
W dniu 3 listopada 2021 r.  
w Sali konferencyjnej Starostwa 
Powiatowego w Łukowie odby-
ła się uroczystość, podczas któ-
rej Samorządowcy z terenu po-
wiatu łukowskiego odebrali 
promesy na realizację zadań 
zgłoszonych w ramach Rządo-
wego Funduszu Polski Ład – 
Programu Inwestycji Strategicz-
nych. 

W imieniu Gminy Wojciesz-
ków symboliczny czek na kwotę 
9 000 000 zł odebrała Pani Wójt 
Agnieszka Cieślak. 

Promesy w imieniu Prezesa 
Rady Ministrów Pana Mateusza 
Morawieckiego, Samorządow-

com przekazali Parlamentarzy-
ści: Pan Poseł Sławomir Skwa-
rek oraz Pan Senator Stanisław 
Gogacz. 

W uroczystości uczestniczył 
również Radny Sejmiku Woje-
wództwa Lubelskiego Pan Ry-
szard Szczygieł oraz Starosta 
Łukowski Pan Dariusz Szustek, 
który odebrał promesę w imie-
niu Powiatu Łukowskiego. 

Pieniądze pozyskane w ra-
mach pierwszego naboru zosta-
ną przeznaczone na poprawę 
infrastruktury drogowej w po-
szczególnych miejscowościach 
na terenie Gminy Wojcieszków. 
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Oprócz wcześniej wspomnia-
nych 9 000 000 zł. Gmina Woj-
cieszków otrzyma kolejne pie-
niądze na realizację projektów 
w zakresie wodociągów i zao-
patrzenia w wodę oraz na inwe-

stycje z zakresu kanalizacji. 

Kwota na zadania z zakresu 
wodociągów - 372 659 zł 

Kwota na zadania z zakresu 
kanalizacji - 2 728 130 zł. 

Jak wskazał Premier Mateusz 
Morawiecki "wydawałoby się, 
iż kanalizacja, wodociągi, 
oczyszczalnie ścieków to wy-
nalazki już minionego wieku. 
Ale, dodał, niestety w bardzo 

wielu miejscach w Polsce cały 
czas są to te osiągnięcia cywili-
zacyjne, na które czekają 
mieszkańcy."  

Promesy z programu CY-
FROWA GMINA rozdane. 
Ponad 200 tyś. zł dla Naszej 
Gminy  

15 listopada 2021 roku  
w Ośrodku Kultury w Janowie 
Lubelskim odbyło się uroczyste 
przekazanie Samorządowcom  
z terenu Naszego województwa 
czeków z kwotami dofinanso-
wania na rozwój cyfrowy insty-
tucji samorządowych.  

Wysokość dofinansowania 
uwarunkowana jest od wielko-
ści gminy i jej zamożności.  

Gmina Wojcieszków otrzy-
mała czek w wysokości 
204840,00  zł. 

Taką kwotę Nasza Gmina 
będzie mogła przeznaczyć na 
rozwój cyfrowy. 

Dodajmy, że dofinansowanie 
można otrzymać na zadania 
związane z cyfryzacją urzędów 
Jednostek Samorządu Teryto-
rialnego i jednostek im podle-
głych oraz nadzorowanych 
poprzez nabycie sprzętu IT  
i oprogramowania, licencji 

niezbędnych do realizacji e-
usług, pracy i edukacji zdalnej, 
edukacją cyfrową dla Jednostek 
Samorządu Terytorialnego  
w zakresie obsługi nabytego 
sprzętu oraz oprogramowania  
i licencji, analizą stanu cyber-
bezpieczeństwa, jak również 

zapewnieniem cyberbezpie-
czeństwa samorządowych sys-
temów informatycznych. 

Konferencja „Cyfrowa Gmi-
na” odbyła się z udziałem Se-
kretarza Stanu w Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów odpo-

wiedzialnego za realizację za-
dań z zakresu informatyzacji  
i pełnomocnika rządu ds. cy-
berbezpieczeństwa Janusza 
Cieszyńskiego oraz Wicewoje-
wody Lubelskiego Bolesława 
Gzika i Posła na Sejm RP Je-
rzego Bieleckiego. 

PROMESY Z POLSKIEGO ŁADU ROZDANE  
9 MLN ZŁ. TRAFI DO GMINY WOJCIESZKÓW 

PIENIĄDZE NA WODOCIĄGI I KANALIZACJĘ  
3,1 MLN ZŁ DOFINANSOWANIA 

CYFROWA GMINA 
204 840 ZŁ NA ROZWÓJ CYFROWY GMINY WOJCIESZKÓW 
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BIULETYN BEZPŁATNY 

UWAGA MIESZKAŃCY!!! 

W związku z pojawiającymi się informacjami  
i osobami, które odwiedzają bezpośrednio Miesz-
kańców w sprawach dotyczących montażu instalacji 
paneli fotowoltaicznych lub instalacji solarnych, 
Wójt Gminy Wojcieszków informuje, że nie są to 
osoby reprezentujące Urząd Gminy Wojcieszków 
i proponowana przez nich oferta  nie ma nic 
wspólnego z realizowanymi projektami przez 
Gminę Wojcieszków.  Nie są to na pewno pracow-
nicy Urzędu Gminy i nie reprezentują w żaden spo-
sób Gminy Wojcieszków, bez względu na to co mó-
wią lub na kogo się powołują. 

Projekt pn. „Energia Odnawialna dla Gminy Woj-
cieszków” jest nadal realizowany przez Gminę Woj-
cieszków. Po podpisaniu przez Gminę umowy  
z Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu pra-
cownicy Urzędu Gminy będą się kontaktować  
z mieszkańcami, którzy zadeklarowali udział w pro-
jekcie w celu podpisania kolejnych dokumentów 
potwierdzających dalszy udział w projekcie. Kontakt 
w powyższej sprawie odbędzie się przez umieszcze-
nie informacji na stronie internetowej Gminy oraz  
w razie potrzeby telefonicznie. Prosimy na bieżąco 
śledzić informacje w tej sprawie na naszych stronach 
internetowych. 

Szanowni Państwo, informujemy, iż w ramach projektu „Energia odna-
wialna dla Gminy Wojcieszków” Gmina posiada:  

- wolne miejsca na dostawę i montaż instalacji pomp ciepła o następu-
jących parametrach: 

Instalacje pompy ciepła o mocy 2,00 kW typ 200 (na potrzeby przygoto-
wania ciepłej wody użytkowej o poj. 200 cm3) – 12 sztuk 

Instalacje pompy ciepła o mocy 2,00 kW typ 300 (na potrzeby przygoto-
wania ciepłej wody użytkowej o poj. 300 cm3) – 5 sztuk 

 

- wolne miejsca na dostawę i montaż instalacji kolektorów słonecznych 
( solary): 

instalacja o mocy 2,72 kW  ( 2 panele solarne + zasobnik na wodę 200 li-
trów) – 176 sztuk; 

 instalacja o mocy 4,08 kW ( 3 panele solarne + zasobnik na wodę 300 li-
trów) – 60 sztuk; 

instalacja o mocy 5,44 kW ( 4 panele solarne + zasobnik na wodę 400 li-
trów) – 1 sztuka. 

 

Zainteresowane osoby prosimy o niezwłoczne zgłoszenia telefoniczne pod 
nr tel. 25 7554227 do dnia 31stycznia 2022 roku.  

ENERGIA ODNAWIALNA 
WOLNE MIEJSCA 

Wójt  
Agnieszka Cieślak 

Przewodniczący Rady Gminy 
Roman Kaliński 

Mieszkańcom Gminy Wojcieszków  
składamy najserdeczniejsze życzenia. 

 
Niech magia Świąt Bożego Narodzenia  

sprawi, że radość i miłość  
zawita do każdego domu, a nadzieja,  

spokój i szczęście zagoszczą w sercu każdego 
z Nas. 

 
Niech 2022 Rok będzie czasem spełniania ży-

czeń składanych przy wigilijnym stole,  
a także czasem pokoju  

oraz realizacji osobistych marzeń i planów.  
 

życzą: 
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SIEDLISKA—MIESZKAŃCY UPAMIĘTNILI BOHATERÓW ,,WOJNY OBRONNEJ 39 R.” 

,,Naród, który nie zna swej historii skazany jest na jej powtórne przeżycie”. Kierując się tym cytatem społeczność Naszej Gminy jak  

i władze Gminy z Panią Wójt na czele, wykorzystują każdą możliwą okazję, aby kultywować pamięć o Narodowych Bohaterach, ważnych 

świętach, zrywach narodowych jak również o heroiźmie i męczeństwie naszych przodków. Organizowane są żywe lekcje historii, skiero-

wane zarówno do młodzieży jak i starszych mieszkańców Gminy Wojcieszków. 

3 października 2021 roku  
w Siedliskach miało miejsce 
odsłonięcie i poświęcenie tabli-
cy upamiętniającej miejsce 
tymczasowego pochówku za-
strzelonego przez Niemców w 
Siedliskach żołnierza 
SGO ,,Polesie”.  

Po zwycięstwie taktycznym 
Wojsk Polskich nad niemiecką 
13 DPZmot z powodu braku 
amunicji gen. Franciszek Klee-
berg podjął decyzję o kapitula-
cji. Część Naszych Żołnierzy, 
chcąc uniknąć niewoli niemiec-
kiej próbowała uciec i wrócić 
do swoich rodzin. Czterech 
żołnierzy walczących pod Koc-

kiem szukało schronienia  
w Siedliskach. W momencie 
gdy do wsi wkroczyli  Niemcy, 
żołnierze zaczęli uciekać.  
W trakcie ucieczki jeden z żoł-
nierzy został zastrzelony. 
Mieszkańcy Siedlisk pochowali 
go na skraju Sarnowskiego 
Lasu. Po kilku dniach bliscy 
zabitego ekshumowali jego 
ciało i pochowali go na cmen-
tarzu w Wojcieszkowie. Po 
wojnie mieszkańcy Siedlisk 
dbali o upamiętnienie tego 
miejsca. Dziękujemy Pani Soł-
tys i wszystkim osobom zaan-
gażowanym w odnowienie 
pomnika jak również kultywo-

wanie pamięci o Naszych lo-
kalnych bohaterach i lokalnej 
historii.  

W uroczystości oprócz 
mieszkańców Siedlisk udział 

wzięła Pani Wójt Agnieszka 
Cieślak wraz z Panią Sekretarz 
Zofią Mikusek. Pomnik po-
święcił ksiądz kanonik Sylwe-
ster Frąc. 

BURZEC 
MSZA POLOWA POD POMNIKIEM POLEGŁYCH ŻOŁNIERZY 

Jak co roku w pierwszą nie-
dzielę października mieszkańcy 
Burca oddali hołd poległym 
żołnierzom z 50 DP dowodzo-
nej przez pułkownika Ottokara 
Brzozy - Brzeziny. Biorącym 
udział w ostatniej bi-
twie ,,wojny obronnej 39 r.” 
Przed pomnikiem o godzinie 
12:00 odprawiona została polo-

wa Msza Święta, którą sprawo-
wał ksiądz Andrzej Prokopiak. 
W uroczystościach udział  brał 
poczet sztandarowy Jednostki 
OSP w Burcu jak również 
druhny i druhowie z Młodzie-
żowej  Drużyny Pożarniczej 
tejże jednostki. Dziękujemy 
wszystkim osobom zaangażo-
wanym w organizację uroczy-

stości, strażakom jak rów-
nież wszystkim przybyłym 
osobom, za pamięć i złożo-
ny hołd poległym Żołnie-
rzom Wojska Polskiego, 
oddającym życie za Wolną 
Polskę. 

  26 października 2021 roku 
uczniowie z klas 8 ze szkół pod-
stawowych z terenu Naszej Gmi-
ny wybrali się w ramach ,,Żywej 
lekcji historii” do siedleckiego 
kina na projekcję polskiego fil-
mu biograficznego ,,Mistrz”  
w reżyserii Macieja Barczew-
skiego. Akcja filmu ,,Mistrz” 
inspirowanego historią pięścia-
rza Tadeusza „Teddy’ego” Pie-
trzykowskiego, rozgrywa się  
w początkowym okresie funk-
cjonowania obozu koncentracyj-

nego Auschwitz. Przedwojenny 
mistrz Warszawy w wadze kogu-
ciej trafił do niego w pierwszym 
transporcie w 1940 roku. Wię-
zień 77, bo takim numerem zo-
stał oznaczony, stoczył podczas 
3-letniego pobytu kilkadziesiąt 
zwycięskich pojedynków na 
ringu, w których stawką było 
jego życie. Dla współwięźniów 
stał się symbolem nadziei na 
przetrwanie i pokonanie nazi-
stowskiego terroru. 
Wyjazd do kina był kontynuacją 

„Żywej lekcji 
historii”, którą 
zapoczątkowała 
wycieczka dzieci 
szkolnych ze 
szkół podstawo-
wych z terenu 
Gminy Wojciesz-
ków w dniu 30 
września 2021 

roku do Muzeum i Miejsca Pa-
mięci w Sobiborze – niemiecki 
nazistowski obóz zagłady (1942 
-1943). Po obejrzeniu wystawy 
muzealnej uczniowie wzięli 
udział w projekcji filmu 
„Wyszyński – zemsta czy prze-
baczenie”. Film opowiada histo-
rię księdza porucznika Stefana 
Wyszyńskiego – kapelana Armii 
Krajowej, działającego jako ka-
pelan Powstania Warszawskiego 
pod pseudonimem Radwan III. 
Obraz stał się oficjalną produk-
cją beatyfikacji kardynała Stefa-
na Wyszyńskiego i Matki Róży 
Czackiej. 
Filmy ,,Mistrz” i ,,Wyszyński - 
zemsta czy przebaczenie” powi-
nien obejrzeć każdy.  
Cykl „Żywej lekcji historii” dla 
uczniów szkół podstawowych  
z terenu Gminy Wojcieszków 
został wprowadzony z inicjaty-

wy Wójta Gminy Wojcieszków. 
21 stycznia 2022 roku jest pre-
miera filmu ,,Gierek”, na który 
Pani Wójt zabiera uczniów  
w ramach kolejnej żywej lekcji 
historii. 

HISTORIA UCZY NAS, JAK ŻYĆ DZISIAJ  
CYKL LEKCJI ŻWEJ HISTORII DLA UCZNIÓW KLAS 8 Z TERENU GMINY WOJCIESZKÓW 
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czyło 13 nowych członków 
dzięki czemu  MDP OSP Woj-
cieszków liczy już 40 osób  
w swoich szeregach. W trakcie 
ślubowania został złożony mel-
dunek Prezesowi jednostki oraz 

przeczytana rota ślubowania.  
W skład pocztu sztandarowego 
wchodzili (Adam Kopyść - 
Sztandarowy , Tomasz Bosek - 
Dowódca Pocztu , Przemysław 
Szymecki - Asystujący). Nowo 

przybyli druhowie zostaną do-
koptowani do starszych dru-
hów, tym samym podstawowa 
część szkolenia dobiegła koń-
ca.   

Wszystkim nowo zaprzysię-

żonym druhnom i druhom gra-
tulujemy. Jednocześnie, życzy-
my wszelkiej pomyślności  
w trakcie Waszej służby. 
,,Bogu na chwałę, ludziom na 
ratunek”. 

 

.  

NOWELIZACJA USTAWY O POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM W ADMINISTRACJI  
DUŻE ZMIANY W WYSOKOŚCI KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH 

Mieszkańcy gminy Woj-

cieszków 

Informujemy, że w bieżą-

cym roku weszła noweliza-

cja Ustawy o postępowaniu 

egzekucyjnym  

w administracji, która wpro-

wadza bardzo duże zmiany 

w wysokości kosztów egze-

kucyjnych. 

W sytuacji, gdy podatnik  

w ustawowym terminie nie 

zapłaci opłaty za gospodaro-

wanie odpadami komunalnymi 

oraz podatku rolnego,  

od nieruchomości, leśnego, 

podatku od środków transpor-

towych, wystawiane są przez 

organ podatkowy upomnienia 

i naliczane koszty  upomnie-

nia. Od 13 października 2021 

roku koszty te wzrosły z 11,60 

zł do 16,00 zł. Po przekrocze-

niu wyznaczonego w upo-

mnieniu terminu do zapłaty, 

wystawiany jest tytuł wyko-

nawczy, który kierowany jest 

do Urzędu Skarbowego w celu 

przymusowego ściągnięcia 

zaległości, co niestety wiąże 

się z naliczeniem kosztów 

egzekucyjnych, które zostały 

przez ustawodawcę znacznie 

podwyższone. 

Do kosztów egzekucyjnych 

zalicza się: 

1. opłatę manipulacyjną  

w wysokości 100,00 zł  

z chwilą wszczęcia postępo-

wania egzekucyjnego, od-

dzielnie, od każdego tytułu 

wykonawczego; 

2. opłatę egzekucyjną  

w wysokości 10% wyegze-

kwowanych środków (w przy-

padku wpłaty do urzędu 5%); 

3. wydatki egzekucyj-

ne poniesione przez organ 

egzekucyjny w związku  

z prowadzonym postępowa-

niem egzekucyjnym (min. 

opłaty pocztowe, koszty do-

jazdu); 

4. opłaty za czynności eg-

zekucyjne (min. sporządzenie 

protokołu z czynności egzeku-

cyjnych). 

Informujemy, że opłaty 

pobierane przez Urząd 

Skarbowy nie są przekazy-

wane  

do budżetu Gminy.  Stano-

wią one dochód budżetu 

państwa. 

Dla przykładu: 

Kwota zaległości 20,00 zł + 

koszty upomnienia 16,00 zł, 

razem do zapłaty 36,00 zł. 

W przypadku przymusowe-

go ściągnięcia przez Urząd 

Skarbowy: 

- dla Gminy 36,00 

zł zaległości w opłatach  

i koszty upomnienia; 

- dla Urzędu Skarbowego: 

100,00 zł opłata manipula-

cyjna; 

3,60 zł opłata egzekucyjna 

10%; 

34,00 zł opłaty pocztowe 

(średnio 4 przesyłki polecone 

„zpo”); 

Razem 173,60 zł., z czego 

wpływ do budżetu Gmi-

ny 36,00 zł., wpływ do Urzę-

du Skarbowego 137,60 zł. 

Płacąc należności w termi-

nie – unikniesz wysokich 

kosztów egzekucyjnych, któ-

re poniesiesz, gdy zaległość 

zostanie przekazana do 

Urzędu Skarbowego ! ! ! 

Więcej informacji można 

uzyskać pod nr tel. 

257554123. 

ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH  
NOWY HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW 

Informujemy, że odbiór od-
padów komunalnych w mie-
siącu styczniu 2022 roku bę-
dzie odbywał się następująco: 

REJON I  
(Świderki, Wólka Domaszew-
ska, Zofibór, Kolonia Bystrzyc-
ka, Siedliska, Otylin, Bystrzyca, 
Helenów) – 4 stycznia 2022 r. 
(wtorek) 

REJON II  
(Burzec, Wola Burzecka, Woj-
cieszków, Glinne, Nowinki, 
Wola Bobrowa)- 11 stycznia 
2022 r. (wtorek) 

REJON III  
(Hermanów, Ciężkie, Wola By-
strzycka, Marianów, Zofijówka, 
Oszczepalin  Pierwszy, Oszcze-
palin Drugi) – 18 stycznia 2022 

r. (wtorek) 

NIEZAMIESZKAŁE 

 (Firmy) – 25 stycznia 2022 r.  
(wtorek). 

Nowy harmonogram odbioru 
odpadów komunalnych na tere-
nie gminy Wojcieszków na rok 
2022, zostanie dostarczony Pań-
stwu najpóźniej tydzień przed 

planowanym odbiorem przez 
firmę wyłonioną w przetargu na 
odbiór odpadów komunalnych. 

Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych 
(PSZOK) w miesiącu styczniu 
2022 r. będzie nieczynny. 

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPENDOWEGO 
NOWE LIMITY 

Od 1 stycznia 202r ulega 
zmianie roczny limit zużycia 
oleju napędowego w odniesie-
niu do 1 dużej jednostki przeli-
czeniowej /DJP/bydła. 

Roczny limit zużycia oleju 
będzie ustalany jako suma: 

1/kwoty stanowiącej iloczyn 
stawki zwrotu podatku na 1 litr 

oleju napędowego liczby 110, 
oraz powierzchni użytków rol-
nych będących w posiadaniu lub 
współposiadaniu producenta 
rolnego określonej w ewidencji 
gruntów i budynków wg stanu 
na dzień 1 lutego danego roku 
oraz 2/kwoty stanowiącej ilo-
czyn stawki zwrotu podatku na 
1 litr oleju napędowego liczby 

40 oraz średniej rocznej liczby 
dużych jednostek przeliczenio-
wych bydła będącego w posia-
daniu producenta rolnego  
w roku poprzedzającym rok,  
w którym został złożony wnio-
sek o zwrot podatku akcyzowe-
go. Następuje również zmiana 
terminu wypłaty zwrotu podat-
ku akcyzowego, w przypadku 

zmiany, uchylenia lub stwier-
dzenia nieważności decyzji 
przyznającej zwrot podatku 
akcyzowego. W takich przypad-
kach zwrot podatku następuje w 
terminie 2 miesięcy od dnia, 
gdy decyzja stała się prawomoc-
na. 

C:/Users/Michał/Desktop/Historia uczy nas jak żyć dzisiaj.docx
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Miło nam poinformować, że 
dobiegły wszystkie prace zwią-
zane z remontem świetlicy 
Wiejskiej w Oszczepalinie 
Pierwszym. Budynek jest wła-
snością gminy na użyczeniu 
OSP. W budynku świetlicy 
funkcjonuje klub seniora  
z Oszczepalina Pierwszego. Na 
zamieszczonej fotografii człon-

kowie klubu seniora z Oszcze-
palina Pierwszego biorący 
udział w zajęciach. w budynku 
świetlicy wiejskiej w Oszczepa-
linie Pierwszym. Pani Wójt jest 
zadowolona z faktu, że świetlica 
tętni życiem. Mogą z niej ko-
rzystać wszyscy mieszkańcy 
Oszczepalina Pierwszego jak i 
Oszczepalina Drugiego.  

OSZCZEPALIN PIERWSZY 
ŚWIETLICA SŁUŻY MIESZKAŃCOM 
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OSP WOJCIESZKÓW 
NASI STRAŻACY NA GRANICY POLSKO-BIAŁORUSKIEJ 

4 grudnia 2021 r. wspólnie  
z innymi jednostkami z powia-
tu łukowskiego (OSP Adamów, 
OSP Wola Okrzejska, OSP 
Jedlanka OSP Łuków oraz OSP 

Stanin) Jednostka Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Wojcieszko-

wie uczestniczyła  
w udrożnieniu pasa graniczne-
go znajdującego się tuż przy 
granicy z Białorusią. Wspólny-
mi siłami udało się udrożnić 
4km pasa granicznego. W Ak-
cji uczestniczyło 27 druhów, 1 
druhna oraz 3 funkcjonariuszy 
Państwowej Straży Pożarnej  
w Łukowie. Nasza jednostka 
wystawiła 5 druhów ( Michał 
Stachniak - Prezes jednostki, 
Zbigniew Jurkowski - Dowód-
ca Zastępu, Daniel Świder - 
członek zarządu, Szymon 
Józwik - Przewodniczący ko-
misji rewizyjnej i Konrad Dę-
bek - Komendant Gmin-
ny)  oraz jeden samochód po-
żarniczy z niezbędnym sprzę-
tem. Logistycznie całą akcją 
kierował druh Konrad Turski  
z OSP Łuków. Podczas akcji 
uczestniczył również z nami 
poseł na sejm pan Sławomir 

Skwarek, który był z nami od 
początku do końca serwując 
nam na koniec przepyszny 
obiad.  

Mieszkańcy Gminy Woj-
cieszków mogą być dumni  

z Naszych Strażaków Ochotni-
ków, którzy wykazali się odwa-
gą i z oddaniem mogli służyć 
Ojczyźnie.  

Dziękujemy! 

11 grudnia odbyło się ślubo-
wanie nowo przyjętej Młodzie-
żowej Drużyny Pożarniczej. 
Uroczystość odbyła się w bu-

dynku strażnicy Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Wojcieszko-
wie. Nowo przyjęci druhowie 
przez ponad 3 miesiące przygo-

towywali się do tego wydarze-
nia ćwicząc musztrę oraz ucząc 
się sztuki pożarnictwa. Dzięki 
wspólnym wysiłkom udało się 

zorganizować ślubowanie  
i przyjąć młodzież w struktury 
MDP. Do struktur Młodzieżo-
wej Drużyny Pożarniczej dołą-

OSP WOJCIESZKÓW 
ŚLUBOWANIE MŁODZIEŻOWEJ DRUŻYNY POŻARNICZEJ 
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NIECH ŻYJE NIEPODLEGŁA  
11 LISTOPADA W GMINIE WOJCIESZKÓW 

11 listopada 2021 roku 
Mieszkańcy Gminy Wojciesz-
ków uczcili 103 rocznicę odzy-
skania niepodległości. 

W kościele pw. Świętej Zofii 
w Zofiborze odprawiona zosta-
ła Msza Święta w intencji Oj-
czyzny. W nabożeństwie wzięli 
udział mieszkańcy parafii oraz 

uczniowie i grono pedagogicz-
ne Szkoły Podstawowej  
w Wólce Domaszewskiej.  

Gminne Obchody Święta 
Niepodległości rozpoczęły się 

Mszą Świętą w intencji Naszej 
Ojczyzny odprawioną w ko-
ściele pw. Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w Wojcieszkowie. 
Mszę sprawował Ksiądz Kano-
nik Sylwester Frąc, który  
w kazaniu przytoczył cytat 
Bolesława Prusa ,,Gdyby nas 
nawet setkami tysięcy topiono, 
wbijano na pale, obdzierano ze 
skóry, pieczono na wolnym 
ogniu – w całej 
„sympatycznej” Europie nikt 
palcem nie ruszy, nikt nie 
otrząśnie popiołu z cygara.” 
porównując sytuację Polski  
w XVIII wieku z obecną sytua-
cją Naszego Kraju. Braku reak-
cji krajów Europy Zachodniej 
na niebezpieczną sytuację na 
wschodniej granicy Polski.  

Dlaczego 11 listopada? 

11 listopada 1918 r. we Francji 
zostały podpisane dokumenty 
kończące wielką wojnę. 

11 listopada 1918 r. wojska nie-
mieckie zaczęły się wycofywać  
z terytorium naszego kraju. 

11 listopada 1918 r. Rada Re-
gencyjna przekazała Józefowi 

Piłsudskiemu władzę 
nad odradzającym się 
Wojskiem Polskim. 

Świętując 103 rocz-
nicę odzyskania nie-
podległości, dla prze-
strogi warto przypo-
mnieć dlaczego Polska 
zniknęła na 123 lata z 
mapy świata. Gdzie 
jeszcze w XVI wieku 
byliśmy potęgą mili-
tarną i gospodarczą, a 
w wieku XVIII Państwo Pol-
skie przestało istnieć. Na odzy-
skanie niepodległości złożyło 
się wiele czynników tak jak na 
jej utratę. Tak zwa-
na ,,demokracja po polsku” 
czyli demokracja szlachecka, 
która początkowo była piękną 
ideą ale stała się kulą u nogi. 
Szlachta zyskała bardzo duże 
prawa kosztem praw Króla. 
Uchwalenie praw ty-
pu ,,Liberum Veto” z biegiem 
czasu doprowadziło to do para-
liżu prac sejmu. Szlachta i ma-
gnateria bardzo często miała na 
uwadze zapełnienie swojej kie-
szeni kosztem kraju. Mimo, że 
w XVI wieku byliśmy potęgą 

gospodarczą nasza szlachta 
przespała moment, w którym 
kraje zachodniej Europy prze-
szły rewolucję przemysłową. 
Znacząco rozwinęło się rolnic-
two, dzięki czemu nie opłacało 
się sprowadzać zboża z Polski. 
Co z biegiem czasu przełożyło 
się na kryzys gospodar-
czy.  Który miał realny wpływ 
na pusty skarbiec. Dodatkowo 
przez lata przyzwyczailiśmy 
sąsiadujące z Polską mocar-
stwa, do ingerowania w we-
wnętrzne sprawy Polski. Bar-
dzo wiele przedstawionych 
czynników można utożsamić  
z obecną sytuację w kraju. Dla-
tego tym bardziej powinniśmy 
wyciągać wnioski z historii. 

PIĘKNA TRADYCJA  
WIECZORNICE Z OKAZJI ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WÓLCE DOMASZEWSKIEJ 

Wieczornice z okazji odzy-
skania przez Polskę niepodle-
głości są wspaniałą tradycją 
Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Wólce Domaszew-
skiej. 

12 listopada uczniowie zabra-
li widzów w podróż do prze-
szłości. W spektaklu ,,Pisk 
Białego Orła” pokazali jak ro-
dziła się Niepodległa Polska po 
123 latach zaborów.  

Gospodarzem uroczystości 
była p.o. dyrektora Anna Gol-
ba. Mury szkoły swoją obecno-

ścią zaszczycili:  

Pani Wójt Agnieszka Cieślak, 
Pan Piotr Goławski zastępca  
wójta, Sławomir Skwarek - 
Poseł na Sejm RP, Ryszard 
Szczygieł radny Sejmiku Woje-
wództwa Lubelskiego, Ks. Pro-
boszcz Jarosław Czech i były 
dyrektor szkoły w Wólce Do-
maszewskiej Pan Andrzej So-
biech z żoną.  
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W poprzednim Biuletynie 
Informacyjnym przekazywali-
śmy Państwu informację o no-
wo utworzonych Klubach Se-
niora w Wojcieszkowie  
i Oszczepalinie Pierwszym.  
W chwili obecnej obydwa klu-
by działają ,,pełną parą” tętnią 
życiem. Dla Naszych seniorów 
zawsze czekają ciekawe atrak-
cje. Klubowicze brali udział w 
zajęciach z poradnictwa psy-
chologicznego prowadzonych 
przez Panią Agnieszkę Wrób-

lewską. Na warsztatach poru-
szane są tematy życia codzien-
nego, które często nam towa-
rzyszą. Na jednych z zajęć po-
ruszony został temat żałoby.  

Członkowie Klubu Seniora  
w Wojcieszkowie i Oszczepali-
nie Pierwszym brali udział  
w warsztatach plastycznych, na 
których mogli trenować techni-
ki wykonywania prac plastycz-
nych przy jednoczesnym ćwi-
czeniu partii mięśni rąk i ple-
ców.  

►str. 5 

KLUB SENIORA W WOJCIESZKOWIE I OSZCZEPALINIE PIERWSZYM 
ZAJĘCIA, WARSZTATY, WYCIECZKI I DOBRA ZABAWA 

13 GRUDNIA—40 ROCZNICA WPROWADZENIA STANU WOJENNEGO 
MSZA W INTENCJI OFIAR STANU WOJENNEGO. KONCERT PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ 

13 grudnia w 40 rocznicę 
wprowadzenia przez władze 
komunistycznej Polski stanu 
wojennego mieszkańcy Naszej 
Gminy upamiętnili tamte dra-
matyczne chwile uczestnicząc 
w Mszy Świętej w intencji 
ofiar stanu wojennego. Mszę 
sprawował Ksiądz Kanonik 
Sylwester Frąc, który wygłosił 
piękne kazanie na temat obec-
nej sytuacji Polski, drogi do 
niepodległości, wojny bolsze-
wickiej i stanu wojennego. 
Przytoczone zostały słowa Bo-
lesława Prusa  ,,Gdyby nas 
nawet setkami tysięcy topiono, 
wbijano na pal, obdzierano ze 
skóry, pieczono na wolnym 
ogniu, w całej Europie nikt 

palcem nie ruszy, nikt nie 
otrząśnie popiołu z cygara.” 
Słowa te napisane były w chwi-
li, gdy Polska była pod zabora-
mi. Słowa jakże trafne do sytu-
acji Polski w 1920 roku gdzie 
w osamotnieniu zatrzymała 
bolszewicką nawałę. W 1939 

roku w osamotnieniu zmagała 
się z agresją z zachodu i 
wschodu. Ksiądz Kanonik po-
równał tamte czasy do obec-
nych. Do obecnie prowadzonej 
wojny hybrydowej na wscho-
dzie i zachodzie. Podkreślił, że 
wszystkie sojusze można ze-
rwać, każdego sojusznika moż-
na przeciągnąć na drugą stronę. 
Tylko jeden sojusz jest pewny. 
Sojusz z Bogiem.  

,,W 1920 roku Polska wygra-
ła, bo miała zaplecze. To zaple-
cze to Nasze domy w całej Pol-
sce. To Nasze domy, gdzie nie-
ustanie modlono się, gdzie nie-
ustanie odmawiano różaniec. 
(…)Moi drodzy potrzebne jest 

nam zaplecze. Ale również po-
trzebna jest praca dla dobra 
Naszej ziemskiej Ojczyzny. Mu-
simy coś mieć, coś znaczyć, 
żeby się z nami liczono. Do 
tych którzy tutaj są w kościele i 
chodzą do szkoły powiemy, 
Twoje pierwszorzędne zadanie 
wobec Polski to jest uczyć się, 

nawet gdyby zamknięto Ci 
szkoły to Ty masz się uczyć. 
(…) A Ty starszy masz praco-
wać dla dobra, dla pomnażania 
dobra materialnego, bo prze-
cież ono się przydaje. (…) Poza 
tym my nawzajem musimy sie-
bie wychowywać do  ciężaru 
ofiar. Jeżeli nie wychowamy, 
nie wyćwiczymy w sobie tej 
sprawności, że o to znosimy 
trudy, to przyjdą inni, którzy 
będą wytrzymalsi, którzy jak 
już nie raz mówiłem czapką nas 
nakryją. (…) Moi drodzy 
oprócz tych wojen hybrydo-
wych ze wschodu i zachodu , 
wiemy, że idzie również szał, 
który chce nas zdemoralizować 
w wielu płaszczyznach naszego 

życia. Powiemy, że zdemorali-
zowany źle wybiera, zdemorali-
zowany jest skończony. On jest 
skończony i skończona jest jego 
rodzina. Musimy mimo wszyst-
ko, mimo tego co pisał Bole-
sław Prus, mimo tego co dzieje 
się dzisiaj, mimo wszystko, na-

wet to z wielkim trudem musi-
my szukać koalicjanta ziem-
skiego. (…) Ale wiemy, że ten 
ziemski koalicjant, nawet pew-
ny może się nagle odwrócić.
(…) Trzeba więc niezależnie od 
poszukiwania koalicjanta ziem-
skiego, trzeba nieustannie 
wchodzić w koalicję z samym 
Bogiem. I wtedy dzieją się rze-
czy, które tak mówiąc po ludz-
ku są absolutnie niewytłuma-
czalne.” 

W  nabożeństwie oprócz 
Mieszkańców udział  wzięły 
władze gminy, pracownicy 
urzędu, jednostek organizacyj-
nych, poczty sztandarowe szkół 
i jednostek OSP. 

Po Mszy Świętej odbył się 
koncert pieśni patriotycznych 
w wykonaniu uczniów Szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Wólce Domaszewskiej. 

Dziękujemy wszystkim oso-
bom zaangażowanym w przy-
gotowanie uroczystości. 

Wycieczka do Nove Kino w Siedlcach 

Nabożeństwo w intencji ofiar stanu wojennego. Koncert pieśni patriotycznych 
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SZKOŁA W WÓLCE DOMASZEWSKIEJ WIELKIM PLACEM BUDOWY 
TERMOMODERNIZACJA, ROZBUDOWA, NOWE BOISKO 

Inwestycje w Gminie Woj-

cieszków nie zwalniają tempa. 

Od 2019 roku Nasza Gmina 

jest wielkim placem budowy. 

Budujemy, modernizujemy, 

rozbudowujemy, remontujemy 

wszystko po to. by odrobić 

stracony czas. Wiadomo, że 

przespanych lat, w których 

można było pozyskać więcej 

nie cofniemy, ale dlatego w 

chwili obecnej Gmina Woj-

cieszków jest jednym z naj-

większych beneficjentów w 

powiecie jeśli chodzi o dota-

cje. W tym momencie nie 

możemy dłużej spać. Szkoda 

tych straconych lat. Dlatego 

ciągle działamy. Długofalowe 

planowanie pozwala na ła-

twiejsze pozyskiwanie środ-

ków. Mamy pomysł, wiemy 

czego chcemy i wtedy szuka-

my sposobów finansowania. 

Bo oczywiste jest to, że bez 

dofinansowań ze środków 

własnych z budżetu za wiele 

się nie da zrobić. Ale to my 

już wiemy.  

W chwili obecnej na terenie 

Szkoły Podstawowej w Wólce 

Domaszewskiej prowadzone 

są prace wynikające z zakresu 

trzech  projektów.  

Pierwszy z nich to termomo-

dernizacja starego budynku 

szkoły. Kolejne to rozbudowa 

szkoły i budowa boiska wielo-

funkcyjnego. To ostatnie zo-

stało już oddane do użytkowa-

nia. Łączny koszt wszystkich 

prowadzonych w szkole inwe-

stycji to około 6 200 000 zł.  

Rozbudowa szkoły ma kosz-

tować 5 400 000 zł. Na chwilę 

obecną Gmina pozyskała już 

dokładnie 1 mln z rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokal-

nych. Budowa boiska wynio-

sła około 470 000 zł. Inwesty-

cja dofinansowana z programu 

ministerstwa sportu 

„Sportowa Polska 2021”.  

Projekt rozbudowy przewi-

duje wykonanie nowych sal 

dla oddziałów przedszkol-

nych, nowej stołówki i kuchni, 

pomieszczeń pod nowoczesną 

bibliotekę multimedialną  

i czytelnię oraz Sali konferen-

cyjno-wystawniczej. Termo-

modernizacja przewiduje ocie-

plenie ścian budynku, wymia-

nę stolarki okiennej i drzwio-

wej, wymianę instalacji cen-

tralnego ogrzewania, wymianę 

oświetlenia i montaż paneli 

fotowoltaicznych.  

Dyrektor szkoły cieszy się  

z faktu prowadzenia tylu in-

westycji w jej placówce. Pod-

kreśla, że inwestycje były 

potrzebne. Szkoła kształci 162 

uczniów. Jedna z klas liczy 26 

uczniów. Aby móc zagwaran-

tować dzieciom odpowiednie 

warunki trzeba było burzyć 

ścianki działowe i łączyć kla-

sy. Po zakończeniu wszyst-

kich inwestycji szkoła zyska 

na znaczeniu. Podniesie się  

z automatu poziom kształce-

nia. Pani dyrektor wierzy, że 

szkoła stanie się atrakcyjna 

dla dzieci, które uczęszczają  

do innych placówek.  

Szkoła w Wólce Domaszew-

skiej staje się obiektem spor-

towo edukacyjnym na miarę 

XXI wieku. 

INWESTYCJE DROGOWE DOBIEGAJĄ KOŃCA  
MIESZKAŃCY ,,NOWEGO WOJCIESZKOWA” I HELENOWA POJADĄ NOWYM ASFALTEM. 

Dobiegają końca prace mo-
dernizacyjne dróg gminnych na 
tak zwanym ,,Nowym Woj-
cieszkowie” Na odcinku 3 km, 
położona została nowa na-
wierzchnia asfaltowa, chodniki 
z kostki brukowej, utwardzone 
pobocza. Całkowity koszt in-
westycji to około 3 000 000 zł. 
Na realizację tego celu Gmina 
uzyskała dofinansowanie na 
poziomie 50% z Funduszu 
Dróg Samorządowych.  

Jak podkreśla Pani Wójt to 
kolejna bardzo duża inwestycja 
w samym Wojcieszkowie. 
Wojcieszków jako miejsco-
wość gminna musi się rozwi-
jać. 

Również dobiegają końca 
prace modernizacyjne przy tak 
zwanej drodze poscaleniowej 
będącej alternatywą dla drogi 
wojewódzkiej nr 808. Odcinek 
modernizowanej drogi ma oko-
ło 2 km długości i całkowity 
koszt jej modernizacji to 2 000 

000 zł. Inwestycja w Heleno-
wie jest również dofinansowa-
na w kwocie 50% z Funduszu 
Dróg Samorządowych. Obie te 
inwestycje opiewają na kwotę 
około 5 mln zł.  

Jak widać to kolejne inwesty-
cje drogowe jakie w ostatnich 
latach zostały zrealizowane na 
terenie Naszej Gminy. Zaczęło 
się od drogi na Glinne, jedno-
cześnie rozpoczęto moderniza-
cję drogi na Otylin, następnie 
drogi w Wólce Domaszewskiej 
i Siedliskach, droga na Wolę 
Burzecką. Nie wspominając 
drobnych inwestycji drogo-
wych. To miliony złotych prze-
znaczone na poprawę bezpie-
czeństwa  mieszkańców  
i zwiększenie komfortu użyt-
kowników.  

Pani Wójt ma głębokie prze-
konanie, że dobrze zainwesto-
wane pieniądze będą służyć 
Mieszkańcom przez lata. 

Inwestycje drogowe na ,,Nowym Wojcieszkowie” 

Inwestycje drogowe w miejscowości Helenów 

Rozbudowa  Szkoły Podstawowej w Wólce Domaszewskiej 



Miło nam poinformować, że 
trwają prace termomoderniza-
cyjne na budynku Zespołu 
Szkół w Wojcieszkowie. Jest to 
efekt projektu, który został 
złożony jako jeden z pierw-
szych po objęciu urzędu Wójta 
Gminy Wojcieszków przez 
Panią Agnieszkę Cieślak. 
Wniosek  złożony w 2019 roku 
obejmował termomodernizację 
budynków szkół w Wojciesz-
kowie i Wólce Domaszewskiej. 
Projekt uzyskał bardzo wysoki 
85% poziom dofinansowania. 
Projekt termomodernizacji bu-
dynku Szkoły w Wojcieszko-
wie opiewa na około 2,5 mln 
zł.  

Projekt przewiduje ocieplenie 
ścian, wymianę okien, ocieple-
nie dachu i montaż ogniw foto-
woltaicznych.  

W trakcie prowadzenia prac 
termomodernizacyjnych okaza-
ło się, że konieczne będzie wy-

konanie prac nieobjętych pro-
jektem. Już teraz wiadomo, że 
konieczna będzie wymiana 
orynnowania i podbitki.  

Gmina przewiduje po termo-
modernizacji oszczędności jeśli 
chodzi o rachunki za energię 
elektryczną i ogrzewanie. Wójt 

Gminy Wojcieszków cieszy 
się, że inwestycja, która ma się 
zakończyć w 2022 roku już się 
rozpoczęła. Ubolewa jednak 
nad tym, że tak późno Gmina 
Wojcieszków postarała się  
o dofinansowanie na ten cel. 
Źródła finansowania tego typu 
inwestycji były dostępne  

w latach wcześniejszych. 

,,Jak obejmowałam Urząd 
Wójta , pamiętam sytuację jak 
dzieci siedziały z zimna w kurt-
kach na lekcjach. Mam nadzie-
ję, że taka sytuacja już nie wró-
ci.” 
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TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY W WOJCIESZKOWIE  

PROGRAM SPORTOWA POLSKA 2021 
GMINA WOJCIESZKÓW WZBOGACIŁA SIĘ O DWA NOWE BOISKA WIELOFUNKCYJNE. 

16 listopada 2021 roku  
w trakcie Sesji Rady Gminy 
Wojcieszków Pani Wójt 
Agnieszka Cieślak wraz z Prze-
wodniczącym Rady Gminy 
Romanem Kalińskim przekaza-
li na ręce Pani Dyrektor Anny 
Golba i Aliny Burdach klucze 
do nowo wybudowanych boisk 
wielofunkcyjnych przy szko-
łach w Woli Bystrzyckiej  
i Wólce Domaszewskiej. Są to 
nowoczesne boiska wielofunk-
cyjne wyposażone w oświetle-
nie zasilane odnawialną energią 
z paneli. Boiska wybudowane 
zostały w ramach programu 
Ministerstwa Sportu ,,Sportowa 
Polska 2021”. Gmina Woj-
cieszków złożyła wniosek na 
budowę czterech boisk, w tym 
dwóch wielofunkcyjnych. Wy-
sokość uzyskanego dofinanso-
wania to 70% wartości inwe-
stycji. 30 % pokryte zostało  
z budżetu Gminy. Wartość 
boisk w Wólce Domaszewskiej 
i Woli Bystrzyckiej to odpo-
wiednio 500 000 zł i 400 000zł. 
Dwa kolejne boiska sportowe 
powstaną w Wojcieszkowie  
i Oszczepalinie Drugim.  

Nowo wybudowane boiska 
stają się wizytówką Naszej 
Gminy. Warto podkreślić, że  

w przeciągu dwóch ostatnich 
lat to kolejne inwestycje Gmi-
ny Wojcieszków w poprawę 
atrakcyjności szkół,  wyrówny-
wanie szans młodzieży  
z mniejszych miejscowości  
w kwestii dostępności do infra-
struktury sportowej. W 2019 
roku na terenie tych szkół po-
wstały Otwarte Strefy Aktyw-
ności, na które władze gminy 
również uzyskały dofinansowa-
nie. To pokazuje jak ważne jest 
pozyskiwanie środków ze-
wnętrznych na inwestycje. 
Przez ostatnie dwa lata Nasza 
Gmina znalazła się w czołówce 
powiatu łukowskiego w kwestii 
pozyskiwanych dofinansowań. 
Mamy nadzieję, że ta tendencja 

dalej się będzie utrzymywać  
i w niedalekiej przyszłości  
z Gminy wcześniej odbieranej 
jako symbol stagnacji staniemy 
się wzorem do naśladowania.  

Zachęcamy Państwa do obej-

rzenia wideo relacji dostępnej 
na Naszej stronie na Faceboo-
ku. Jeszcze  bardziej zachęca-
my do rodzinnego odwiedzenia 
nowych boisk.   

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wojcieszkowie 

Boisko wielofunkcyjne w Woli Bystrzyckiej 

Boisko wielofunkcyjne i OSA w Wólce Domaszewskiej 
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Na jednym ze spotkań prze-
prowadzone zostały warsztaty 
kulinarne, na których klubowi-
cze wspólnie gotowali a na-
stępnie degustowali przygoto-
wane potrawy. Prowadzono 
rozmowy o zdrowym trybie 
życia, o problemach ze zdro-
wiem wynikającymi z niepra-
widłowego odżywiania.  

Na jednym ze spotkań Pani 
Ewelina Kołodziejczyk zabrała 
Naszych Seniorów na wyciecz-
kę do przeszłości opowiadając 
historię Wojcieszkowa i jego 
okolic.  

Klubowicze uczestniczyli  
w warsztatach z rehabilitacji 
poznawczej prowadzonych 
przez Panią Michalinę Zabiel-
ską, na których ćwiczono pa-
mięć i koncentrację. 

Na zaproszenie Regionalnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Lublinie Nasi Klubowicze 
wzięli udział w obchodach Wo-
jewódzkiego Dnia Seniora  
w Lublinie. 

12 listopada na zaproszenie 
Dyrektor Szkoły Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Wólce 
Domaszewskiej Pani Anny 
Golba Seniorzy wzięli udział  
w Wieczornicy poświęconej 
rocznicy odzyskania przez Pol-

skę niepodległości, przygoto-
waną przez uczniów i grono 
pedagogiczne.  

25 listopada Seniorzy inte-
growali się podczas zabawy 
andrzejkowej.  

28 listopada w ramach zajęć 
Klubu Seniora zorganizowana 
została wycieczka do siedlec-
kiego kina na film pt.: ,, To 

musi być miłość”. 

Jak widać członkowie klubu 
seniora mają bardzo dokładnie 
zaplanowane, każde spotkanie. 
Szeroki wachlarz warsztatów  
i zajęć  

Uczestnictwo w Klubie Se-
niora jest darmowe. Wszystkie 
osoby zainteresowane członko-
stwem proszone są o kontakt  

z Centrum Usług Społecznych 
w Wojcieszkowie. 

Spółdzielnia socjal-
na ,,Wojcieszkowianka”, która 
w tym roku obchodziła rok 
swojej działalności realizuje na 
zlecenie CUS usługę społeczną 
pod nazwą ,,Centrum Wsparcia 
Specjalistycznego” w ramach 
projektu ,,CUS w Gminie Woj-
cieszków - wysoka jakość 

usług społecznych dla miesz-
kańców gminy”. Centrum 
Wsparcia Specjalistycznego 
oferuje pomoc w zakresie: po-
radnictwa psychologicznego 
dla dzieci, poradnictwa psycho-
logicznego dla dorosłych, gru-
py wsparcia dla rodziców dzie-
ci niepełnosprawnych, grupy 

wsparcia dla ofiar przemocy  
i współuzależnionych, konsul-
tacji z lekarzem psychiatrą, 
doradztwa zawodowego i po-
średnictwa pracy. 

Osoby, które chcą skorzystać 
ze wsparcia zapraszamy do 
kontaktu z Centrum Usług Spo-

łecznych w Wojcieszkowie.  
ul. Kościelna 44, tel. 25 755 43 
34. 

Wsparcie oferowane w ra-
mach Centrum Wsparcia Spe-
cjalistycznego jest bezpłatne. 

 

CENTRUM WSPARCIA SPECJALISTYCZNEGO 

Członkowie Klubu Seniora gościnnie na Wieczornicy w Wólce Domaszewskiej Andrzejki w Klubie Seniora 

Wojewódzki Dzień Seniora Warsztaty rehabilitacji poznawczej 
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Klub—miejsce spotkań dla 
młodzieży i dorosłych to usłu-
ga skierowana dla młodzieży  
w wieku 16-18 lat, która pra-

gnie pogłębiać więzi towarzy-
skie, rozwijać zainteresowania, 
poznawać nowych ludzi, zdo-
bywać nowe doświadczenia 
oraz wspierać proces usamo-
dzielniania się. Usługa również 
kierowana jest do osób doro-
słych z terenu gminy Wojciesz-
ków, które będą chciały reali-

zować swoje pasje, aktywnie 
spędzać wolny czas oraz dla 
osób wyrażających potrzebę 
kontaktu z innymi ludźmi. Za 
realizację tej usługi społecznej 
od jakiegoś czasu odpowiada 
Gminna Biblioteka Publiczna  
w Wojcieszkowie. 

W ramach działalności klubu 
organizowane są różnego ro-
dzaju zajęcia, szkolenia, warsz-
taty rozwijające zainteresowa-
nia ich uczestników.  

Członkowie klubu 25 listopa-
da uczestniczyli w warsztatach 
z makramy, które poprowadziła 
pani Anna Pawlik-Kruk. Ma-
krama to technika wiązania 
sznurków, za pomocą której 
możemy wykonać różnorodne 
dodatki wnętrzarskie, torebki, 
kwietniki, biżuterię i wiele 

innych dekoracji np. łapacze 
snów. Uczy cierpliwości i roz-
wija kreatywność. Panie nau-
czyły się najważniejszych splo-
tów, poznały podstawy techniki 
i wykonały swoje makramy 
ścienne. 

W grudniu członkowie klubu 
wzięli udział w warsztatach 
fotograficznych, które popro-
wadziła Pani Magdalena Żęta-
ła. 

8 grudnia Pani Żaneta Tu-
chowska poprowadziła zajęcia 
pt. ,,Projektowanie Ogrodu”. 
Uczestnicy mieli możliwość 
zapoznania się z zagadnieniami 
dotyczącymi nauki planowania 
przestrzeni zewnętrznej, pod-
stawowych zasad projektowa-
nia ogrodu, doboru roślin i by-
lin, chorób i szkodników traw  

i poradnictwa indywidu-
alnego.  

Wprowadzając pilotażo-
wy program Centrum 
Usług Społecz-
nych ,wielokrotnie Pani 
Wójt podkreślała, że 
będzie to zupełnie nowa 
jakość usług społecz-
nych. Usług skierowa-
nych do tak szerokiej 
liczby odbiorców, z taką 
intensywnością nie było 

NOWA USŁUGA SPOŁECZNA  
ZAJĘCIA EDUKACYJNE I SPORTOWE DLA DZIECI, PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ 

Zajęcia edukacyjne i sporto-
we dla dzieci i młodzieży to 
kolejna uruchomiona przez 
Centrum Usług Społecznych 
usługa społeczna realizowana 
w ramach programu „CUS  

w Gminie Wojcieszków wyso-
ka jakość usług społecznych 
dla mieszkańców gminy”. 
Usługa skierowana jest do 
dzieci i młodzieży z terenu 
gminy Wojcieszków, które 

pragną budować poczucie 
sprawstwa, kształtować osobo-
wość, rozwijać zainteresowania 
oraz spędzać wolny czas  
z przyjaciółmi.  

Pani Wójt Agnieszki Cieślak 

realizację powyższej usługi 
zleciła Szkołom Podstawowym 
z terenu Gminy Wojcieszków.  

Zespół Szkół w Wojcieszko-
wie realizuje zajęcia z języka 
angielskiego i gry na gitarze. 

KLUB MIEJSCE SPOTKAŃ DLA DOROSŁYCH I MŁODZIEŻY 

,,Dance Aerobik” w Szkole Podstawowej w Woli Bystrzyckiej ,,Dance Aerobik” w Szkole Podstawowej w Woli Bystrzyckiej 

Warsztaty fotograficzne Warsztaty z makramy 
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Szkoła Podstawowa w Woli 
Bystrzyckiej prowadzi zajęcia 
taneczne ,,dance aerobik - no-
woczesne formy tańca”. Szkoła 
Podstawowa w Wólce Doma-
szewskiej prowadzi zajęcia  
z języka angielskiego i nauki 
tańca ludowego. Młodzież  
z terenu Gminy Wojcieszkowie 
może uczestniczyć w zajęciach 
z animacji komputerowej orga-
nizowanych przez Szkołę Pod-
stawową w Hermanowie. Szko-
ła Podstawowa w Siedliskach 
w swojej ofercie przygotowała 

zajęcia z rękodzieła. W Szkole 
Podstawowej w Oszczepalinie 
Drugim prowadzone są zajęcia 
z języka niemieckiego i nauki 
śpiewu.  

Uczestnictwo w zajęciach jest 
bezpłatne. Jedynym warunkiem 
uczestnictwa jest złożenie od-
powiedniego wniosku do Cen-
trum Usług Społecznych  
w Wojcieszkowie. To właśnie 
w CUS jest prowadzona rekru-
tacja na poszczególne zajęcia. 
Zajęcia są dedykowane dzie-

ciom i młodzieży z terenu całej 
gminy. Dzieci uczęszczające 
do szkoły w Wólce Domaszew-
skiej mogą brać udział w zaję-
ciach prowadzonych np.  
w Oszczepalinie Drugim.  

Zajęcia edukacyjne dla dzieci 
i młodzieży cieszą się bardzo 
dużym zainteresowaniem. 
Obecnie Centrum Usług Spo-
łecznych z powodu pełnego 
obłożenia prowadzi zapisy na 
listę rezerwową.  

Zajęcia dla dzieci i młodzieży 
są bardzo dobrze odbierane 
przez najmłodszych mieszkań-
ców Naszej Gminy ale i przez 
ich rodziców. Dzieci mogą 
rozwijać swoje pasje, zdoby-

wać nowe doświadczenia jak 
również pogłębiać swoją wie-
dzę. Do tej pory dzieci, które 
chciały uczestniczyć w podob-
nych zajęciach musiały  dojeż-
dżać do Łukowa. Zazwyczaj 
były to zajęcia płatne. Teraz 
dzięki staraniom Gminy po 
uzyskaniu odpowiedniego fi-
nansowania, zajęcia dla dzieci 
są bezpłatne.  

 

Zachęcamy do zapoznania się 
z zdjęciami i filmami z prze-
prowadzanych zajęć dostęp-
nych na facebooku CUS i po-
szczególnych szkół. 

KLUB SAMOPOMOCY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  
ZAJĘCIA, WARSZTATY, WYJAZDY, SPOTKANIA 

Klub Samopomocy dla Osób 
Niepełnosprawnych działa przez 
5 dni w tygodniu. W ramach 
usługi klub oferuje bezpłatnie: 
poradnictwo psychologiczne dla 
osób dorosłych niepełnospraw-
nych, rehabilitację, zajęcia 
warsztatowe, rehabilitację po-
znawczą, działania integracyjne 
jak np. wycieczki itp. Pod 
okiem opiekunek klubu i osób 
prowadzących warsztaty może-
my spędzić wspólnie czas, za-
pomnieć na chwilę o troskach 
dnia codziennego, poczuć przy-
należność do lokalnego środo-
wiska. Klub kieruje swoje dzia-
łania do wszystkich osób niesa-
modzielnych, w tym starszych 
mieszkańcy Gminy Wojciesz-
ków, niepełnosprawnych, któ-
rzy ze względu na wiek, stan 
zdrowia lub swoją niepełno-
sprawność wymagają opieki lub 
wsparcia.  

W ramach zajęć członkowie 
klubu samopomocy wraz  
z członkami klubu seniora wzię-
li udział w wycieczce do Sie-
dlec, której głównym punktem 

był seans filmowy pt. ,,To musi 
być miłość”. Po projekcji 
uczestnicy zjedli wspólny 
obiad. 

12 listopada członkowie klubu 
samopomocy wzięli udział  
w Wieczornicy upamiętniającej 
odzyskanie przez Polskę Nie-
podległości przygotowanej 
przez młodzież i grono pedago-
giczne ze Szkoły Podstawowej 
w Wólce Domaszewskiej.  

Każdy dzień działal-
ności to nowe zadania. 
Na zajęciach plastycz-
nych uczestnicy klubu 
wykonali patriotyczne 
biało-czerwone koty-
liony  
i polskie flagi, balonowe pi-
łeczki antystresowe, ozdoby 
choinkowe. Prowadzone są 
również zajęcia z psycholo-
giem, warsztaty psycho-
edukacyjne z elementa-

mi ,,dogoterapii". Uczestnictwo 
w Klubie jest nieodpłatne dla 
mieszkańców. Osoby zaintere-
sowane członkostwem proszo-
ne są o kontakt 
z Centrum Usług Społecznych  
w Wojcieszkowie. 

Zajęcia z rękodzieła w Szkole Podstawowej w Siedliskach 

Zajęcia gry na gitarze w  Zespole Szkół w Wojcieszkowie 

Członkowie Klubu Samopomocy dla osób niepełnosprawnych 
gościnnie w SP w Wólce Domaszewskiej na Wieczornicy. 

Zajęcia plastyczne w klubie samopomocy. 


