wojcieszków. 22 czerwca Urząd Gminy poinformował 
na stronie BIP o wyniku przeprowadzonej wstępnej selekcji kandydatów a następnie  
17 lipca o wyniku naboru. W drodze ogłoszonego konkursu Sekretarzem Gminy Woj-
cieszków została Pani Zofia Mikusek. Pani Sekretarz od dnia 1 sierpnia br. jest do dyspo-
zycji Mieszkańców Gminy Wojcieszków.   

GMINA MA NOWEGO SEKRETARZA 
KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY 

raportem o stanie gminy 
zarzucali Pani Wójt, że za-
planowane inwestycje zo-
stały zrealizowane tylko  
w 50%.  

Patrząc na liczby można 
stwierdzić, że faktycznie 
budżet inwestycyjny nie 
został w pełni zrealizowany. 
Ale po szczegółowym prze-
analizowaniu poszczegól-
nych inwestycji i wydatko-
wania na nie pieniędzy, 
szybko zobaczymy, że okres 
realizacji dwóch najdroż-
szych inwestycji przewi-
dziany jest na okres dwulet-
ni. I tylko dlatego w tabel-
kach o wydatkach na inwe-
stycje w raporcie widnieje  
0 zł. Dlatego, że Gmina nie  


