Urząd Gminy Wojcieszków

| ul. Kościelna 46, 21-411 Wojcieszków

| tel. 25 755 41 01

| e-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
BIULETYN BEZPŁATNY

,,Podróżą każda miłość jest.’’

Dlatego Wam, Drodzy Jubilaci, życzymy szczęśliwej podróży do kolejnych
jubileuszy. Narastającej miłości, zgody i radości na wspólne dni.
Z okazji 50 - lecia wspólnego życia przesyłamy serdeczne gratulacje oraz życzenia
wszelkiej pomyślności. Życzymy wielu lat przeżytych w zdrowiu, miłości i wzajemnym
szacunku.
Wójt
Agnieszka Cieślak

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Kaliński

Pracownicy Urzędu Gminy
Wojcieszków

Wszystkim Nauczycielom, Wychowawcom, Pracownikom Personelu
Pomocniczego, bez których proces edukacji Naszych Dzieci nie byłby
możliwy, składamy najserdeczniejsze słowa uznania za Wasz trud wkładany
w wychowanie młodzieży w tak trudnych czasach.
Życzymy Wam siły i energii do inspirowania i kreowania młodych pokoleń.
Wójt
Agnieszka Cieślak

W

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Kaliński

Pracownicy Urzędu Gminy
Wojcieszków

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA DROGIE ŚMIECI
Gminna Gospodarka Odpadami Komunalnymi.
NIERUCHOMOŚCI

ZŁOTE GODY
DOM STRAŻAKA
Jubileusz 50-lecia Pożycia
Małżeńskiego
►str. 2 POŻEGNANIE PANI EWY
BEDNARCZYK
DZIEŃ EDUKACJI
NARODOWEJ
MŁODZI I ZDOLNI
Zespół Tańca z Wólki
Domaszewskiej

DARMOWA MAMOGRAFIA
►str. 4

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
►str. 3

ZDALNA SZKOŁA +

►str. 5

OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ►str. 6
INWESTYCJA TELEKOMUNIKACYJNA
POWSZECHNY SPIS ROLNY

W ó j t
G m i n y
Wojcieszków informuje,
że w sołectwach Glinne,
Helenów
oraz
Oszczepalin Drugi sołtysi
nie będą pobierać od
mieszkańców opłaty za IV
ratę podatku rolnego,
leśnego i podatku od
nieruchomości.
Dodatkowo pragniemy
poinformować, że sołtysi
wsi Siedliska oraz wsi
Świderki, opłaty za wyżej
wymienione podatki będą
pob i erać w swoi ch
domach.
W
pozostałych
sołectwach, sołtysi będą
pobierać opłaty tak jak to
miało miejsce do tej pory.

NUMERZE :

BURZEC
Upamiętnienie Żołnierzy 50 DP.

!!!UWAGA!!!
PODATEK

►str. 7

PRZETARGI
FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH
XXII SESJA RADY GMINY
WOJEWODA ZASKARŻYŁ KONKURSY ►str. 8

Mieszkańcy mogą
dokonywać
opłat
przelewem na rachunek
bankowy 81 9206 0009
5500 3304 2000 0010,
w
s ytuacj i
braku
możliwości wykonania
przelewu
istnieje
możliwość uiszczenia
opłaty w Urzędzie Gminy
po
wcześniej szym
kontakcie telefonicznym
z
pracownikiem
podatkowym pod nr tel.
(25) 755 41 24.

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY WOJCIESZKÓW
O GRANICZENIA

W WYKONYWANIU ZADAŃ O CHARAKTERZE PUBLICZNYM

19 października 2020 roku
w wyniku panującej sytuacji
epidemicznej mając na uwadze zdrowie i życie mieszkańców jak również pracowników Urzędu Gminy, Wójt
Gminy Wojcieszków wydał

Zarządzenie nr 75/2020, na
mocy którego do odwołania
zawieszona została bezpośrednia obsługa interesantów.
Sprawy urzędowe należy załatwiać drogą pocztową, za
pomocą poczty elektronicz-

nej, za pomocą platformy
ePUAP lub telefonicznie.
Wójt odwołał wszelki spotkania i wezwania do osobistego
stawiennictwa w Urzędzie
Gminy Wojcieszków.
Z dniem 19 października do

odwołania zawieszono funkcjonowanie kasy Urzędu
Gminy. Wszystkich mieszkańców przepraszamy za
utrudnienia. Mamy nadzieję,
że obecna sytuacja szybko
wróci do normy.
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Z PRZYMRUŻENIEM OKA

Kocica na urzędzie
cz. II
(…)
Tu parsknął kocur stary
- no proszę, co za zamiary,
●●●
odgrzewane kotlety
nie smakują, niestety,
●●●
ja mam koncepcję nową,
wybrałem już szefową.
●●●
To będzie groźna przechera,
niech rządzi nami pantera.
●●●
Kocicy wydrapie oczy,
panterze nikt nie podskoczy.
●●●
- Że co - krzyknęły kocury,
unosząc ogony do góry●●●
pantera-przechera szefową,
szykujesz nam jatkę tu nową?!
●●●
- Kocicy ci nie wystarczy?!
I tak na ciebie wciąż warczy.
●●●
- A ty ogon podkulasz
i urząd potulnie opuszczasz.
●●●
Leniwie uśmiechnął się
Staruch …
●●●
- Jej wdzięków, jej zalet, jej
czarów nie sposób doprawdy
nie dostrzec
●●●
i muszę wyraźnie was ostrzec..,
●●●
że jeśli choć jeden mi miauknie,
to ze mną dziś stoczy walkę.
●●●
Zapadła cisza a w ciszy słychać
tylko pisk myszy.
(…)
Obywatel Cyrus

UPAMIĘTNIENIE ŻOŁNIERZY 50 DP
B URZEC

MSZA ŚW . W INTENCJI ŻOŁNIERZY

5 października 1939 roku
odziały 50 DP walczyły
w rejonie Burca i Bystrzycy.
W skutek natarcia oddziałów
niemieckich 5 kompania 2
batalion 179 pp. porucznika
Romualda Nowickiego wycofała się w rejon Burca. Decyzją dowódcy 50 DP Ottokara
Brzozy - Brzeziny ok. godziny 13 z Burca rozpoczęto
kontruderzenie na Adamów,
które jednak załamało się na
skutek silnego ognia niemieckiego i braku wsparcia polskiej artylerii. Batalion został
zmuszony do odwrotu w okolice Orlego Gniazda i Dębowicy. Działania wojenne
w okolicy Burca, to jedne
z wielu mających miejsce na
terenie Naszej Gminy i Powiatu Łukowskiego w dniach
2-6 września 1939 r. nazywanych Bitwą Pod Kockiem. 50
DP wchodziła w skład Samodzielnej Grupy Operacyjnej ,,Polesie’’ gen. Franciszka
Kleeberga, która stoczyła
ostatnią zwycięską bitwę

Wojny Obronnej 1939 r. Mimo taktycznego zwycięstwa
nad oddziałami niemieckimi
gen. Franciszek Kleeberg podjął trudną decyzję o kapitulac j i .
O d d z i a ł o m
SGO ,,Polesie’’ brakowało
amunicji, lekarzy, środków
opatrunkowych i żywności.
Dalsza walka z wrogiem nie
miała żadnego sensu.
,,Nic sobie nie mamy do
zarzucenia. Zachowaliśmy
honor żołnierski do końca.
Kiedyś, gdy Ojczyzna zażąda
od nas rachunku, będziemy
mogli odpowiedzieć na każde
pytanie…” [gen. Franciszek Kleeberg]
W 1979 roku w 40 rocznicę
tamtych wydarzeń ufundowano w Burcu pomnik i płytę
pamiątkową w hołdzie żołnierzom 50 DP.
5 października 2020 roku
Władze Gminy Wojcieszków
wraz z mieszkańcami upamiętniły bohaterów tamtych
dni. W intencji żołnierzy 50
DP została odprawiona polo-

wa msza święta, którą sprawował Proboszcz Parafii
w Szczałbie ks. Andrzej Prokopiak i Proboszcz Parafii
w Wojcieszkowie ks. Kanonik
Sylwester Frąc, który wygłosił
okolicznościową homilię.

Burzec. Msza Św. polowa pod pomnikiem 50DP

Dla licznie przybyłych gości
przygotowany był poczęstunek w postaci pysznej grochówki i grillowanych kiełbasek.
W imieniu Pani Wójt dziękujemy Mieszkańcom, Radnym, Sołtysowi, Druhom
z OSP Burzec, Paniom
z KGW ,,Wyjątkowe i Gospodarne” w Burcu za pomoc
w przygotowaniu tej uroczystości.

ZŁOTE GODY

J UBILEUSZ 50- LECIA P OŻYCIA M AŁŻEŃSKIEGO
W piątek, 16 października
2020 r. mieliśmy zaszczyt
uczcić wraz z jubilatami przepiękną rocznicę jaką jest Jubileusz Złotych Godów. Na terenie naszej gminy mieszka 19
par , które mogą pochwalić się
imponującym 50 letnim stażem małżeńskim. W intencji
jubilatów i ich rodzin w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Wojcieszkowie odprawiona została msza
święta.
Podczas uroczystości małżonkowie otrzymali z rąk Pani
Wójt Agnieszki Cieślak, Pani
Sekretarz Zofii Mikusek i Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Wojcieszkowie Pani
Anny Woźniak okolicznościowe medale za długoletnie pożycie małżeńskie, pamiątkowe
legitymacje oraz upominki od
Urzędu Gminy.

W stronę Jubilatów popłynęło bardzo wiele ciepłych słów
gratulacji z przeżytych wspólnie 50-u lat, ale również życzenia zdrowia, wzajemnego
zrozumienia i jeszcze wielu lat
razem.

Uroczystość uświetniła część
artystyczna w wykonaniu Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca składającego się z uczniów
Szkoły Podstawowej w Wólce
Domaszewskiej wraz z opiekunem Panem Robertem Marcinkiem.
,,Podróżą każda miłość jest’’
Drodzy jubilaci, życzymy
Wam szczęśliwej podróży do
kolejnych jubileuszy. Narastającej miłości, zgody i radości
na wspólne dni.

Pani Wójt składa życzenia jubilatom.

Z okazji 50 - lecia wspólnego życia w imieniu Pani Wójt,
Rady Gminy i pracowników
Urzędu Gminy Wojcieszków
wszystkim szczęśliwym parom
serdecznie gratulujemy i życzymy wielu lat przeżytych
w zdrowiu, miłości i wzajemnym szacunku .

S TR . 3

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
T RUD , P ASJA , Z AANGAŻOWANIE
15 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej, święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1972 roku.
Jest to dzień upamiętniający
powstanie Komisji Edukacji
Narodowej, którą zainicjował
król Stanisław II August Poniatowski i zrealizował Sejm
Rozbiorowy 14 października
1773 r. Dzień ten potocznie
nazywany Dniem Nauczyciela obchodzony jest uroczyście
w instytucjach związanych
z oświatą. W szkołach na
terenie Naszej Gminy organizowane były okolicznościowe
akademie, na których uczniowie mogli w sposób artystyczny podziękować pedagogom za trud i poświęcenie,
jakie wkładali każdego dnia
w ich edukację.
Przez lata do roku 2018
organizowany był przez ZNP
bal dla nauczycieli. W 2019
roku odstąpiono od tej tradycji. W tym roku z inicjatywy

Pani Wójt bal dla nauczycieli
i pracowników oświaty
z terenu gminy miał wrócić
do kalendarza jako uroczystość organizowana przez
Władze Gminy. Miało być to
podziękowanie za pracę na
rzecz rozwoju Naszej młodzieży. Bal miał być połączony z uroczystym przyznaniem
nagród dla zasłużonych nauczycieli.
Niestety sytuacja epidemiczna i wprowadzenie czerwonej strefy
do walki
z COVID-19 zmusiły Panią
Wójt do zmiany planów.
W wyniku czego 15 października 2020 roku uroczyste
wręczenie nagród Wójta dla
Nauczycieli odbyło się w Sali
Konferencyjnej Urzędu Gminy Wojcieszków. W spotkaniu wzięły udział delegacje
poszczególnych szkół.
Oprócz dyrektorów placówek
obecni byli nauczyciele nominowani przez nich do nagrody. Oprócz nagród Pani

MŁODZI I ZDOLNI
Z ESPÓŁ

TANECZNY PROWADZONY PRZEZ

Spotkanie Pani Wójt z delegacjami pracowników poszczególnych szkół z Gminy Wojcieszków
z okazji Święta Komisji Edukacji Narodowej.

Wójt przekazała słowa podziękowania za wyróżniającą
pracę dydaktycznowychowawczą, promowanie
wśród uczniów pięknych postaw oraz przybliżenie wychowankom świata wartości.
Pani Wójt ubolewa, że
w tym roku Rada Gminy ob-

R OBERTA M ARCINKA
liczy 22 osoby.
W repertuarze szkolnego
zespołu tanecznego znajdują
się tańce narodowe (lubelskie
i śląskie).
Członkowie zespołu uświetniają wszystkie uroczystości
szkolne swoimi występami
tanecznymi. My mieliśmy
okazję podziwiać młodych
i zdolnych artystów przy oka-

Od 2010 roku w Publicznej
Szkole Podstawowej im. Błogosławionego Jana Pawła II
w Wólce Domaszewskiej
działa Zespół Taneczny prowadzony przez Pana Roberta
Marcinka.
Zespół powstał z myślą
o tym, aby rozwijać zdolności
i zainteresowania uczniów,

niżyła pulę pieniędzy na nagrody dla nauczycieli i również z faktu, że sytuacja epidemiczna nie pozwoliła na
godne uczczenie tego święta
w gronie wszystkich pracowników oświaty.

a zarazem przekazywać
w przystępnej formie bogactwo naszej polskiej kultury
ludowej.
Obecnie zespół podzielony
jest na dwie grupy wiekowe.
W Starszym Zespole Tańca
Ludowego „Promyki” tańczy
16 osób. Młodszy Zespół
Tańca Ludowego „Barwinek”

zji obchodów Gminnego
Dnia Seniora zorganizowanego przez Panią Wójt na terenie Szkoły Podstawowej
w Wólce Domaszewskiej.
Życzymy Naszej Młodzieży
wytrwałości w ciężkiej pracy
i sukcesów w niedalekiej
przyszłości. A Panu Robertowi dziękujemy za poświęcenie i zaangażowanie.
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WSZYSTKO CO DOBRE KIEDYŚ SIĘ KOŃCZY
P ODZIĘKOWANIE

ZA WIELOLETNIĄ PRACĘ

P ANI E WIE B EDNARCZYK

Po 40 latach pracy w Urzędzie Gminy w Wojcieszkowie
odeszła na zasłużoną emeryturę Pani Ewa Bednarczyk.
Po raz pierwszy petenci mogli
poznać Panią Ewę 16 września 1980 roku. Wtedy właśnie rozpoczynała swoją pracę w Urzędzie Gminy Wojcieszków. Swoje pierwsze
kroki w pracy, w administracji samorządowej Pani Ewa
stawiała na stanowisku referenta do spraw budownictwa.
Po dziesięciu latach, bo od

1990 r. już jako inspektor nalizm, wiedzę i uśmiech,
zajmowała się sprawami pla- których tak bardzo będzie
nowania i zagospodarowania nam brakowało w Urzędzie.
przestrzennego gminy.
Z okazji przejścia na emeDziękując Pani Ewie za ryturę życzymy Pani odpodługoletnią pracę, Pani Wójt czynku, na który pracowała
Agnieszka Cieślak, podkre- Pani przez tak wiele lat. Dużo
ślała ogromne zaangażowanie zdrowia i energii do realizacji
Pani Ewy w sprawy, którymi swoich pasji i marzeń. Życzysię zajmowała na co dzień.
my Pani aby nowy rozdział
życia, który właśnie się zaW imieniu wszystkich pra- czyna był pełen dobrych
cowników, ale i mieszkańców chwil.
pragniemy podziękować Pani
Ewie za dobre serce, profesjo-

DOM STRAŻAKA W BURCU
B UDYNEK

ODEBRANY

Miło nam poinformować, że
15 września 2020 roku Gmina
Wojcieszków, otrzymała
z rąk Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
pozytywną decyzję dotyczącą
pozwolenia na użytkowanie
budynku Domu Strażaka
w Burcu.

koszt inwestycji jaki poniosła
Gmina Wojcieszków to około
600 tyś. zł. Wszyscy dobrze
wiedzą, że gdyby nie ludzie
dobrej woli, którzy przez lata
angażowali się w prace
w tzw. ,,Czynie Społecznym”,
koszty byłyby znacznie większe.

Oznacza to przeprowadzkę
braci strażackiej z Burca
do nowego budynku, którego
budowa
rozpoczęła
się w 2003 roku. Całkowity

W ostatnim czasie inwestycja wzbudzała wielkie zainteresowanie Mieszkańców,
wynikające z okresu jej trwania (17 lat), jak również

z powodu wielu niezgodności
stanu rzeczywistego obiektu
z dokumentacją projektową.
Co było przyczyną braku
pozytywnej decyzji na użytkowanie obiektu.
Dzięki staraniom Pracowników Urzędu Gminy i Pani
Wójt wszelkie nieprawidłowości zostały poprawione,
a braki w dokumentacji uzupełnione. Budynek został
odebrany.

Składamy podziękowania
wszystkim osobom zaangażowanym w prace budowlane
i procedurę odbiorową.
Podziękowania dla Strażaków, Radnych, Pracowników
Urzędu Gminy i Pani Wójt.
Mamy nadzieję, że budynek
spełni oczekiwania Mieszkańców i będzie im służył przez
lata.

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI
Zgodnie z art.5 ust.1 pkt.4
ustawy z dnia 13 września
1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tj.z
2020r. Dz U poz.1439) do obowiązków właściciela nieruchomości należy zapewnienie

utrzymania czystości i porządku przez: -uprzątnięcie błota,
śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną

MAMMOGRAFIA 12
B EZPŁATNE

LISTOPADA

BADANIE DLA KOBIET W WIEKU

w wyniki którego ktoś ucierpi,
właściciel nieruchomości może
być pociągnięty do odpowiedzialności. Poszkodowany ma
prawo domagać się odszkodoProszę mieć na uwadze, że
wania od nieruchomości, przy
jeśli dojdzie do wypadku
której doszło do wypadku.
część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy
nieruchomości.

2020

50-69

LAT

Informujemy, że 12 listopada
2020 roku (czwartek) na plac
Urzędu Gminy przyjedzie
mammobus, w którym będzie
można wykonać badanie piersi.
W badaniu mogą wziąć
udział Panie w wieku 50-69
lat (rocznik 1951-1970), które
są ubezpieczone, nie są leczo-

ne z powodu raka piersi,
a także nie miały wykonanej
mammografii w ramach Programu w ciągu ostatnich 24
miesięcy lub są w grupie ryzyka i w roku poprzedzającym otrzymały pisemne
wskazanie do wykonania ponownej mammografii po
upływie 12 miesięcy.

Badania są bezpłatne, finansowane przez NFZ, w ramach
Programu Profilaktyki Raka
Piersi.
Uprzejmie prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr
tel. 58 767 34 44 lub 58 767
34 55.
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SMACZNIE I ZDROWO
,,W OJCIESZKOWIANKA ’’
Za pośrednictwem Naszego
Biuletynu informowaliśmy
Państwa, że na terenie Gminy Wojcieszków rozpoczęła
działalność Spółdzielnia Socjalna ,,Wojcieszkowianka’’,
która została założona przez
Gminę Wojcieszków i Wiejskie Stowarzyszenie Oświatow o
K u l t u r a l ne ,,PRZYMIERZE” w Burcu. Było to działanie w ramach projektu ,,Wspieranie
przedsiębiorczości społecznej
i integracji zawodowej
w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej, w celu ułatwienia
dostępu do zatrudnienia’’
współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego

ŚWIADCZY USŁUGI GASTRONOMICZNE

na lata 2014-2020. W ramach
dofinansowania Spółdzielnia
otrzymała środki finansowe
na dostosowanie i doposażenie, w wysokości 97 560,97
zł oraz wsparcie pomostowe
na zatrudnienie pracowników.
Inicjatywa Pani Wójt i działaczy
stowarzyszenia ,,PRZYMIERZE’’ miała
na celu aktywizację osób
bezrobotnych z terenu Gminy
Wojcieszków i stworzenie
nowych miejsc pracy.
Od chwili powstania spółdzielnia świadczyła usługi
porządkowe i opiekuńcze dla
osób starszych. Każdy mieszkaniec Naszej Gminy może
z takich usług skorzystać.

Co rozumiemy przez usługi
porządkowe? Mianowicie
pod tą nazwą kryje się szeroka oferta od sprzątania domów, posesji, koszenia trawy,
grabienia liści, po sprzątanie
pomników na cmentarzu.
W chwili zakładania Spółdzielni Socjalnej Pani Wójt
i n f o r m o w a ł a ,
że ,,Wojcieszkowianka’’ będzie świadczyła usługi gastronomiczne w formie cateringu. Do realizacji tego zadania, konieczne było przekazanie prze Gminę części pomieszczeń Świetlicy Wiejskiej w Helenowie. Przystosowanie pomieszczeń do pełnienia nowej funkcji sfinansowane zostało z otrzymanej
przez spółdzielnię dotacji.

I tak z dniem 12 października 2020 roku, po uzyskaniu
wszystkich koniecznych pozwoleń Spółdzielnia Socjalna ,,Wojcieszkowianka’’ rozszerzyła swoją ofertę o catering. Jest do usługa skierowana zarówno do firm jak i do
osób prywatnych. Każdy
z Państwa może zamówić
obiad z dowozem do domu
bądź firmy. Wystarczy zadzwonić do godziny 10:00
pod numer telefonu
516 572 047 i złożyć odpowiednie zamówienie.
Spółdzielnia Socjalna obsłuży dla Państwa konferencje jak również zorganizuje
rodzinne przyjęcie okolicznościowe.
Poniżej przykładowe menu.

Zupa 4,5 zł

Drugie danie 13 zł

żurek

pulpety w sosie,
kasza, surówka
z pora

Wtorek
27.10.2020

zupa
kapuścianka

Kopytka z sosem
pieczarkowym,
surówka z białej
kapusty

Środa
28.10.2020

zupa
ogórkowa

Filet w sosie koperkowym, makaron, marchew
z chrzanem

Czwartek
29.10.2020

zupa
koperkowa

gołąbki bez zawijania, ziemniaki,
surówka

Piątek
30.10.2020

zupa
szczawiowa

Pierogi ruskie

Polecamy
sałatki
w cenie 10 zł

warzywna, z tuńczyka, z suszonymi pomidorami, grecka, gyros

Poniedziałek
26.10.2020

ZAMÓWIENIA PRZYJMUJEMY
CODZIENNIE DO GODZINY 10:00

ZDALNA SZKOŁA +
D OFINANSOWANIE

NA ZAKUP LAPTOPÓW

Gmina Wojcieszków uzyskała dofinansowanie na wsparcie
zdalnej nauki ze środków
EFRR, w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa

na lata 2014-2020. To już drugi Projekt organizowany przez
Centrum Projektów Polska
Cyfrowa. W tym rozdaniu samorządy mogły liczyć na

wsparcie od 35 do 165 tyś. zł.
Gmina Wojcieszków otrzymała 104 994,00 zł. Za co zostało
zakupionych 38 laptopów wraz
z oprogramowaniem. Zakupio-

ny sprzęt został przekazany
wszystkim Szkołom Podstawowym z terenu Gminy Wojcieszków.
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ŚMIECI ZABÓJCZE DLA ŚRODOWISKA I BUDŻETU
G MINNA

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Z biegiem czasu nasza
świadomość ws. gospodarki
odpadami jest coraz większa.
1 stycznia 2012 roku weszły
w życie przepisy, nakładające
na gminy obowiązki w zakresie gospodarowania odpadami. Gmina w drodze przetargu wybiera firmę, która zajmie się wywozem odpadów.
Na mocy uchwały rady gminy miały być regulowane
opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
Gminy ustalały wysokość
opłaty na jednego mieszkańca
w zależności od rodzaju odbieranych śmieci. Mieszkańcy, którzy deklarowali chęć
segregacji śmieci płacili miesięcznie mniej niż mieszkańcy, którzy nie chcieli się podjąć tego wyzwania.
Od tamtego czasu minęło
ponad 8 lat i wszyscy razem
możemy przyznać, że wprowadzone wtedy regulacje
prawne w znacznym stopniu
przyczyniły się do poprawy
otaczającego nas środowiska.
Kiedyś dzikie wysypiska
w lasach były na porządku
dziennym. Przed 2012 rokiem
mieszkańcy małych miejscowości, gmin i obszarów wiejskich mieli utrudnione możliwości, jeżeli chodzi o wywóz
odpadów ko munalnych.
Obecnie każdy zdrowo my-

ślący obywatel wie, że lepiej
spakować śmieci w odpowiednie worki i w dniu ich
zbiórki wystawić je przed
bramę swojej posesji, niż
wywozić je nielegalnie na
dzikie wysypiska. Skoro i tak
każdy z nas płaci co miesiąc
ustaloną stawkę.
W tym roku weszła
w życie nowelizacja ustawy
o odpadach, która jasno mówi
o tym, że koszt systemu odbioru i zagospodarowania
odpadów powinien się bilansować. Co to oznacza?
Gmina nie może zarabiać
ale również nie może dokładać do systemu. Do tej pory
często było tak, że bogatsze
gminy dokładały do wywozu
odpadów na rzecz niższych
opłat przypadających na jednego mieszkańca. Gminy
biedniejsze czasami były
w stanie podratować budżet
generując dochód z systemu
odbioru i zagospodarowania
odpadów. Obecnie jest to
zabronione. W przypadku
Naszej Gminy Mieszkańcy
muszą zapłacić dokładnie tyle
ile gmina płaci GZGK
Sp. z o.o. za odbiór i transport odpadów i ZZOK
Sp. z o.o. w Adamkach za
zagospodarowanie odpadów.
W 2019 roku Gmina Wojcieszków zapłaciła za odbiór

i transport 294 963,66 zł, a za
zagospodarowanie
329 325,85 zł, co daje razem
624 289,51 zł. Niepokojącym
jest fakt, że do lipca bieżącego roku łączny koszt wyniósł
502 992,24 zł. W samym
lipcu gmina musiała zapłacić
ponad 93 tyś. zł. Jeśli ta tendencja się utrzyma na koniec
roku będzie to koszt rzędu
1 mln zł.
Po wielu latach podnoszenia świadomości mieszkańców w zakresie gospodarki
odpadami, musimy bardziej
zaangażować się w ograniczenie produkcji odpadów
i odpowiednią ich segregację.
Na tle gmin z terenu Powiatu Łukowskiego zajmujemy jedno z pierwszych miejsce w produkcji odpadów.
Na przykład w Gminie Stanin, która jest znacznie większa niż nasza, wyprodukowano prawie o połowę mniej
odpadów. Więcej odpadów
wyprodukowały tylko Miasto
Łuków i Gmina Łuków.
40% wszystkich odpadów
wyprodukowanych przez
Mieszkańców stanowiły odpady Pozostałe selektywne
(54,68 t) i jest to największa
składowa wszystkich zebranych w Naszej Gminie odpadów. Na drugim miejscu plasują się odpady Bio (27,0 t)

co stanowi 20% całości.
Analizując dane widzimy, że
1/5 kosztów generują odpady
BIO. Jest to zjawisko niespotykane w gminach wiejskich
na terenie całej Polski. Każdy
mieszkaniec posiadający kawałek własnego ogródka posiada kompostownik, do którego trafiają wszystkie odpady ulegające biodegradacji.
Każdy z nas wie, że kompostownik jest dostawcą naturalnego nawozu. Dlatego
apelujemy do wszystkich
mieszkańców, aby korzystali
z rozwiązania jakim jest kompostownik. Ograniczmy produkcję BIO odpadów, co pozwoli nam na obniżenie koszt ó w z a g o s p o d a r o wa n i a
wszystkich odpadów. Pamiętajmy, że cena jaką ponosimy
za wywóz śmieci uzależniona
jest tylko i wyłącznie od ilości jaką wyprodukujemy.
Urząd Gminy apeluje do
mieszkańców, jeśli nic nie
zrobimy z ilością produkowanych odpadów, koszty związane z ich zagospodarowaniem w przyszłym roku zostaną podniesione.
Ponadto UG zapowiedział
wzmożone kontrole w kwestii
weryfikacji prawidłowej segregacji odpadów. Worki
nieprawidłowo posegregowane, nie będą odbierane.

OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
K OSZTY

UTRZYMANIA OBIEKTÓW I INFRASTRUKTURY

Co to tak naprawdę jest
obiekt użyteczności publicznej? Czy na terenie Naszej
Gminy mamy takie obiekty?
Zgodnie z §3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich
usytuowanie, pod pojęciem
budynku użyteczności publicznej należy rozumieć […]
budynek przeznaczony na
potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedli-

wości, kultury, kultu religijnego, oświaty szkolnictwa
wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi
bankowej, handlu, gastronomii, usług w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów (…), oraz inny
budynek przeznaczony do
wykonywania
funkcji; za
budynek publicznej uznaje
się także budynek biurowy lub
socjalny […]
Na terenie Naszej Gminy

mamy bardzo dużo takich
obiektów. Są to między innymi szkoły, biblioteka, ośrodek zdrowia, urząd gminy,
budynek poczty, sklepy, kościoły, świetlice wiejskie,
strażnice OSP. Część z tych
obiektów jest własnością prywatnych podmiotów, bądź
instytucji. Jednak znaczna
część stanowi własność Gminy Wojcieszków. Gmina
ponosi koszty utrzymania
szkół, świetlic, budynków
OSP itp. Ponosimy koszty
eksploatacyjne m.in. rachunki

za prąd i wodę. Często
w obrębie tych budynków
powstają instalacje takie jak
place zabaw, otwarte strefy
aktywności, boiska służące
mieszkańcom. Część tych
inwestycji realizowana była z
tzw. Funduszu Sołeckiego, a
część z dotacji celowych
Urzędu Gminy. Często zdarzało się tak, że inwestycja
rozkładana była na kilka lat,
ze względu na zbyt niskie
środki w budżecie na dany
rok.
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W ostatnich dwóch latach
gminie udało się pozyskać
znaczne środki na inwestycje,
nie tylko drogowe. Dwa
ostatnie budżety to rekordowe nakłady na inwestycje.
Władze Gminy nie chcą
zmieniać tej tendencji, wręcz
przeciwnie chcą pozyskiwać
nowe środki, dotacje na nowe
zadania, które będą podnosić
poziom życia mieszkańców.
Żeby tak mogło się dziać, nie
wystarczą dobre chęci, pomysły i odpowiednio napisane
wnioski. Potrzebne są pieniądze na wkład własny. Niestety tych pieniędzy jest coraz
mniej. Dlaczego? Dlatego, że
Gmina ponosi olbrzymie
koszty, związane z już wybudowanymi budynkami. Nie
chodzi tu tylko o wspomnianą
wodę i energię elektryczną,
ale o takie rzeczy jak sprząta-

nie, czy koszenie trawy.
W sąsiednich gminach oczywistą sprawą jest, że skoro
władze gminy ponoszą wszelkie koszty związane z utrzymaniem strażnicy OSP i jednocześnie wszystkie koszty
związane z działalnością jednostki, to druhowie dbają
o porządek budynku i terenów przyległych. Oczywistą
sprawą jest to, że jeśli na terenie sołectwa powstał plac
zabaw to często radny, sołtys,
rada sołecka, czy strażacy
dbają o porządek tego miejsca. W przypadku Naszej
Gminy dochodzi do sytuacji
takich gdzie oczekuje się, że
Gmina posprząta, wykosi
trawę. Gmina poczuwa się do
odpowiedzialności, więc
sprząta. W końcu jest właścicielem budynku użyteczności
publicznej, który służy miesz-

kańcom danej miejscowości.
Tylko gmina nie ma na etacie
osób, które mogłyby to wykonać. Urząd Gminy zleca
takie prace albo Gminnemu
Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Wojcieszkowie ,ewentualnie od niedawna Spółdzielni Socjalnej ,,Wojcieszkowianka”.
Musicie Państwo wiedzieć, że
jeśli coś się nazywa Gminny
Zakład Gospodarki Komunalnej w Wojcieszkowie to nie
znaczy, że wykonuje prace
na rzecz Gminy Wojcieszków
za darmo. GZGK jest to oddzielny podmiot gospodarczy, który nie jest instytucją
charytatywną i za wykonane
usługi wystawia faktury, które gmina musi zapłacić. Czy
nie warto, aby te środki spożytkować na nowe inwestycje? Takie jak Gminny Żło-

bek, którego budowa dobiega
końca, place zabaw, czy
otwarte strefy aktywności czy
może drogi?
W imieniu władz Gminy
prosimy wszystkich mieszkańców, radnych, sołtysów
i druhów OSP o refleksję, czy
opisany problem dotyczy
Waszej miejscowości. Apelujemy do wszystkich, aby
wspólnie dbać o to co Nasze,
Publiczne. Dzięki oszczędnościom Gmina Wojcieszków,
będzie miała większe środki
na dalszy, jakże potrzebny
rozwój. Nie stać nas na stanie
w miejscu, ale również na
niepotrzebne wydatki.

INWESTYCJA TELEKOMUNIKACYJNA
A PEL

DO MIESZKAŃCÓW

Na terenie Naszej Gminy
firma „Fibee Sp. z o.o.”
w ramach Działania 1.1. Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa ,, Wyeliminowanie
terytorialnych różnic w możliwościach dostępu do szerokopasmowego o wysokich
przepustowościach w podregionie Puławski A prowadzi
prace na etapie uzyskania
zgód, na udostępnienie nieru-

P OWSZECHNY
M OŻLIWOŚĆ

chomości od ich właścicieli,
w celu wybudowania infrastruktury i jej dalszej eksploatacji.

zję o wyrażeniu zgody bądź
nie. Mają Państwo pełne prawo na wyrażenie zgody jak
również do jej odmówienia.

Każdy Mieszkaniec,
do którego zgłosi się przedstawiciel firmy Fibee w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości,
w celu umieszczenia infrastruktury telekomunikacyjnej,
podejmuje samodzielną decy-

Apelujemy o bardzo dokładne przeczytanie umów
przed ich podpisaniem. Dodatkowo przypominamy, że
w przypadku niejasności zapisów umowy zawsze mogą
Państwo zgłosić się do urzędu
gminy ewentualnie skorzy-

SPIS ROLNY

stać z nieodpłatnej pomocy
prawnej.
Dodatkowo wskazujemy, że
powoływanie się na zgodę
Wójta Gminy, który wyraził
zgodę na umieszczenie infrastruktury telekomunikacyjnej
jedynie na budynkach użyteczności publicznej jest niezgodne i stanowi przekroczenie ustalonych z przedstawicielem zasad współpracy.

2020

SPISANIA SIĘ SAMODZIELNIE

Od początku września do
30 listopada br. trwa w całej
Polsce Powszechny Spis Rolny – najważniejsze badanie
statystyczne w tym roku. Spisy rolne odbywają się co 10
lat i obejmują wszystkie gospodarstwa rolne w Polsce.
Łącznie spisowi podlega
ok.1,5 mln gospodarstw rolnych, z tego w województwie
lubelskim ponad 190 tys.
Spisu można dokonać samodzielnie na dwa sposoby:
1) poprzez formularz internetowy, dostępny wraz
z instrukcją do logowania na

stronie internetowej GUS
https://spisrolny.gov.pl.
2) telefonicznie - w przypadku braku dostępu do Internetu – kontaktując się z infolinię spisową na numer
22 279 99 99 wew. 1 i wybrać opcję „Spisz się przez
telefon”.
Istnieje również możliwość,
że rachmistrz sam się z Państwem skontaktuje drogą telefoniczną.
Informujemy, że rachmistrze spisowi mogą dzwonić
do Państwa z numerów:

22 666 66 62
22 279 99 99
572 33x xxx, których lista
jest dostępna
na stronie
www.lublin.stat.gov.pl
Dane zebrane w spisie służą
m. in. do opracowania programów rozwojowych polskiego rolnictwa i obszarów
wiejskich i dostarczają szczegółowych informacji o sytu-

acji społecznej, demograficznej i ekonomicznej rolników
oraz o prowadzonej przez
nich produkcji rolnej. Rolnicy
zobowiązani są do udzielania
dokładnych, wyczerpujących
i zgodnych z prawdą odpowiedzi.
Gorąco zachęcamy do
wzięcia udziału w spisie.

PRZETARGI
W INDA , ŚWIETLICA ,

DROGI

20 sierpnia 2020 r. ogłoszono przetarg na roboty budowlane pn. ,,Przebudo wa
(modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych
w miejscowości Ciężkie
(cz.1), przebudowa drogi nr
102695L w miejscowości
Burzec (cz.2), przebudowa
drogi nr 102708 L w miejscowości Zofijówka (cz. 3) oraz
modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych
w miejscowości Wólka Do-

maszewska (cz.4). Zamówienie zostało podzielone na 4
części. 18 września wyłoniono wykonawcę cz. 1-3, najkorzystniejszą ofertę złożyła
firma Usługi TransportowoHandlo we KRUSZ-MIX
z Kurowa. Przetarg na wykonanie cz. 4 wygrała firma
F.U.H. ,,BRUK-BUD’’. Na
chwilę obecną większość
tych inwestycji jest w końcowej fazie realizacji.

21 sierpnia 2020 ogłoszono
przetarg na rozbudowę, przebudowę i nadbudowę budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Burzecka.
Szacowana kwota inwestycji
to 475 000 zł. Najkorzystniejszą ofertę o wartości 473
000 zł złożyła firma MAXIMUS z Lubartowa.
2 września 2020 roku ogłoszono przetarg na rozbudowę
i przebudowę budynku Urzę-

du Gminy o windę dla osób
niepełnosprawnych. Na którą
Gmina pozyskała środki
w ramach rządowego programu Dostępność + jak i z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych. Do przetargu
przystąpiły dwa podmioty.
Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma Usługowo - Handlowa Jerzy Gajownik
z Krzywdy.

FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH
N ABÓR UZUPEŁNIAJĄCY W ROKU 2020
Na początku września Gmina złożyła wniosek na dofinansowanie, w ramach rządowego programu ,,Fundusz
Dróg Samorządowych’’.
Gmina skorzystała z naboru
uzupełniającego na rok 2020
wynikającego z powstałych
oszczędności, przy realizacji

wcześniejszych projektów.
Wniosek przewiduje przebudowę ulicy Burzeckiej
w Wojcieszkowie
Mamy nadzieję, że tym
razem również będziemy
mogli cieszyć się z sukcesu
jak było to w latach wcze-

śniejszych.
Pragniemy podkreślić, że
w latach 2019 i 2020 Gmina
pozyskała środki w łącznej
kwocie 4,74 mln zł. Zrealizowane inwestycje w ramach
FDS z 2019 to przebudowane
drogi gminne w miejscowości

Wólka Domaszewska.
W 2020 roku rozpoczęły się
przebudowy dróg Wojcieszków - Glinne oraz Bystrzyca,
Otylin, Helenów, Kolonia
Bystrzycka i Wola Bystrzycka. Łączna wartość zrealizowanych i realizowanych projektów to 6,77 mln zł.

XXII SESJA RADY GMINY WOJCIESZKÓW
16 września 2020 roku
w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Wojcieszków odbyła się XXII Sesja Rady
Gminy Wojcieszków.
Rada Gminy zajęła się
uchwałą dotyczącą wieloletniej prognozy finansowej na
lata 2020-2023, obejmująca
zmiany w dochodach i wydatkach gminy, jak również
dwie inwestycje: termomodernizację budynków szkół
podstawowych w Siedliskach, Woli Bystrzyckiej,
Hermanowie i Burcu oraz
druga inwestycja, dotycząca
rozbudowy Szkoły Podstawowej w Wólce Domaszewskiej. Radni przegłosowali
zmiany w budżecie na rok
2020 wynikającą z otrzymania przez Gminę środków
z Rządowego Funduszu In-

westycji Lokalnych. Dotację
przeznaczono po części na
drogi, rozbudowę szkoły
w Wólce Domaszewskiej
oraz na dofinansowaną
z PFRON-u budowę windy
w budynku Urzędu Gminy.
Dodatkowo przegłosowano
uchwałę w sprawie określenia
średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wojcieszków
w roku szkolnym 2020/2021,
oraz uchwałę określającą
szczegółowe zasady, sposób
i tryb udzielania ulg w spłacie
należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Wojcieszków i jej jednostkom organizacyjnym,
a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej
w przypadkach, w których
ulga stanowić będzie pomoc
publiczną oraz wskazania

organów uprawnionych do
udzielania tych ulg. Rada
Gminy podjęła uchwałę dotyczącą udzielenia pomocy
rzeczowej Województwu
Lubelskiemu. Pomoc ma polegać na wykonaniu przez
Gminę dokumentacji technicznej, budowy chodnika
w ciągu drogi wojewódzkiej
808 między Wojcieszkowem
a Helenowem.

sprzedanej mieszkańcom.
Prezes GZGK początkowo
tłumaczył tą sytuację działalnością straży pożarnej, która
do akcji gaśniczych używa
wody z gminnej sieci wodociągowej. W dalszych wyjaśnieniach padło stwierdzenie,
że przyczyną znaczących
różnic są liczniki pomiarowe,
które mogą zawyżać wskazania ilości wydobytej wody.

Bardzo dużo czasu Radni
poświęcili na dyskusję, która
powstała w trakcie przedstawienia sprawozdania z działalności Gminnego Zakładu
Gospodarki Komunalnej
w Wojcieszkowie. Zdziwienie wszystkich wzbudzała
duża różnica w ilości wody
wydobytej, za którą GZGK
musi zapłacić PGW Wody
Polskie, a
ilością wody

Na koniec dyskusji Przewodniczący Pan Roman Kaliński zapytał czy nie było
błędem przed laty, utworzenie Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej z jednoosobowym zarządem. Czy
nie warto rozważyć powołania zarządu kilkuosobowego,
który mógłby sprawniej
i przejrzyściej zarządzać
Gminną Spółką.

DONOS DO WOJEWODY WS KONKURSU NA DYREKTORÓW SZKÓŁ
W ostatnim czasie do Wojewody Lubelskiego wpłynął anonim o nieprawidłowościach, przy przeprowadzaniu konkursów na
Dyrektorów Szkół Podstawowych w Wojcieszkowie i Siedliskach. Wojewoda wystąpił do Wójta o udostępnienie dokumentacji
z konkursów. Po wstępnej analizie okazało się, że w skład komisji powołani byli ówcześni radni gminy, co jest niezgodne z obowiązującymi przepisami. Wojewoda zakwestionował ten wybór i skierował tą sprawę do Sądu Administracyjnego. 27 października wpłynęła prośba od Wojewody o udostępnienie dokumentacji z przeprowadzonych konkursów na dyrektorów szkół w Hermanowie i Woli Bystrzyckiej. Mimo, że kontrowersyjne konkursy miały miejsce za poprzedniej kadencji, Pani Wójt nie jest zadowolona z obrotu sprawy, ponieważ stawia to Gminę Wojcieszków w złym świetle . Nikt nie patrzy kto zawinił, widać tylko bałagan,
który trzeba posprzątać. Wojewoda Lubelski nie ma żadnych zastrzeżeń co do prawidłowości postępowań konkursowych przeprowadzonych w obecnej kadencji.

