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N

apełnieni radością Świąt Bożego Narodzenia
życzymy Państwu, by ten szczególnie piękny czas
odradzania się dobra wprowadził do Waszych domów
radość, pokój i jeszcze więcej rodzinnego ciepła,
a Nowy Rok 2017 niechaj obfituje
w zdrowie, szczęście i sukcesy.
Przewodniczący
Rady Gminy Trzebieszów
Marek Izdebski

Wójt
Gminy Trzebieszów
Mirosław Szekalis
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Zmieniamy się dla Was

Inwestycje w Gminie Trzebieszów

Droga gminna
w miejscowości Zembry

w roku 2016.

1 297 226,87 zł - Przebudowa drogi gminnej w m. Szaniawy Poniaty na długości blisko 1 km. Przebudowa drogi gminnej polegała na
budowie ścieżki rowerowej, chodników, odwodnienia drogi, remontu chodników, zatoki autobusowej, przebudowy skrzyżowania w miejscowości Szaniawy-Poniaty”. W zakres robót wykonano roboty rozbiórkowe, wykonanie kanalizacji, oznakowanie, zjazd, chodnik, ścieżka
rowerowa i poszerzenie jezdni, naprawa istniejącej nawierzchni, roboty ziemne, zatoka autobusowa. Dofinansowanie tej drogi to 608
613 zł pozyskane od Wojewody Lubelskiego.

131.355,80 zł - Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Trzebieszów-Kolonia.
Zakres robót to: wzmocnienie istniejącej nawierzchni, podbudowa z kruszywa łamanego, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych. Kwota dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego: 80.000 zł.
Udało się. Na wniosek władz Gminy Zarząd Dróg Wojewódzkich z własnych środków wykonał remont chodników w Trzebieszowie
Pierwszym i Drugim.

Droga w Szaniawach-Poniatach





Trzecia
studnia
głębinowa
W roku 2016 (czerwiecwrzesień) została wybudowana
studnia głębinowa nr 3.

Na działania inwestycyjne w roku 2016 Rada Gminy zaplanowała łącznie blisko 4 mln zł. Z tego do najważniejszych inwestycji należą:

750 000,00 zł - Modernizacja drogi Trzebieszów – Wierzejki. Remont drogi powiatowej Trzebieszów - Wierzejki to owoc dobrej
współpracy władz Gminy Trzebieszów z Zarządem Powiatu Łukowskiego. Jest to jedna z ważniejszych dróg na terenie gminy, która stanowi ważny szlak komunikacyjny dla mieszkańców. W ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata
2016-2020 powiat łukowski otrzymał dofinansowanie w wysokości niemal 2,5 mln zł, na remonty dróg powiatowych, z czego część tej
kwoty została przeznaczona na remont drogi powiatowej w naszej gminie. Wyremontowano również drogi w Zembrach i skrzyżowania
dróg w Mikłusach i Dębowierzchach.



Droga
wojewódzka
w Trzebieszowie
Pierwszym
oraz w Trzebieszowie
Drugim

Decyzja o budowie studni zapadła
pod koniec roku 2015. Budowa nowej studni wynikała z długotrwałej
suszy i ograniczeń w dostawie wody
mieszkańcom naszej gminy. Co
prawda nie było przerw w samej dostawie wody, ale zmuszeni byliśmy
zmniejszyć ciśnienie wody w sieci,
tak aby ograniczyć zużycie i by nie
zabrakło wody w kranach.
Głębokość

72 m

Wydajność

130 m3/h

Koszt

150 tys zł

Po wybudowaniu nowej, bardzo
wydajnej studni jesteśmy znacznie
lepiej zabezpieczeni na wypadek suszy czy awarii którejś z pozostałych
studni głębinowych. Reasumując.
Dzięki trzem studniom głębinowym
o łącznej wydajności ok. 250m3/h
oraz agregatowi prądotwórczemu
dużej mocy - jesteśmy dobrze
przygotowani na nieprzewidziane
zjawiska pogodowe typu susza czy
np. huragany lub śnieżyce uszkadzające przewody elektryczne.
Od listopada 80% wody podawanej
na sieć jest właśnie z nowowybudowanej studni.

Droga Trzebieszów-Wierzejki

Droga gminna w miejscowości Trzebieszów-Kolonia

*20 000 zł - uporządkowanie odpływu
wód opadowych w m. Debowierzchy,
*36 700 zł - zakupiono działkę pod
ujęcie wody w Karwowie oraz przygotowano program gospodarki ściekowej
w Dębowicy,
*150 000 zł - całkowity koszt budowy
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Fundusz Sołecki w 2016 r.

Remonty świetlic wiejskich:

Rada Gminy Trzebieszów w budżecie za rok 2016 przyznała w ramach funduszu sołeckiego środki w kwocie 365 196,48 zł.

Remont
świetlicy
wiejskiej.

Przygotowanie
planów i dokumentacji koniecznej
do rozpoczęcia
budowy świetlicy
wiejskiej oraz na
zakup materiałów
budowlanych.

14 186,09 zł

9 839,22 zł

Remont
świetlicy

Wywózka
tłuczniem
drogi
od wsi
do lasu.

14 391,69 zł

Zakup materiałów
do ogrodzenia
placu przy
świetlicy
wiejskiej.

Zakup
materiałów
do świetlicy
wiejskiej.

12 776,30 zł

Modernizacja
świetlicy OSP,
ułożono kostkę
brukową
w boksach
garażowych.

7 489,55 zł
Mikłusy
Wólka
Konopna

Utwardzenie placu
przed sklepem
i świetlicą,
doposażenie
świetlicy.

Zembry
Jakusze

Płudy
Gołowierzchy

9 545,51 zł

25 464,48 zł

PopławyRogale

Celiny

Wierzejki

Nurzyna

Karwów

Nurzyna

Wylany
TrzebieszówKolonia

Trzebieszów
Drugi

Fundusz Sołecki.
Wybrane zadania.
Remonty dróg gruntowych.

Dębowierzchy

Szaniawy-Matysy

Zembry

Trzebieszów

12 453,22 zł

Kurów

11 777,69 zł
13 951,13 zł

Leszczanka

Trzebieszów
Świercze

Celiny

Remont
świetlicy i zakup
wyposażenia OSP.

Zaolszynie

Utwardzenie
placu
przed
świetlicą
wiejską.

Wylany

11 630,83 zł

Zakup materiałów
do utwardzenia dróg
wiejskich.
11 807,06 zł

Zakup materiałów do
wykonania
oświetlenia we
wsi Leszczanka.

16 682,61 zł

Dębowierzchy

Trzebieszów
Pierwszy

Dębowica

22 556,77 zł

Zakup
materiałów
i remont
świetlicy
wiejskiej.

Karwów

SzaniawyPoniaty
SzaniawyMatysy

15 742,75 zł
Remont
Sali OSP,
zakup
wyposażenia
świetlicy
wiejskiej.

24 495,24 zł
18 562,34 zł
17 240,66 zł

Modernizacja
drogi
Karwów
-Świercze.

Zakup
sprzętów
na plac
zabaw. 21 264,46 zł
7 988,86 zł
zakup urządzeń do
siłowni napowietrznej
Remont drogi
oraz urządzeń
nr 170 (wywózmonitoringu.
ka tłuczniem).

kwoty przy strzałkach to przyznane środki w 2016 r.

Modernizacja 13 216,86 zł
sali głównej
Utwardzenie
OSP.
palcu za
świetlicą
kostką
brukową.
20 001,51 zł
Rozbudowa budynku
świetlicy wiejskiej
o kotłownię na paliwo stałe
i wykonanie ogrzewania.

Utwardzenie
placu przy świetlicy i modernizacja kuchni.
Gołowierzchy

Wierzejki

Kurów
Mikłusy

11 924,54 zł
Wymiana dachu na
świetlicy wiejskiej

20 207,11 zł
Modernizacja
placu przy Kościele.

Trzebieszów Pierwszy

Trzebieszów Kolonia

Świercze
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Absolutorium
Wójta Gminy





Gminne ćwiczenia OSP
pokazała, integrację zespołów strażackich, gdzie każdy odpowiadał za swój
odcinek, co w sumie ma przyczynić się
do szybkiego i sprawnego ugaszenia
pożaru i zabezpieczenia życia i mienia.
W zakładzie pieczarkarskim Pana
Jerzego i Janusza Kłopotków ćwiczenie dotyczyło akcji wybuchu pożaru
w kotłowni zakładu oraz ochrony życia
ludzkiego w związku z zadymieniem
pomieszczeń w zakładzie.
Na dalszym etapie akcja przeniosła
się do Szkoły Podstawowej w Trzebieszowie gdzie przećwiczono podobne
elementy wspólnych działań, tj. zabezpieczenie mienia i życia ludzi.
W ćwiczeniach wzięło udział 12
jednostek straży pożarnej w tym 10
z terenu Gminy Trzebieszów. Strażacy
ćwiczyli wraz z zespołami PSP w Łukowie, Policji i Pogotowia Ratunkowego
gaszenie pożarów z jednoczesnym zapewnieniem bezpieczeństwa ludziom
tam przebywającym.

Celem zawodowej i ochotniczej

straży pożarnej jest działanie
na rzecz ochrony życia, zdrowia
i mienia przed pożarami, klęskami
żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi
zagrożeniami.

Rada Gminy Trzebieszów

zaakceptowała wykonanie
budżetu Gminy za zeszły rok
2015 i udzieliła absolutorium Wójtowi, Mirosławowi
Szekalisowi.



W dniu 21 września Jednostki Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie, OSP
z Gminy Trzebieszów, Policji i służb
medycznych brały udział w ćwiczeniach
pożarowych na terenie Zakładu Produkcyjnego J.J Kłopotek oraz w Szkole Podstawowej w Trzebieszowie.
Celem tych ćwiczeń była przede
wszystkim koordynacja wielu jednostek
straży pożarnych na wypadek zaistnienia pożarów zagrażających mieniu i życiu ludzkiemu.
Ważnym elementem było zgranie wielu jednostek aby dostarczyć wodę do
akcji z lokalnego z ogólnie dostępnego
wodociągu i pobliskiego stawu. Akcja
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8 ton
żywności

W grudniu Organizacja Pożytku Lokalnego działająca w naszej gminie pozyskała
ponad 8 ton żywności z Banku Żywności
w Lublinie.

Wśród produktów znalazły się: herbatniki,
groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat
pomidorowy, gulasz wieprzowy, szynka drobiowa,
cukier biały, olej rzepakowy. Artykuły spożywcze przekazywane
są w formie paczek żywnościowych, w składzie których, do 14
czerwca 2017, znajdą się co najmniej artykuły spożywcze spośród następującego typu: makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki,
mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający , groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy, filet z makreli w oleju, szynka drobiowa,
szynka wieprzowa, pasztet wieprzowy, cukier biały, olej rzepa-





kowy. Pomoc Żywnościowa finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
Do skorzystania ze wsparcia w postaci żywności i realizowanych działań towarzyszących uprawnione są osoby, które spełniają określone przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji
życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy
społecznej (951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł
dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego
przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub
w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego
w organizacji.



Plener Klubu Aktywnych
Klub Aktywnych Mieszkańców Gminy Trzebieszów działający przy
Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku w Trzebieszowie, zorganizował spotkanie plenerowe w Wólce Konopnej, które swoją obecnością
uświetnił Wójt Gminy Trzebieszów Mirosław Szekalis.

Narodowe
czytanie

Przy ognisku i grillu bawiło się około 50 osób naszej gminy. Delektowano się
pysznymi daniami, między innymi ciastami, sałatkami, które przygotowały
uczestnicy imprezy.
Dodatkową atrakcją była Kapela Podwórkowa Antek-Band. Wszyscy zebrani bawili się wspaniale. Organizatorzy zapraszają do jeszcze liczniejszego udziału w dalszych działaniach ,,Klubu Aktywnych Mieszkańców Gminy
Trzebieszów.

Głosowanie odbyło się w trakcie XIII sesji Rady Gminy
Trzebieszów. Udzielenie absolutorium oznacza stwierdzenie
prawidłowości finansowego
działania naszego samorządu. Zarządzanie publicznymi
pieniędzmi to bardzo odpowiedzialne zadanie. Wymaga
skrupulatności, rozwagi i dużej
wiedzy. Na sukces, jakim jest
otrzymanie absolutorium,
składa się praca wielu osób,
które działają w strukturach
Urzędu Gminy, w tym szczególnie naszej Skarbnik Pani
Ewy Szczygielskiej. Dziękuję
za dobra współpracę Państwu
Radym oraz kierownikom
poszczególnych jednostek.
Należą Wam się duże słowa
uznania i podziękowania - mówił Wójt Gminy Trzebieszów
Mirosław Szekalis.

W dniu 3 września w Gminnym
Ośrodku Kultury i Wypoczynku
po raz kolejny mieszkańcy gminy Trzebieszów spotkali się, aby
wspólnie czytać tegoroczną powieść Quo Vadis Henryka Sienkiewicza.







Powieść wybrana została w głosowaniu internautów i nawiązuje do Roku
Henryka Sienkiewicza.
W akcji z terenu naszej gminy wzięło udział kilkadziesiąt osób wypełniając zaproszenie Pana Prezydenta
Andrzeja Dudy do wspólnego czytania w każdym miejscu niezależnie do
wieku czy miejsca zamieszkania. Poniżej prezentujemy fotorelację z tego
wydarzenia.
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100-lecie OSP Trzebieszów
fotoGALERIA

W tym roku OSP Trzebieszów obchodziło swoje 100-lecie
istnienia. Uroczysty apel z okazji 100-lecia OSP Trzebieszów
odbył się przy remizie strażackiej OSP.
Uroczystej Mszy Św. w intencji druhów strażaków przewodniczył
Ks. Biskup Piotr Sawczuk, który poświęcił pamiątkową tablicę
oraz wóz strażacki. Podczas tej uroczystości wiceprezes Zarządu
Oddziału Gminnego Związku druh Andrzej Mączyński odczytał
akt nadania Złotego Znaku ZOSP RP a jego dekoracji dokonał
w imieniu Prezydium Zarządu Głównego Związku Członek Prezydium Oddziału Wojewódzkiego Związku dh Janusz Kozioł w
asyście Z-cy Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Szczepana Goławskiego. W dalszej kolejności dokonano odznaczenia
zasłużonych członków OSP za długoletnią, nienaganną służbę
społeczną.
Podczas uroczystości zostali odznaczeni następujący druhowie: •Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza otrzymali
druhowie Henryk Gil i Mirosław Szekalis. •Medal złoty po raz
drugi otrzymali druhowie: Tomasz Kowalczyk i Jan Szczygielski.

•Medal złoty otrzymali druhowie: Jacek Antonowicz, Piotr Gil,
Michał Śledź, Janusz Pękala. •Medal srebrny otrzymali druhowie:
Michał Gruchała, Krzysztof Grochowski, Andrzej Hryciuk. •Medal brązowy otrzymai druhowie: Andrzej Antonowicz, Andrzej
Bernat, Kazimierz Jaworski, Grzegorz Jaszczuk, Piotr Kłopotek,
Jerzy Kłopotek, Piotr Kowalczyk, Kan.Ryszard Kozieł, Adam
Krasuski, Jacek Krzyszczk, Pan Jarosław Trokowicz. •Odznakę Strażak Wzorowy otrzymali druhowie: Michał Antonowicz,
Tomasz Boboń, Krzysztof Buczek, Kamil Gil, Rafał Jasiński,
Grzegorz Kłopotek, Paweł Kaliński, Janusz Kłopotek, Mariusz
Kowalczyk, Janusz Krasuski, Michał Małycha, Kamil Mościcki,
Karol Szydłowski, Hubert Śledź, Marcin Śledź, Mirosław Śledź.
Odznakę za wysługę lat otrzymali następujący druhowie: •70-ciu:
Tadeusz Dąbrowski, Zygmunt Kłopotek. •65-ciu: Lucjan Kłopotek, Stanisław Kłopotek, Czesław Śledź. •60-ciu: Jan Kamecki,
Mieczysław Śledź, Lucjan Walo. •50-ciu: Andrzej Egier, Mieczysław Gil, Henryk Matejek, Tadeusz Nieroda, Kazimierz Przybysz
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Różności...






Podziękowanie Biskupa Siedleckiego
dla władz Gminy Trzebieszów za pomoc
w organizacji ŚDM 2016.







Nasi wśród najlepszych w ogólnopolskim konkursie ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM” Fundacji Banku Ochrony
Środowiska
Uczniowie Szkoły Podstawowej zerówki
i klas I-III w Trzebieszowie pod kierunkiem
Pani Jadwigi Galińskiej stanęli na podium
w konkursie “Zdrowo Jem, więcej wiem”.
W kategorii Jesień dzieci zajęły 2 miejsce zaś
w kategorii GRAND PRIX trzecie miejsce.
GRATULUJEMY PROJEKT “ZDROWO
JEM, WIĘCEJ WIEM” to projekt realizowany przez Fundację Banku Ochrony Środowiska w trosce o zdrowie młodego pokolenia.
Projekt ma charakter ogólnopolskiej międzyszkolnej rywalizacji zespołowej.






Wakacyjne spotkania z kulturą
i przyrodą mieszkańców Gminy Trzebieszów
Wakacyjne spotkania z kulturą mieszkańców
Gminy Trzebieszów.

Min. Zdrowia: Seniorzy 75+ mają prawo do bezpłatnych leków,
przepisywanych ze względu na stan zdrowia.

Bezpłatne leki
dla seniora
Osoby, które ukończyły 75. rok życia będą miały od czwartku (1
września 2016 r) prawo do bezpłatnych leków znajdujących się na
liście ogłoszonej przez Ministra Zdrowia. Należy jednak pamiętać, że
lek będzie bezpłatny jedynie w określonych wskazaniach, a specjalną receptę wystawi lekarz POZ.
Wprowadzając bezpłatne leki dla najstarszych Polaków, minister
zdrowia ma na względzie troskę o ich zdrowie. Komunikaty skierowane do pracowników POZ, farmaceutów i lekarzy specjalistów mają
wyjaśnić im najważniejsze kwestie dotyczące zasad przepisywania
tych leków. Ponieważ w mediach pojawiły się wybiórcze fragmenty
tych komunikatów, wyjaśniamy, że jeden z nich przypomina o tym,
że zmieniając pacjentowi dotychczas stosowane leki na inne, lekarz
ma obowiązek kierować się aktualną wiedzą medyczną a nie tylko
tym, czy dany lek znajduje się na wykazie bezpłatnych leków.
Wyjaśniamy również, że wykaz leków przysługujących bezpłatnie
pacjentom, którzy ukończyli 75 lat, nie jest wykazem leków zalecanych w leczeniu pacjentów w wieku podeszłym?. Nie może on być
jedyną podstawą (a więc taką podstawą, za którą nie stoi wiedza
medyczna) do zmiany sposobu leczenia pacjenta.
bezplatnelekidlaseniora.pl
Kto może wystawiać recepty na bezpłatne leki
Recepty na bezpłatne leki dla pacjentów, którzy ukończyli 75 lat,
mogą wystawiać: uprawnieni lekarze podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), uprawnione pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej,
lekarze z prawem wykonywania zawodu, którzy zaprzestali jego wykonywania - mogą wystawić recepty dla siebie, małżonków, wstępnych, zstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa (tzw. pro auctore
i pro familiae).
Czy lekarze specjaliści mogą wystawiać recepty na bezpłatne
leki
Lekarze specjaliści nie mogą wystawiać recept na bezpłatne leki dla
pacjentów po 75. roku życia (chyba że są to recepty pro auctore i pro
familiae).
Jeśli lekarz specjalista leczy pacjenta lekami, które znajdują się na
wykazie bezpłatnych leków, musi przekazać tę informację lekarzowi
podstawowej opieki zdrowotnej. Lekarz POZ będzie mógł wówczas
wystawić pacjentowi receptę oznaczoną literą S. Dzięki temu pacjent dostanie w aptece lek bezpłatnie.
Ważne!
Wprowadzenie bezpłatnego dostępu do wybranych leków dla pacjentów, którzy ukończyli 75 lat, nie może być podstawą do zmiany
przez lekarza specjalistę zasad leczenia (prowadzonej farmakoterapii), jeżeli zmiana nie jest oparta na aktualnej wiedzy medycznej.
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Zawody OSP

W okresie wakacyjnym w Karwowie
Wójt Gminy Trzebieszów, OSP Karwów we
współpracy z Państwową Powiatową Strażą
Pożarną w Łukowie zorganizowali gminne
zawody sportowo-pożarnicze dla jednostek
OSP z terenu Gminy Trzebieszów.
W zawodach udział wzięło 12 jednostek z czego na podium stanęli druhowie z OSP Karwów
(I miejsce), OSP Zembry (II miejsce), OSP Wierzejki (III miejsce).

Forum Kobiet

Panie z Gminy Trzebieszów
uczestniczyły w
VIII Forum Kobiet
Aktywnych w Urszulinie w powiece
włodawskim, podczas których promowały gminę, między innymi
poprzez prezentację własnych
wyrobów kulinarnych.
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Uroczystości odsłonięcia pomnika Żołnierzy AK WiN Obwód Łuków i Radzyn Podlaski w Szaniawach – Poniatach.

AKCJA MITROPA

3 października 1946 roku oddział AK-WIN po dowództwem porucznika Tadeusza Marczuka ps.
Kurzawa w Szaniawach-Poniatach koło Trzebieszowa zatrzymał
wojskowo-dyplomatyczny
pociąg radziecki „Mitropa”. Bez
rozlewu krwi rozbrojono ponad
200 żołnierzy Armii Czerwonej
w tym pięciu generałów i kilku
wysokich rangą funkcjonariuszy
NKWD jadących na naradę wojskową do Warszawy.
2 października w Szaniawach–Poniatach odsłonięto pomnik, upamiętniający to wydarzenie. Jest to monument w kształcie koła o średnicy
20 metrów. W centralnym punkcie
pomnika znajduje się krzyż. Wokół
stoi 20 betonowych płyt z wyciętymi sylwetkami żołnierzy. Projekt
pomnika wykonał społecznie Pan Jan
Raniszewski.
Uroczystości rozpoczęły się od
Eucharystii w miejscowym kościele
parafialnym. Niech ta uroczystość
nie będzie tylko jedną z okazji do
patriotycznego aktu naszego życia
ale przyczyni się do refleksji aby-

śmy dalej kształtowali trzy cnoty
Bóg Honor Ojczyzna – mówił w homilii ks. Sł. Zarski.
Po Mszy św. uczestnicy uroczystości w asyście kompanii Reprezentacyjnej 4 Skrzydła Sił Powietrznych
w Dęblinie oraz Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego z Siedlec
udali się pod pomnik, który znajduje
się obok przystanku PKP.
W uroczystości odsłonięcia pomnika Żołnierzy AK Win Obwód Łuków
i Radzyń Podlaski wzięły udział Kompania Reprezentacyjna 4 Skrzydła
Sił Powietrznych w Dęblinie, liczni
przedstawiciele władz parlamentarnych, rządowych i samorządowych,
rodzina i potomkowie uczestników
tamtych wydarzeń oraz liczni mieszkańcy powiatu Łukowskiego i gminy
Trzebieszów.
Po uroczystym odegraniu Hymnu
Polskiego w wykonaniu Orkiestry
Wojskowej w Siedlcach uroczystości otworzył gospodarz tego terenu
Wójt Gminy Trzebieszów Mirosław
Szekalis. Po wystąpieniu Wójta głos
zabrał Przedstawiciel Społecznego
Komitetu Budowy Pomnika Mitropa
Pan Andrzej Nurzyński, który podzielił się swoimi refleksjami o samej inicjatywie postawienia tego pomnika
i osobach w to zaangażowanych.
Podjęliśmy działania pozyskania
środków finansowych. Zwróciliśmy
się do przedsiębiorców. Dzięki temu
mogliśmy wybudować ten pomnik,
który upamiętnia Akcję Mitropa jednocześnie wszystkich żołnierzy niezłomnych – mówił Andrzej Nurzyński.
Następnie rys historyczny Akcji
Mitropa przedstawił Pan Szczepan
Kalinowski, Wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Międzyrzecu
Podlaskim.
W dalszej części przedstawiciele
Światowego Związku Żołnierzy AK
Warszawa Wschód dokonali wręczenia odznaczeń AK. Odznaczeni te
otrzymali z rąk przedstawicieli tej
organizacji: Ks. Janowi Grzesiakowi,
proboszczowi parafii Szaniawy oraz

Panu Antoniemu Szczygielskiemu,
byłemu sołtysowi z Szaniaw, który
wspierał całą tą inicjatywę od początku. Dyplom uznania otrzymała
Pani Danuta Kornas, dyrektor Szkoły Podstawowej w Szaniawach za
zaangażowanie w upowszechnianiu
wiedzy o AK o przekazywanie tradycji i patriotyzmu w młodym pokoleniu. Ponadto pamiątkowa książkę
otrzymał od przedstawicieli ŚZŻ AK
Warszawa Pan Józef Wierzejski. Władze tez podarowały upominek Ks.
Prałatowi Sławomirowi Żarskiemu,
za zasługi dla środowiska AK. który
odprawił podczas tej uroczystości
Msze Świętą.
W kolejnej części uroczystości
Panowie Konstanty Strus, jeden
z głównych darczyńców i osób wspierających budowę tego pomnika wraz
z Wójtem Panem Mirosławem Szekalisem dokonali uroczystego odsłonięcia pomnika, który poświęcił Ks.
Prałat Sławomir Żarski.
Obchody 70 rocznicy akcji “Mitropa” w Szaniawach Poniatach honorowym patronatem objął Minister
Obrony Narodowej.
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Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku po raz kolejny zorganizował wakacyjne zajęcia półkolonijne dla dzieci i młodzieży. Z zajęć skorzystało 49
uczestników z naszej Gminy.

Półkolonie

OSP Wierzejki. Informacja o dofinansowaniu
zadania przez WFOŚiGW
w Lublinie.
Ochotnicza Straż Pożarna
w Wierzejkach otrzymała dotację w wysokości 78 000 zł
na dofinansowanie Zakupu
samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Wierzejkach.
Celem tego zadania jest:
zwiększenie efektywności
ratowniczo-gaśniczych
na
terenie Gminy Trzebieszów,
przeciwdziałania
nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska a także likwidacja ich
skutków dla środowiska na
terenie gminy i powiatu łukowskiego, efekt rzeczowy:
średni samochód ratowniczogaśniczy IVECO Eurocargi
z napedem 4×4 280 KM.

Rajd rowerowy







Informacja o dofinansowaniu zadania przez WFOŚiGW w Lublinie.
Gmina Trzebieszów otrzymała pożyczkę w wysokości 50
000 zł na dofinansowanie
“Zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w
Trzebieszowie.
Celem tego zadania jest:
zwiększenie efektywności
ratowniczo-gaśniczych
na
terenie Gminy Trzebieszów.
przeciwdziałania
nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska a także likwidacja
ich skutków dla środowiska
na terenie gminy i powiatu
łukowskiego, efekt rzeczowy: lekki samochód ratowniczo-gaśniczy Reanult Master
135 KM.
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Dzień Edukacji Narodowej w Dębowicy
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Złote, Diamentowe i Żelazne Gody
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Gminny Dzień Edukacji
W czwartek 13 października
2016r. odbył się Gminny Dzień
Edukacji, w którym uczestniczyło blisko 100 nauczycieli z gminnych szkół. Spotkanie poprowadzili Wójt Gminy Trzebieszów
Pan Mirosław Szekalis i Pani Ewa
Domańska Dyrektor Gminnego
Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Trzebieszowie.
Pan Wójt podziękował wszystkim
dyrektorom, nauczycielom i pracownikom administracyjnym gminnych
szkół za trud i poświęcenie włożone
w edukację oraz wychowanie młodzieży szkolnej, za przewodnictwo
w drodze do zdobywania wiedzy,
odkrywania prawdy i kształtowania
postaw.
Nasze spotkanie zaszczycili też
goście, wśród których należy wymienić Panią Małgorzatę Bogusz
– Kierownika delegatury w Bia-

W piątek, 21 października pary
obchodzące Jubileusz 50-lecia
pożycia małżeńskiego odebrały
z rąk przedstawicieli władz samorządowych Gminy Trzebieszów
okolicznościowe medale Prezydenta RP nadane Postanowieniem z dnia 30 czerwca br. .
Wzruszająca i podniosła uroczystość
odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku w Trzebieszowie. Gospodarze spotkania, które
zostało zorganizowane przez USC
w Trzebieszowie w osobach Wójta
Mirosława Szekalisa oraz Przewodniczącego Rady Gminy Marka Izdebskiego, powitali wszystkich zebranych oraz wyrazili wdzięczność za
wkład, jaki dostojni Jubilaci wnieśli

w rozwój Gminy Trzebieszów. Po inauguracyjnych przemówieniach gospodarzy spotkania nastąpiła ceremonia wręczenia okolicznościowych
medali nadanych przez Prezydenta
RP, której dokonali Wójt Gminy Trzebieszów, Przewodniczący Rady Gminy oraz Kierownik USC w Trzebieszowie Pani Renata Nowik.
Uroczystość tą uświetnili swoją
obecnością dostojni jubilaci obchodzący swoją 60-tą rocznicę ślubu
(Diamentowe Gody) oraz 65-rocznicę
ślubu (Żelazne Gody). Uroczystość
uświetniona była występami artystycznymi młodzieży z gimnazjum
w Trzebieszowie, Zespołu Kropelki
Rosy i Zespołu Zaścianek.

Złote Gody – 50-lecie pożycia
małżeńskiego obchodzili:
Mirosława i Jan Izdebscy
Halina i Zygmunt Kurowscy
Alicja i Józef Karwowscy
Elżbieta i Czesław Korniakowie
Marianna i Marian Karwowscy
Zofia i Stanisław Radzikowscy
Wanda i Kazimierz Szczygielscy
Jadwiga i Władysław Wierzejscy
Stanisława i Andrzej Żurawkowie
Diamentowe gody – 60-lecie pożycia małżeńskiego obchodzili:
Michalina i Władysław Celińscy- Jakubowicz
Alina i Zygmunt Karwowscy
Marianna i Zygmunt Kłopotkowie
Bronisława i Stanisław Krasuscy
Regina i Stanisław Mościccy
Stanisława i Wacław Olszewscy
Heronima i Jan Sztukiewiczowie
Żelazne Gody – 65-lecie pożycia
małżeńskiego obchodzili:
Łucja i Mieczysław Kryńscy
Regina i Adolf Szczygielscy

Inicjatywy lokalne
Sołtys Jadwiga Jaworska z Trzebieszowa Drugiego w działaniu.
W dniu 19 sierpnia Pani Sołtys zorganizowała wycieczkę dla mieszkańców swojej wsi do największej w Środkowo
-Wschodniej Europie Fabryki Cukierniczej Dr Gerard położonej w Międzyrzecu Podlaskim. więcej o firmie: drgerard.eu

łej Podlaskiej Lubelskiego Urzędu
Wojewódzkiego oraz Księdza proboszcza z parafii Zembry. Nasi goście złożyli także podziękowania
i życzenia owocnej pracy na ręce
obecnych nauczycieli i pracowników
administracyjnych szkół, których
pracy często nie zauważamy, ale za-

wdzięczamy im często wszystko co
osiągamy.
Spotkanie to także okazja do wręczenia corocznych nagród w dziedzinie oświaty, które osobiście zostały
wręczone przez Pana Wójta i Panią
Dyrektor.
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Przełajowe
Biegi
Niepodległości
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98 rocznica Odzyskania Niepodległości
w Trzebieszowie - Uroczysta Gala
W uroczystej gali poświęconej 98 rocznicy Odzyskania Niepodległości
wystąpili:
– uczniowie Publicznego Gimnazjum w Trzebieszowie
– uczniowie Szkoły Podstawowej w Trzebieszowie
– Zespół Kropelki Rosy
– Referat nt. odzyskania niepodległości przedstawiła Pani Agnieszka Szaniawska z Muzeum Regionalnego w Łukowie.

I Bal Niepodległości w Trzebieszowie.
RADOSNA STRONA WOLNOŚCI

W sobotę 12 listopada w Trzebieszowie, odbył się po raz pierwszy Bal Niepodległości.
To nowa inicjatywa, która wpisze się, jak
mniemamy, w radosne świętowanie Odzyskania Niepodległości. Dziękujemy, że
byliście z nami. Już dzisiaj Wójt Gminy Trzebieszów Pan Mirosław Szekalis zaprasza
w przyszłym roku do wspólnego świętowania tak ważnej dla nas rocznicy. Do zobaczenia za rok …


Wieczór Pieśni Patriotycznej

Organizatorem Sztafetowych Biegów Przełajowych była Gmina
Trzebieszów oraz Moje Boisko Orlik
w Trzebieszowie. Do udziału w zawodach zgłosiło się 46 zawodników,
którzy brali udział w dwóch konkurencjach biegowych: Przełajowy
Bieg Przedszkolaków z Rodzicami
oraz Sztafetowy Bieg Czwórek.

Uroczystego wręczenia medali
ufundowanych przez Gminę Trzebieszów oraz nagród rzeczowych
ufundowanych przez Ministerstwo
Sportu i Turystyki dokonał Wójt
Gminy Trzebieszów Pan Mirosław
Szekalis.



98-rocznica Odzyskania Niepodległości

Orlik Trzebieszów… Dzieje się!
W środę 9 listopada na Orliku
w Trzebieszowie odbyły się
Sztafetowe Biegi Czwórek zorganizowane z okazji 98 Rocznicy Odzyskania Niepodległości.

Sztafetowy Bieg Czwórek wyniki:
I miejsce Huragan Trzebieszów
(1:28.73)
II miejsce Kajda Atletiks Team
(1:31.22)
III miejsce Dębowica (1:34.60)
IV miejsce Trzebieszów II
(1:34.74)
V miejsce Kolonia Trzebieszów
(1:40.61)
VI miejsce Goniec Trzebieszów
(1:45.38)
VII miejsce Dębowierzchy
(1:49.17)
VIII miejsce Niegrzeczni Chłopcy
Trzebieszów (1:53.97)



fot. Sławomir Smolak, Trzebieszów 2016
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rocznica Odzyskania Niepodległości w Trzebieszowie
– Msza Św. w intencji Ojczyzny i druhów strażaków z OSP
Gminy Trzebieszów.

Uroczystości rocznicowe Odzyskania
Niepodległości w Gminie Trzebieszów
zakończył Wieczór Pieśni Patriotycznej
w Trzebieszowie.
Zorganizowało je Stowarzyszenie Konnej
Straży Ochrony Przyrody i Tradycji oraz
nowo utworzone Stowarzyszenie Aktywnych w Trzebieszowie. W skrócie można
napisać o wieczorze tak: “serdeczne przyjęcie, podlaska gościnność, ogromna przyjemność ze wspólnego śpiewania! Cudowny wieczór - dziękujemy!”

Finał konkursu
fotograficznego
Projekt Przyrodnicze i edukacyjne zagospodarowanie oczka
wodnego w Nurzynie jako przykład łagodzenia zmian klimatycznych.
Z przyjemnością informujemy, iż 7
listopada br. w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dębowicy
miała miejsce uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursu fotograficznego Najciekawsze zdjęcie miejsc i gatunków związanych
z zbiornikami wodnymi w powiecie
łukowskim. Konkurs organizowany
był w ramach projektu Przyrodnicze i edukacyjne zagospodarowa-

nie oczka wodnego w Nurzynie
jako przykład łagodzenia zmian klimatycznych realizowanego przez
Lokalną Grupę Działania RAZEM KU
LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI na podstawie zawartej umowy z Fundacją na
rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa
z siedzibą w Warszawie dofinansowanej z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej.
Nagrody zakupione w ramach
projektu osobiście odebrali wszyscy laureaci konkursu, którzy wraz
z opiekunami przybyli na uroczystość. Gratulacje laureatom oraz
szkołom złożyli: Grzegorz Świerczewski Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego
w Łukowie, Mirosław Szekalis Wójt
Gminy Trzebieszów (przewodniczą-

cy jury), Wojciech Szczygieł Zastępca Wójta Gminy Łuków, Stanisław
Rola Sołtys wsi Nurzyna, g. Trzebieszów, Andrzej Czubaszek Dyrektor
Publicznego Gimnazjum im. Jana
Pawła II w Dębowicy oraz Sylwia
Romańska-Węzik Prezes Zarządu
LGD, koordynator projektu (członek
jury).
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Reaktywacja Klubu
Sportowego Lesovia
Trzebieszów

W czwartek 29 września br. na Walnym Zgromadzeniu Członków Klubu
Sportowego Lesovia Trzebieszów
dokonano zmiany władz w składzie:
Prezes – Rafał Zdunek, V-ce prezes
Jarosław Kłopotek, Sekretarz Elżbieta
Ługowska, Członek Janusz Kłopotek,
Członek Jarosław Makosz, Komisja
Rewizyjna, Przewodniczący – Andrzej
Hryciuk, Z-ca Przewodniczącego –
Marcin Krasuski, Sekretarz – Agnieszka Szczygielska.
Po 5-letnim przestoju nowe władze
planują reaktywację klubu zaczynając
od drużyn piłkarskich dzieci w rocznikach 2007-2009. Na obecna chwilę
w klubie bierze udział w zajęciach
sportowych 40 dzieci.
Zajęcia prowadzone przez Pana
Andrzeja Czubaszka odbywają się
we wtorki i czwartki w godzinach
17-18.30 (rocznik 2006/2007) oraz
w poniedziałki i środy (w godzinach
17-18.30 (rocznik 2008/2009) zapraszamy do współpracy!

W Seniorach jest moc !!!
I Gminny dzień Seniora w Gminie Trzebieszów.
Gminny dzień seniora odbył się
w Gminie Trzebieszów 24 listopada
w świetlicy wiejskiej w Zembrach.
W zabawie wzięło udział ponad 200
seniorów z terenu naszej Gminy
oraz z goście z Gminy Zbuczyn i Siemiatycz i Polskowoli.
Inicjatywa organizacji dnia seniora to
oddolna potrzeba naszych seniorów,
którzy połączyli siły we wspólnej realizacji tej uroczystości. Punktem wyjścia do organizacji tej uroczystości
były obchody Złotych godów w Gminie
Trzebieszów, jakie miały miejsce kilka
tygodni temu.
Organizatorkami tej uroczystości
były Animatorki Społeczne (Panie Ania
Mościcka – radna RG Trzebieszów, Ania
Celińska z Zembrów oraz Zenia Sierpień) Klub Aktywnych Mieszkańców
Gminy Trzebieszów oraz Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Trzebieszowie. Uroczystość została zorganizowana pod hasłem ”Dawne obrzędy
i tradycje weselne – wspomnienia”.
W programie wystąpił Zespół Zaścia-

nek, który przedstawił tradycyjne
wesele wiejskie, Zespól Zorza z Polskowoli a przygrywała podczas całej
uroczystości Gminna Kapela Siemiatycka z Gminy Siemiatycze.
Zespół Zaścianek z Trzebieszowa
przygotowaniem wesela wiejskiego
nawiązał do tej uroczystości przypominając gościom ich własne wesela
sprzed wielu, wielu lat.
Wesele wiejskie – to nawiązanie do
dawnych wesel, które miały miejsce
w młodości naszych gości – seniorów.
Cześć naszych gości przyniosła swoje fotografie weselne z dawnych lat,
które można było obejrzeć w wystroju
chaty wiejskiej w jakiej odbywało się
wesele.
Jest to jedna z 17 inicjatyw , które
zostały wsparte finansowo przez Wójta Gminy Trzebieszów Pana Mirosława Szekalisa w ramach tzw. małych
inicjatyw lokalnych. Także Animatorki
społeczne pozyskały środki z ramach
projektu, w którym szkoliły się jako
przyszłe liderki działań społecznych
w swoich środowiskach lokalnych.

Dziękujemy za wsparcie:
Panu Adamowi Zdanowskiemu, który
reprezentował właścicieli ZM Wierzejki. Zarządowi Banku Spółdzielczego
w Trzebieszowie. Państwu Małgorzacie
i Jerzemu Kłopotkom. Państwu Barbarze
i Zdzisławowi Mościckim. Panu Janowi
Szczygielskiemu - Prezesowi GS Trzebieszów. Panu Krzysztofowi Jasińskiemu –
sołtysowi wsi Zembry. Panu Grzegorzowi
Jaszczukowi i Jego drużynie za przygotowanie uroczystości. Wielki dzięki. Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek
sposób przyczynili się do uświetnienia
tej uroczystości.
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Jak chronić trzodę
chlewną przed ASF

W związku z występowaniem
wśród trzody chlewnej w Polsce
ognisk choroby afrykańskiego pomoru świń (ASF) pamiętaj:
*ASF to groźna i zaraźliwa wirusowa
choroba dzików i świń domowych.
*Chorobę zwalcza się wybijając zakażone stada oraz stada ze strefy zapowietrzonej, nie ma szczepionki zapobiegającej zachorowaniu.
*Źródłem zakażenia ASF są chore lub
martwe dziki.
*Najczęstszym sposobem zakażenia
zwierząt jest ich bezpośredni lub pośredni kontakt z już zakażonymi osobnikami.
*Głównym czynnikiem przenoszącym
wirusa są ludzie mający kontakt z zakażonymi zwierzętami lub padliną.
*Rozszerzanie się choroby w Polsce
wiąże się ze stratami ekonomicznymi

dla rolnictwa, wynikającymi m.in. ze
wstrzymania obrotu i eksportu świń,
wieprzowiny oraz produktów pochodzenia wieprzowego.
*Do minimum ograniczaj wizyty w gospodarstwach utrzymujących świnie!
*Nie nabywaj świń i prosiąt niewiadomego pochodzenia oraz stanu zdrowia,
w szczególności od handlarzy zwierzętami gospodarskimi!
*Natychmiast zgłaszaj do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łukowie
tel. 25 798 26 13 / mobile: 698 634
294, lub Wójta Gminy Trzebieszów tel.
(25)796-03-55 wew. 206 lub Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wszystkie zdarzenia dotyczące
świń. Nie czekaj ustawowych 30 dni!
*O znalezieniu padłego dzika informuj
najbliższego powiatowego lekarza weterynarii lub Biuro Powiatowe ARiMR!

Wykorzystanie środków
z programu 500 +
Wykorzystanie środków na 01.12.2016 r. Do końca listopada
*wpłynęło 745 wniosków
*wydano 758 decyzji
do końca roku zaplanowano przekazania

5 583 000 zł







Nowa
organizacja

W dniu 12 października
br. na zebraniu założycielskim zostało założone
STOWARZYSZENIE AKTYWNYCH TRZECIAK.
Stowarzyszenie skupia
mieszkańców z Gminy
Trzebieszów, szczególnie
z Trzebieszowa. W zebraniu założycielskim wzięło
udział 27 kobiet, które
wybrały ze swojego grona nowe władze: Zarząd
Stowarzyszenia: Anna
Mościcka – Prezes Zarządu, Ewa Karwowska – Z-ca
Prezesa, Ewelina Parafian –
Skarbnik, Marzena Izdebska
– członek, Teresa Lasocka
– członek. W skład Komisji Rewizyjnej weszły:
Marata Kalińska- Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej,
Aniela Szczygielska – członek KR, Elżbieta Sikora –
członek KR.
Życzymy owocnej pracy na
rzecz lokalnej społeczności
mieszkańców Gminy Trzebieszów. W stowarzyszeniu
pojawili się także panowie.
Zapraszamy do współpracy.
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II Rodzinny Festyn Trzeźwości Nie ulegam nałogom, żyję zdrowo.
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Inicjatywa lokalna w Gminie Trzebieszów już za nami.

ŻYJMY ZDROWO, BAWMY SIĘ NA TRZEŹWO

Konkurs “Drugie życie śmieci”

Dnia 28 sierpnia 2016 roku w Naszej Gminie odbył się II Rodzinny
Festyn Trzeźwości Nie ulegam
nałogom żyję zdrowo pod patronatem Wójta Gminy Trzebieszów
oraz Gminnej Komisji Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Trzebieszowie.

Konkurs “Drugie życie śmieci”,
w której wzięły udział dzieci ze szkół
z Gminy Trzebieszów, to pomysł grupy
nauczycieli ze Szkoły Podstawowej
w Mikłusach: Pani Bożeny Matusiak,
Doroty Ławeckiej i Marka Kulpy.

Festyn rozpoczął się Mszą św. o godz.
12.00 w miejscowym kościele parafialnym, podczas której swoje świadectwo
wygłosił znany aktor i scenarzysta Marcin Kwaśny.
Następnie około godz. 15.00 rozpoczęła się wspólna zabawa na placu przy
Szkole Podstawowej w Trzebieszowie.
Imprezie towarzyszyły pokazy medyczne, policyjne, strażackie, występy
artystyczne oraz wspólna zabawa przy
muzyce.
Dla dzieci przygotowane były liczne
zabawy i konkursy, dmuchana trampolina, twierdza, basen z piłeczkami
dla najmłodszych oraz dla nieco starszych dzieci kule wodne i euro-bungee.
Z większości atrakcji nasze pociechy
mogły korzystać za darmo i bez ograniczeń.
W trakcie festynu działał punkt konsultacyjny, w którym dyżur pełniła Pani
Ewa Dębińska terapeuta od spraw uzależnień oraz osoby ze Wspólnoty AA,
a także Lech – prowadzący Audycję
Trzeźwiejących Alkoholików na antenie
Katolickiego Radia Podlasie.
Podczas festynu można było charytatywnie oddać bardzo cenny dar jakim
jest krew, akcja ta cieszyła się dużym
zainteresowaniem, za co serdecznie
dziękujemy.
W punkcie medycznym natomiast
można było zbadać ciśnienie krwi oraz
poziom glukozy.
Poza strawą duchową można było
skosztować pysznego bigosu, kiełbasek oraz dań regionalnych przygotowanych przez sołectwa naszej gminy. Na
II urodzinach, jak tradycja nakazuje nie
zabrakło również pysznego tortu.
Głównym celem festynu było kształtowanie w społeczeństwie umiejętności spędzania wolnego czasu z całą

W konkursie finansowanym przez Gminę
Trzebieszów i Zakład Gospodarki Komunalnej w Trzebieszowie wzięło udział 26
dzieci z 7 szkół podstawowych Gminy
Trzebieszów, w tym 12 uczniów z klas I-III
i 12 z klas IV-VI. Konkurs przebiegał dwuetapowo. Uczestnicy mieli do wykonania
prace plastyczne wykorzystując domowe
odpady oraz wzięli udział w teście wiedzy związane z gospodarką wodno-ściekowa. Łącznie każdy z uczestników mógł
otrzymać 24 punkty za test i pracę plastyczną.

Komisja konkursowa,
w skład której weszli:
Sekretarz Gminy Sławomir Smolak, Dyrektor ZGK Pan Andrzej
Szyszko-Celiński, Pani
Dyrektor GOKiW Jadwiga
Celińska, oraz Dyrektor
SP Mikłusy Pan Marek
Kulpa po analizie wyników testu z zakresu
wiedzy o gospodarce
wodnościekowej, oraz
oceniając prace plastyczne uczestników ustaliła
co następuje:
I miejsce w kategorii klas
I-III Komisja konkursowa
przyznała Igorowi Turskiemu z klasy III ze SP w Dębowicy.
Wyróżnienia w kategorii
klas I-III otrzymali:
Aleksandra Szmulik – SP
Szaniawy, Zuzanna Krasuska – SP Mikłusy, Wiktoria
Celińska-Mysław – SP Dębowica, Piotr Głuchowski – SP
Jakusze
I miejsce w kategorii klas
IV-VI Weronika Krasuska
z klasy VI ze SP w Mikłusach.
Wyróżnienia w kategorii
klas IV-VI otrzymali:
Maciej Głuchowski – SP
Mikłusy, Oliwia Majewska
– SP Trzebieszów, Kamila
Wysokińska – SP Jakusze,
Zuzanna Płudowska – SP
Jakusze

rodziną, bez używek i alkoholu.
Wspólnie spędzony czas sprawił dużą
radość dzieciom oraz przybyłym gościom. Organizatorzy serdecznie dziękują sponsorom oraz wszystkim, dzięki
którym mogliśmy mile spędzić niedzielne popołudnie.

Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych Gminy
Trzebieszów z gościem Festynu
Panem Maciejem Kwaśnym.

Celem tego projektu było
promowanie ponownego
wykorzystania śmieci oraz
zwiększenie wiedzy na
tematy związane z gospodarka wodno-ściekową.
Patronat nad całościa
konkursu objął Pan Wójt
Mirosław Szekalis.
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Podatek rolny na 2017 rok
112,50 zł z 1 ha przeliczeniowego
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Się działo...
Rolnicy z Ziemi Łukowskiej dziękowali za plony.
Dożynki Powiatowo-Gminno-Parafialne w Zembrach

Podatek od nieruchomości
I. Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów
i budynków - 0,65 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub pod wodami
powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych
- 4,54 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego - 0,25 zł od 1 m2 powierzchni,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej - 15 zł od 1 m2 pow.
użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,59 zł
od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez
podmioty udzielające tych świadczeń – 4,61 zł od 1 m2 pow.
użytkowej,

d) niezabudowanych, objętych obszarem rewitalizacji - 2,98
zł od 1 m2 powierzchni,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego – 5,00 zł od 1 m2 pow. użytkowej,

II. Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

III. od budowli - 2 % ich wartości.
Podatek rolny na 2017 rok – 112,50 zł z 1 ha przeliczeniowego

Podatek od środków transportowych
-od ciągników siodłowych – 1 500zł/rok
-od naczep – 1 050zł/rok
-od samochodów ciężar. o dopuszczalnej masie całkowitej
a) od 3,5t do 5,5t włącznie – 804,30zł/rok,
b) od 5,5t do 9t włącznie – 800,00zł/rok
c) od 9t do poniżej 12t – 1000zł/rok
d) powyżej 12t w zależn. od liczby osi i rodzaju zawieszenia –
od 1 000zł do 2 400zł/rok
-od autobusów – w zależności od liczby miejsc do siedzenia
a) mniej niż 22 miejsca – 1 030,00zł/rok,
b) równej lub wyższej niż 22 miejsca – 2 403,69zł/rok

Wiele atrakcji przygotowano dla
mieszkańców Gminy Trzebieszów i całego powiatu łukowskiego na dożynkach gminnoparafialno-powiatowych, które
11 września odbyły się w Zembrach. Nie zabrakło konkursów
dla dzieci i młodzieży, występów artystycznych i oczywiście
pokazu wieńców dożynkowych.
Oficjalne uroczystości Święta
Plonów poprzedziła Eucharystia.
Mszę św. koncelebrowało 10 kapłanów - przewodniczył ks. kan.
Stanisław Chodźko. - Dziękując
Bogu za plony ziemi prośmy,
żeby ten kolejny rok był dobrą
zmianą nie tylko gospodarczą,
ale i duchową i moralną - mówił
w homilii ks. kanonik Stanisław
Chodźko.
W tym roku parafia Zembry
obchodzi jubileusz 80-lecia.
Msza św. była sprawowana
w nowo budowanym Kościele.
- Budowę świątyni rozpoczęliśmy 16 października 2010 roku.
Już dzisiaj sprawowaliśmy Mszę
św., ale przed nami jeszcze wiele prac związanych z dokończeniem budowy i wyposażeniem
Kościoła. Parafia jest niewielka
poniżej 1000 wiernych - mówił
proboszcz parafii Zembry ks.
Ireneusz Głowacki. Z Kościoła
uczestnicy uroczystości w asyście orkiestry dętej udali się na
plac przed budynkiem świetlicy
wiejskiej.
Starostowie dożynek państwo
Dorota i Stanisław Niewęgłowscy na ręce gospodarzy dożynek
Starosty Powiatu Łukowskiego
Janusza Kozioła, Wójta Gminy
Trzebieszów Mirosława Szekalisa i proboszcza parafii Zembry
ks. Ireneusza Głowackiego przekazali chleb upieczony z tego-

rocznego zboża.
- To był dobry rok, ale na znacznej powierzchni pól gminy Trzebieszów uprawiana jest kukurydza. Kukurydzianie żniwa
odbędą się za miesiąc. Zapowiada się dobry zbiór kukurydzy
- mówił Wójt Gminy Trzebieszów
Mirosław Szekalis.
W konkursie na najpiękniejszy
wieniec dożynkowy w kategorii
wieńców z gminy Trzebieszów
pierwszą nagrodę 500 zł zdobył wieniec z parafii ZEMBRY
wykonany przez mieszkańców
wsi Zaolszynie.
Natomiast wśród wieńców
z pozostałych gmin powiatu łukowskiego za pierwsze miejsce
nagroda w wysokości 500 zł trafiła do miejscowości Role (gmina Łuków). Wszystkie pozostałe
wieńce komisja konkursowa wyróżniła nagrodą po 100 zł.
Dożynki
parafialo-gminnopowiatowe w Zembrach uświetniły występy zespołów ludowych. Gwiazdą dożynkowego
wieczoru był zespół Skalar. Na
placu przy świetlicy wiejskiej
w Zembrach pojawiło się wiele stoisk patronackich: z gmin
powiatu łukowskiego, sołectwa
z Gminy Trzebieszów, lokalne
i regionalne instytucje (m.in.
LGD Razem, KRUS, ARiMR, ODR,
SM Ryki, Techmlek, i inne) a także wesołe miasteczko z Czech
oraz balon Spółdzielni mleczarskiej z Ryk.
Podczas dożynek Zarząd Spółdzielni Mleczarskiej w Rykach
nagrodził najlepszych rolników
z terenu Powiatu Łukowskiego
i Gminy Trzebieszów.

Tekst: Podlasie24.pl, Foto: Sławomir Smolak
Marcin Sulej. UG Trzebieszów
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W roku szkolnym 2015/2016 do sprawdzianu klas szóstych ze szkół podstawowych z terenu naszej gminy przystąpiło 75 uczniów.

Wyniki egzaminów
Z części języka polskiego i matematyki najlepszy wynik
osiągnęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. ks. Biskupa
Junoszy w Szaniawach – uzyskując wynik na poziomie wysokim, na miejscu drugim uczniowie ze Szkoły Podstawowej
im. Heleny Mniszkówny w Celinach oraz uczniowie Szkoły
Podstawowej w Leszczance. Miejsce trzecie należy do
uczniów Szkoły Podstawowej im. 5 Dywizji Piechoty Wojska
Polskiego w Trzebieszowie, kolejne – czyli czwarte miejsce
uczniowie Szkoły Podstawowej im. Janiny i Jana Dębowskich
w Dębowicy, kolejne uczniowie ze Szkoły Podstawowej im.
Józefa Piłsudskiego w Jakuszach i uczniowie Szkoły Podstawowej im. ks. A. T. Leszczyńskiego w Mikłusach.
Natomiast sprawdzian języka angielskiego kształtuje się
na poziomie średnim: uczniowie Szkół Podstawowych w Celinach, Mikłusach, Szaniawach, Trzebieszowie, Dębowicy
i Jakuszach. Troszeczkę słabiej wypadli uczniowie z Leszczanki.
Do gimnazjalnego egzaminu zewnętrznego przystąpiło 40 uczniów z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Dębowicy i 52 uczniów z Publicznego Gimnazjum im. Króla Władysława Jagiełły w Trzebieszowie. Uczniowie wykazali się wysokim poziomem wiedzy.
Część humanistyczna: język polski Gimnazjum w Dębowicy 70%, Gimnazjum w Trzebieszowie 73% na tle średniej
w gminie 72%, powiatu 68%, województwa 70%; historia
i wiedza o społeczeństwie Dębowica 56%, Trzebieszów
62% - średnia gminy 59%, w powiecie 56%, a województwie 56%.
Część matematyczno - przyrodnicza: matematyka Gimnazjum Dębowica 56%, Gimnazjum Trzebieszów 63%
przy średniej w gminie 60%, powiatu 63% i województwa 49%; przedmioty przyrodnicze - Dębowica 52%,
Trzebieszów- 55%- średnia gminy 60%, powiatu 53%,
województwa 63%.



Uczniowie gimnazjum przystąpili także do egzaminu z języka angielskiego - poziom podstawowy - Gimnazjum w Dębowicy 67%, Gimnazjum w Trzebieszowie 63% przy średniej
w gminie 70%, powiecie 69% i województwie 63%.
Język angielski poziom rozszerzony - Dębowica 40%, Trzebieszów 48%, przy średniej gminy 44% powiatu 43%, województwa 43%.
Z języka rosyjskiego na poziomie rozszerzonym uczniowie
z Dębowicy osiągnęli wynik 49%, natomiast z Trzebieszowa
68% - średni wynik w gminie 63%, powiatu 57%, województwa 61%.
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