
                           

1 

               Załącznik do Zarządzenia Nr 40/2022 
               Wójta Gminy Księżpol 
                 z dnia 06 maja 2022 r. 

 

 

 

R A P O R T 

 
O  STANIE 

GMINY  KSIĘŻPOL 
ZA 2021 R. 

 

 

 

 

 

 

 

 

URZĄD  GMINY  KSIĘŻPOL 
ul. Biłgorajska 12 

23-415  Księżpol 

www. info@ksiezpol.pl 

mailto:info@ksiezpol.pl


                           

2 

SPIS  TREŚCI 

WSTĘP................................................................................................................................ 3 

1. Charakterystyka gminy 

1.1. Położenie i uwarunkowania gminy.............................................................................. 3 

1.2. Władze lokalne............................................................................................................. 6 

1.3. Sołectwa....................................................................................................................... 7 

1.4. Gospodarstwa rolne...................................................................................................... 7 

1.5. Podmioty gospodarcze................................................................................................. 8 

1.6. Organizacje pozarządowe............................................................................................ 9 

     1.7. Urząd Gminy  i jednostki organizacyjnegminy............................................................ 9 

     2. Stan realizacji inwestycji 

     2.1. Zadania realizowane w 2019 r.................................................................................... 10 

2.2. Poziom wydatków inwestycyjnych oraz ich udział w wydatkach budżetu gminy..... 20 

3. Sytuacja finansowa gminy 

3.1. Budżet gminy............................................................................................................... 20 

3.2. Poziom zadłużenia....................................................................................................... 21 

3.3. Zaległości podatkowe podatników.............................................................................. 21 

     4. Gospodarka komunalna 

      4.1. Gospodarka wodno-kanalizacyjna.............................................................................. 21 

      4.2. Gospodarka odpadami  komunalnymi........................................................................ 23 

      4.3. Inwestycje, remonty i utrzymanie dróg...................................................................... 24 

      4.4. Fundusz sołecki............................... .......................................................................... 25 

     5. Ochrona środowiska 

      5.1. Usuwanie azbestu....................................................................................................... 31 

      5.2. Zadania z zakresu ochrony środowiska...................................................................... 31 

      5.3. Odnawialne żródła energii.......................................................................................... 32 

     6.  Oświata i wychowanie 

      6.1. Sieć szkolno - przedszkolna........................................................................................ 32 

      6.2. Baza oświatowa..………............................................................................................. 32 

      6.3. Realizacja zadań oświatowych.................................................................................... 34 

      6.4. Poziom wydatków na oświatę i zrealizowane inwestycje w oświacie....................... 34 

     7. Gospodarka i ład przestrzenny 

      7.1. Studium kierunków i uwarunkowań........................................................................... 35 

      7.2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego................................................. 35 

     8. Kultura sport i rekreacja 

      8.1. Uroczystości kulturalne............................................................................................... 36 

      8.2. Biblioteki publiczne, baza lokalowa, zbiory, czytelnictwo......................................... 44 

      8.3. Sport………................................................................................................................ 49 

      8.4. Rekreacja i wypoczynek.............................................................................................. 50 

9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

9.1. Realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego............................................ 50 

9.2. OSP............................................................................................................................... 51 

10. Pomoc społeczna.......................................................................................................... 52  

11.  Gminne jednostki organizacyne.................................................................................. 55 
 



                           

3 

WSTĘP 

 Raport o stanie Gminy Księżpol opracowano na podstawie w art. 28aa ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559). 

 Prace nad raportem były również realizowane na podstawie przepisów Statutu Gminy 

Księżpol przyjętego uchwałą  Nr  II/5/2018 Rady Gminy Księżpol z dnia 30 listopada 

2018 r. (Dz.Urz. Woj. Lub. Poz. 6035). 

 Celem opracowania raportu jest przedstawienie mieszkańcom gminy działań Wójta Gminy 

w 2021 r. oraz dokładny wgląd w sytuację gospodarczą i społeczną gminy. Niniejszy 

raport opracowany został na dzień 31.12.2021r. i zgromadzone zostały w nim 

najważniejsze aspekty funkcjonowania gminy. Na podstawie zgromadzonych danych 

powstała obiektywna możliwość dokonania szczegółowej analizy poziomu rozwoju gminy 

opartej na faktach oraz wypracowania kierunków jej rozwoju w latach następnych. 

 Raport zawiera analizę następujących obszarów działalności gminy: 

• inwestycji, 

• finansów gminy, 

• gospodarki komunalnej, 

• ochrony środowiska, 

• oświaty i wychowania, 

• gospodarki i ładu przestrzennego, 

• kultury, sportu i rekreacji, 

• bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, 

• pomocy społecznej, 

• funkcjonowania gminnych jednostek organizacyjnych, 

 

        Do opracowania niniejszego raportu wykorzystano dokumentację będącą w 

posiadaniu Urzędu Gminy Księżpol, jednostek podległych i organizacji pozarządowych 

oraz wiedzę posiadaną przez pracowników Urzędu i jednostek podległych.   

 

 

1. Charakterystyka gminy 
 

1.1. Położenie i uwarunkowania gminy 

        Gmina Księżpol leży w powiecie biłgorajskim, w południowej części województwa 

lubelskiego i graniczy od strony północnej z gminą Biłgoraj  i Aleksandrów, wschodniej z 

gminą Łukowa, południowej gminą Tarnogród i od strony zachodniej z gminą Biszcza. 

Położona jest w makroregionie Kotliny Sandomierskiej, na terenie Płaskowyżu 

Tarnogrodzkiego i Równiny Biłgorajskiej. Gmina Księżpol zajmuje obszar 14 236 ha, w 

tym: 

 użytki rolne – 70,8% powierzchni gminy w tym: 

 grunty orne – 54,2% powierzchni gminy, 

 użytki zielone - 16,3% powierzchni gminy, 

 sady – 0,3% powierzchni gminy, 

     •    lasy zajmują -  22,1% powierzchni gminy, 

 pozostałe tereny zajmują – 7,1% powierzchni gminy ( drogi, rzeki i inne ). 
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 Gminę Księżpol na dzień 31 grudnia 2021 roku zamieszkuje 6880 osób, w tym 3447 

kobiet i 3433 mężczyzn co stanowi ok. 6,63% mieszkańców powiatu biłgorajskiego           

i około  0,31% ludności Lubelszczyzny. W stosunku do 2020 roku w gminie ubyło 110 

mieszkańców, jest to spadek o 1,6%. Gmina posiada rozdrobnioną sieć osiedleńczą, co 

obrazuje gęstość zaludnienia wynoszaca 48,9 osoby na km², przy 60 osobach w powiecie 

biłgorajskim i 122  osobach na 1 km² w Polsce. W porównaniu do reszty kraju gmina 

posiada średnią dostępność komunikacyjną. Zlokalizowana jest przy najważniejszym 

szlaku komunikacyjnym powiatu biłgorajskiego – drodze wojewódzkiej Nr 835 Lublin – 

Przeworsk oraz drodze wojewódzkiej Nr 853 Majdan Nowy – Tomaszów Lubelski. Sama 

miejscowość gminna Księżpol leży przy lokalnym węźle drogowym. Siedziba władz 

gminy znajduje się w odległości 15 km od Biłgoraja, ok. 80 km od Rzeszowa, ok. 105 km 

od Lublina i ok. 270 km od Warszawy. 

 

 

Mapa: województwa lubelskiego,powiatu biłgorajskiego i Gminy Księżpol 

 

 

Uwarunkowania gminy 

 

Rolnictwo 

 Wartość użytkowa gleb występujących na obszarze gminy jest różna i zależy od skał 

macierzystych, roślinności, poziomu wód oraz sposobów uprawy ziemi. Najsłabsze 

występujące tutaj gleby to gleby bielicowe wytworzone na piaskach i glinach. Sąsiadują 

one z występującymi na dużych obszarach glebami brunatnymi właściwymi oraz glebami 

brunatnymi wyługowanymi i kwaśnymi wytworzonymi na piaskach i glinach.  

Na obszarze gminy występują również czarne ziemie i mady, gleby murszowo-mineralne     
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i murszowate (doliny rzek oraz tereny podmokłe).  

 Przez teren gminy przepływa rzeka Tanew dzieląc ją niemal na dwie równe części. 

Grunty położone na terenach po północnej stronie rzeki są słabo urodzajne. Południowa 

część gminy (Budzyń, Rakówka, Przymiarki, Korchów Drugi, Korchów Pierwszy, 

Księżpol, Płusy, Zawadka ) to gleby bardziej urodzajne. Występują tutaj gleby III  i IV 

klasy bonitacyjnej. 

  

Turystyka 

 Nieskażone środowisko, malowniczo położone tereny, po obu stronach rzeki Tanew, w 

połączeniu z obfitą roślinnością tworzą doskonałe warunki do wypoczynku sobotnio-

niedzielnego, organizacji spływów kajakowych, a także indywidualnych wędrówek. 

Służyć temu może również duża ilość terenów leśnych położonych wzdłuż  długiej linii 

brzegowej rzeki Tanew. Rozwój sektora turystyki może być jedną z ważniejszych form 

wzmacniania lokalnej gospodarki i tworzenia nowych miejsc pracy poza rolnictwem. 

Liczne walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe stanowią dobrą podstawę do 

rozwoju różnych form turystyki w gminie, w tym również agroturystyki. Na obszarze 

gminy znajdują się tereny o predyspozycjach do rozwoju turystyki. Liczne zabytki 

historyczne oraz walory środowiskowe i przyrodnicze sprzyjają rozwojowi czynnego 

wypoczynku, zwłaszcza w dziedzinie wędrówek pieszych, rowerowych i konnych.  

 

  

Uwarunkowania przyrodnicze 

 W związku ze zróżnicowanymi warunkami przyrodniczymi na terenie gminy Księżpol 

istnieje duża bioróżnorodność. Cechuje ją występowanie ostoi flory i fauny leśnej, 

łąkowo-zaroślowej i torfowiskowej o znaczeniu regionalnym, krajowym i europejskim. 

 Notuje się na tym terenie występowanie: 

1. fauny leśnej w kompleksach leśnych wschodniej części gminy i dolinie Tanwi (bocian 

czarny, trzmielojad, myszołów, krogulec, kobuz, pustułka, orlik krzykliwy, łoś, wilk); 

2.  fauny łąkowo-zaroślowej i wodno-błotnej w dolinie Tanwi i jej dopływów (błotniak 

stawowy, derkacz), 

3.  fauny polnej (przepiórka, skowronek, pokląskwa, gąsiorek, potrzeszcz, ortolan). 

 Na terenie gminy Księżpol istnieje zróżnicowana roślinność. Największą wartością 

przyrodniczą są lasy. Zajmują one 22,1% powierzchni gminy i większość z nich należy do 

Nadleśnictw Józefów i Biłgoraj. Jest to wartość zbliżona do średniej dla kraju. 

Występowanie łąk, zadrzewień śródpolnych, torfowisk, oczek wodnych, mokradeł, bagien 

w dolinach rzecznych i lasach sprzyja różnorodności gatunkowej. 

 

 Liczba gatunków roślin naczyniowych wynosi 621, z czego 531 gatunków jest 

pochodzenia rodzimego. 

 Stan sanitarny powietrza na obszarze gminy Księżpol jest dobry. Choć w strefie 

lubelskiej w 2021 roku zanotowano niewielkie przekroczenia wartości dopuszczalnych      

i docelowych stężeń zanieczyszczeń określonych normą ze względu na ochronę zdrowia 

dla: pyłu zawieszonego PM 10, PM 2,5 i benzo(a)pirenu.  

 

 Na podstawie aktualnych badań oraz zgodnie z wynikami modelowania wykonanego 
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przez WIOŚ ( Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska ) w Lublinie stwierdzono, że 

na terenie gminy nie dochodzi do przekroczeń wartości dopuszczalnych i docelowych 

stężeń innych zanieczyszczeń. 

 

1.2. Władze gminy 

 
1.2.1.  Rada Gminy Księżpol 

 Rada Gminy jest organem uchwałodawczym ( stanowiącym ) i kontrolnym (art. 15 ust. 

1 ustawy o samorządzie gminnym). Rada Gminy Księżpol liczy 15 radnych. Zgodnie z art. 

18 ustawy do zadań Rady należy m. in.: 

– uchwalenie budżetu, 

– uchwalanie studium uwarunkowań i planów zadospodarowania przestrzennego, 

– ustalanie wysokości podatków i opłat, 

– ustalanie stawek za wodę i ścieki, 

– ustalanie stawek  za odpady komunalne. 

       Radni wybierani są w wyborach powszechnych w okręgach jednomandatowych, a ich 

kadencja trwa 5-lat. 

    Sesje rady zwoływane są przez przewodniczącego rady zwykle raz w miesiącu, są 

jawne, otwarte, a obrady sesji transmitowane publicznie. 

 Przy Radzie Gminy działają następujace stałe komisje: 

1. Komisja Rewizyjna 

2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 

3. Komisja Budżetu, Finansów,  

4. Komisja Rolnictwa, Oświaty, Kultury, Sportu i Gospodarki Mieniem Komunalnym. 

 

Skład Rady Gminy Księżpol 
 

L.p Imię i Nazwisko Funkcja 

1. Henryk Marczak Przewodniczacy 

2. Piotr Karol Wołoszyn V-ce Przewodniczący 

3. Grzegorz Szmołda V-ce Przewodniczacy 

4. Stanisław Skwarek V-ce Przewodniczacy 

5. Aneta Wryszcz Radna 

6. Halina Kwik Radna 

7. Józefa Wardach Radna 

8. Tadeusz Gałka Radny 

9. Bogumił Potocki Radny 

10. Ireneusz Schab Radny 

11. Jan Ksiądz Radny 

12. Jan Jerzy Zarosa Radny 

13. Jacek Rymarz Radny 

14. Marcin Michał Smutek Radny 

15. Stanisław Okoń Radny 
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W  2021  roku  radni Rady  Gminy  Księżpol  odbyli 10  wspólnych  posiedzeń  komisji 

stałych, 1 posiedzenie odbyła Komisja Rewizyjna, 3 posiedzenia odbyła Komisja Skarg 

Wniosków i Petycji oraz 10 posiedzeń ( sesji ) Rady Gminy. Rada Gminy Księżpol 

podjęła w 2021 roku 78 uchwał. 

 

1.2.2.  Organ wykonawczy gminy 

 Organem wykonawczym gminy jest Wójt Gminy. Wójt Gminy wybierany jest w 

wyborach powszechnych na 5-letnią kadencję. Wójt  Gminy jest kierownikiem Urzędu 

Gminy oraz przełożonym Dyrektorów i Kierowników gminnych jednostek 

organizacyjnych. 

 

1.3. Sołectwa 

 Jednostkami pomocniczymi Gminy są sołectwa. Na terenie Gminy Księżpol 

utworzonych jest 17 sołectw i są to sołectwa: 

1. Borki 

2. Budzyń 

3. Korchów Drugi 

4. Korchów Pierwszy 

5. Księżpol 

6. Majdan Nowy 

7. Majdan Stary 

8. Markowicze 

9. Nowy Lipowiec 

10. Płusy 

11. Przymiarki 

12. Rakówka 

13. Rogale 

14. Stary Lipowiec 

15. Zanie 

16. Zawadka 

17. Zynie 

 

1.4. Gospodarstwa rolne 

 Gmina ma charakter rolniczo - leśny. Rolnictwo jest podstawowym żródłem  

utrzymania mieszkańców. W strukturze własności dominuje własność prywatna około 

85% całej powierzchni. Z ewidencji podatkowej gminy Księżpol wynika, że posiadamy na 

koniec 2021 roku 5 531 płatników podatku rolnego z gospodarstw rolnych. Liczba ta 

uwzględnia osoby gospodarujące we współwłasności oraz osoby posiadające kilka pozycji 

ewidencji podatkowych. Natomiast liczba indywidualnych gospodarstw rolnych wynosi   

3 458. Średnia powierzchnia gospodarstwa wynosi ok. 2,8778 ha. Dominują 

„gospodarstwa“ o średniej wielkości od 0,0 do 0,99 ha. Jest ich ogółem 1385. Jednak 

mamy już 74 gospodarstwa o powierzchni od 10,00 do 14,99 ha, 18 gospodarstw o pow. 

od 15,00 do 19,99 ha, 10 gospodarstw o powierzchni od 20,00 do 29,99 ha, 10 

gospodarstw o powierzchni od 30,00 do 49,99 ha, 5 gospodarstw o powierzchni od 50,00 

do 99,99 ha i 3 gospodarstwa o powierzchni powyżej 100 ha. W produkcji roślinnej 
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dominuje uprawa kukurydzy, rzepaku, zbóż i ziemniaków. Powstanie dużej ilości małych 

gospodarstw upatrujemy w rozwijaniu się uprawy warzyw  i owoców miękkich. Ze 

względu na strukturę użytkowania gruntów, przyszłość gminy będzie w dalszym ciągu 

wiązała się z rozwojem rolnictwa. Z drugiej strony patrząc, coraz większe znaczenie 

będzie miał rozwój funkcji usługowych, produkcyjnych i rekreacyjno-wypoczynkowych 

(turystycznych). 

 

1.5. Podmioty gospodarcze 

 Zgodnie z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG), 

według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. ilość zarejestrowanych podmiotów 

gospodarczych, które mają główne miejsce prowadzenia działalności w Gminie Księżpol 

obejmowała 401 pozycji. Podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie gminy to przede 

wszystkim małe  zakłady rodzinne zatrudniające od 1 do 10 pracowników. Nieco większe 

to: 

1. Ed – Bud Zakład Budowlany Edward Majdański w Majdanie Nowym ( produkcja      

okien i drzwi z PCV ), 

2. Zakład Budowlany „FUS“ w Majdanie Nowym ( produkcja okien i drzwi z PCV  

i aluminium ), 

3. PPHU SIATPOL Kazimierz Szcząchor w Majdanie Starym ( produkcja siatek 

ogrodzeniowych, technicznych ), 

4. Zakład Produkcyjno-Handlowy „JAN“ Jan Kapka w Majdanie Starym ( produkcja 

ogrodzeń panelowych, siatek ogrodzeniowych, siatki leśnej ), 

5. Zakład Produkcji Siatek i Drutów Ted – Mar Tadeusz Kręt w Majdanie Nowym             

( produkcja paneli ogrodzeniowych, siatki izolacyjnej, siatki technicznej, bram, furtek             

i słupków ). 

 Na terenie funkcjonują również podmioty gospodarcze które są zarejestrowanie w KRS 

– Krajowym Rejestrze Sądowym i są to: 

1. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne „LIPOWIEC“ Spółka z o.o. w 

Starym Lipowcu ( główna działalność to produkcja wyrobów tartacznych ), 

2. Leier Markowicze Spółka Akcyjna – produkcja materiałów budowlanych, 

3. CDH Spółka z o. o. Pawlichy Czesław Dumała ( główna działalność to prodkukcja 

elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli ), 

4. ACTIVE TRADE GROUP Spółka z o.o. Księżpol Krzysztof Ciryt ( główna działalność 

– sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek ), 

5. BST Transport S. Bosak, T. Bosak Spółka Jawna Zynie ( działalność główna to 

transport drogowy towarów ), 

6. SUNFLOWER Spółka z o.o. Majdański Mateusz Majdan Nowy ( działalność główna to 

wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną ), 

7. Q100 Spółka z o.o. Księżpol  - masarnia, 

8. Bosak Spółka z o.o. Sławomir Bosak Zynie ( główna dzałalność to sprzedaż detaliczna 

prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet ). 

 

Do wiodących branż w gminie zaliczyć należy: usługi ogólnobudowlane, usługi handlu, 

usługi transportowe, wyroby stolarskie i ciesielskie, działalność wspomagajaca produkcję 

roślinną i naprawy pojazdów samochodowych.  
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  Ze względu na słabo urodzajne gleby w północnej części gminy, mieszkańcy nie 

mogąc utrzymać się z pracy na roli zmuszeni są do własnej aktywizacji i rozwijania 

działalności gospodarczej na swój rachunek. W tym właśnie upatrujemy koncentrację        

i rozwój zakładów w tej części gminy. 

 

1.6. Organizacje pozarządowe działające na terenie gminy 

    Na terenie Gminy Księżpol działają następujące organizacje pozarządowe: 

1) Oddział Gminny ZOSP RP w Księżpolu, 

2) OSP  Księżpol, 

3) OSP  Rogale, 

4) OSP  Majdan Stary, 

5) OSP  Korchów Pierwszy, 

6) OSP  Korchów Drugi, 

7) OSP  Płusy, 

8) OSP  Zawadka, 

9) OSP  Rakówka, 

10) OSP Zanie, 

11) OSP Zynie, 

12) Stowarzyszenie Przyjaciół Korchowa „Jedność Wsi“, 

13) Stowarzyszenie Aktywnych Mieszkańców Gminy Księżpol z siedzibą w Księżpolu, 

14) Koło Gospodyń Wiejskich w Majdanie Nowym, 

15) Koło Gospodyń Wiejskich w Majdanie Starym, 

16) Koło Gospodyń Wiejskich w Przymiarkach, 

17) Koło Gospodyń Wiejskich w Zawadce, 

18) Koło Gospodyń Wiejskich w Rogalach, 

19) Koło Gospodyń Wiejskich w Starym Lipowcu, 

20) Koło Gospodyń Wiejskich „Pod sosnami“ w Nowym Lipowcu, 

21) Koło Gospodyń Wiejskich w Płusach, 

22) Koło Gospodyń Wiejskich w Borkach, 

23) Koło Gospodyń Wiejskich w Korchowie Pierwszym, 

24) Koło Gospodyń Wiejskich w Korchowie Drugim, 

25) Koło Gospodyń Wiejskich „ Harfa“ w Rakówce, 

26) LZS „Tarpan“ Korchów Pierwszy, 

27) LZS „Tanew“ Majdan Stary, 

28) „RAKOWIA“ Rakówka Klub Sportowy, 

29) GKS „Relax“ Księżpol, 

30) Uczniowski Klub Sportowy „Tanew“ przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II               

w Księżpolu. 

 

 

1.7. Urząd Gminy i jednostki organizacyjne gminy. 

 

 Gminne jednostki organizacyjne, to: 

1. Urząd Gminy w Księżpolu, 

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Księżpolu, 
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3. Centrum Usług Wspólnych Gminy Księżpol, 

4. Zakład Gospodarki Komunalnej w Księżpolu, 

5. Gminny Ośrodek Kultury w Księżpolu, 

6. Gminna Biblioteka Publiczna w Księżpolu, 

7. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Księżpolu, 

8. Szkoła Podstawowa w Rakówce, 

9. Szkoła Podstawowa w Korchowie Pierwszym, 

10. Szkoła Podstawowa im. Zofii Krawieckiej w Majdanie Starym, 

11. Publiczne Przedszkole Samorządowe w Markowiczach. 

 

2 Stan realizacji inwestycji. 

2.1.Zadania realizowane w 2021 r. 

 

Lp. Nazwa 

Wartość w zł 

wydatków  

po stronie gminy w 

2021 r. 

1 W ramach współpracy z Powiatem Biłgorajskim realizujemy zadania 

1.1 

Remont drogi powiatowej Nr 2928 L Sól – Majdan 

Nowy 

 

Gmina Księżpol współfinansowała remont drogi 

powiatowej w Majdanie Starym w km 5+163-6+778 o dł. 

1615 mb. Prace remontowe polegały na wykonaniu 

nowej nawierzchni z mieszanki mieralno-bitumicznej  

wraz remontem przepustu drogowego w km 4+844 oraz 

wyprofilowaniem poboczy. 

Gmina Księżpol poniosła 50% wartości inwestycji. 

 

180 000,00 

1.2 

Budowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2944 L 

Podsośnina Łukowska – Tarnogród 

  

W ramach zadania zostanie wybudowana droga 

powiatowa łącząca miejscowość Korchów Pierwszy z 

miejscowością Zawadka i Chmielek. Prace przewidują 

wykonanie od podstaw drogi o nawierzchni mineralno-

bitumicznej wraz z obustronnymi rowami i zjazdami na 

przyległe nieruchomości.  Zostanie również wykonany 

chodnik na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 

Nr 2956 L Płusy-Babice do stadionu sportowego. 

Jest to zadanie dwuletnie zakończenie robót budowlanych 

zostało przewidziane na 2022 r.  

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 5 230 205,10 

zł 

Po stronie gminy Księżpol 691 473,41 zł 

442 896,07 
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1.3 

Opracowanie dokumentacji projektowej na zadania 

pn. „Przebudowa DP2934 L Księżpol – Harasiuki 

 

Przedmiotem zadania było wykonanie dokumentacji 

projektowej przebudowy drogi powiatowej w zakresie, 

której przewidziano poszerzenie jezdni z wydzieleniem 

jednostronnego pasa dla ruchu pieszo-rowerowego wraz z 

odmuleniem rowów przydrożnych i wyprofilowaniem 

poboczy.  

Całkowity koszt zadania wyniósł – 177 120,00 zł 

Koszt po stronie Gminy Księżpol –   20 020,00 zł 

 

Gmina Księżpol dodatkowo zleciła w ramach odrębnego 

opracowania i umowy wykonanie dokumentacji 

projektowej na wykonanie oświetlenia ulicznego od m. 

Księżpol ul. Długa do m. Zynie, które ma byś 

wykonywane w trakcie przebudowy drogi.   

 

20 020,00 

2 

Modernizacja poprzez rozbudowę oczyszczalni 

ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej.         

                                                                                

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja poprzez 

rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości 

Księżpol wraz z budową kanalizacji sanitarnej w 

miejscowości Stare Króle, Markowicze, Gliny i Cegielnia 

– Markowicze 

1. W ramach realizacji zadania wykonano rozbudowę 

oczyszczalni ścieków w następującym zakresie:   

 Reaktor biologiczny – pow. zabudowy 238m2, ob-

jętość 1 428m3; 

 Budynek techniczny – pow. zabudowy 88,40m2, 

kubatura 398m3; 

 Budynek stacji odwadniania – pow. zabudowy – 

60,0m2, kubatura 305m3; 

  Wiata na osad odwodniony  - pow. zabudowy 

161,0m2. 

2. W ramach drugiej części projektu wykonano również 

sieć kanalizacyjną  w następującym zakresie: 

 kanały grawitacyjne dn200 – 7754mb; 

 kanały grawitacyjne rozdzielcze  dn160 – 2454mb; 

 pompownie sieciowe – 4 szt.; 

  rurociągi tłoczne:ø110 – 1074mb; 

 rurociągi tłoczne:ø125 – 809,2mb; 

1 872 669,98 
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 kanalizacja ciśnieniowa PE50 – 655mb; 

 kanalizacja ciśnieniowa PE63 – 86mb; 

  pompownie przydomowe – 10 szt. 

Sieć kanalizacyjna została wykonana w 2020 rok a 

rozbudowę oczyszczalni ścieków zakończono w 2021 r. 

 

Zamówienie finansowane jest w części ze środków UE, 

w ramach projektu „Poprawa transgranicznego 

systemu ochrony środowiska w gminie Księżpol w 

Polsce i mieście Chervonograd na Ukrainie - poprzez 

rozwój infrastruktury kanalizacyjnej” 

dofinansowanego w ramach Programu 

Transgranicznego Polska – Białoruś  - Ukraina 2014 - 

2020, a w części ze środków budżetu gminy Księżpol. 

Projekt współfinansowany ze środków UE PL-BY-UK 

2014-2020 -dofinansowanie 2 267 732,65 euro tj.   9 

524 477,13 zł. 

Jest to projekt transgraniczny realizowany wspólnie 

partnerem – miastem Chervonograd na Ukrainie 

Dofinansowanie  - wysokość 90 % kosztów 

kwalifikowanych. 

Koszt realizacji: 

 rozbudowa oczyszczalni ścieków – 4 960 034,56 

zł; 

 budowa sieci kanalizacji sanitarnej – 5 114 340,00 

zł; 

 nadzór inwestorski – 39 000,00 zł.                                                                                                                                                                           

Łączny koszt robót budowlanych 10 113 374,56 zł. 

 

3 

Modernizacja drogi wewnętrznej dojazdowej do 

gruntów rolnych w m. Borki 

Przedmiotem zadania była przebudowa drogi 

wewnętrznej o dł. 499 m o szer. 3,5 m z mijankami, 

prowadzącej do gruntów rolnych oraz do miejscowości 

Borki. Zadanie stanowiło wykonanie II etapu prac. 

W ramach zadania wykonano od  podstaw nowe koryto 

drogi wraz z podbudową z materiału kamiennego. 

Nawierzchnię jezdni wykonano z płyt żelbetowych 

pełnych. Szerokość jezdni 3 m  wraz z mijankami.   

 

Zadanie współfinansowane ze środków na budowę 

/modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych 

ze środków celowych budżetu Województwa 

Lubelskiego w kwocie  80 000,00 zł. 

299 030,00 
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4 

Przebudowa drogi gminnej nr 109421 L w m. 

Zawadka w km 0+990 do km 1+980 

 

Przedmiotem zamówienia było wykonanie drugiego 

etapu przebudowy drogi gminnej w m. Zawadka. W 

ramach prac wykonano poszerzenie jezdni do szer. 5,5 m 

wraz z nową nawierzchnia mineralno-bitumiczną, 

przebudową przepustu drogowego, renowacją rowów 

wraz z jednostronnym utwardzeniem skarpy rowu            

i przepustu drogowego płytami ażurowymi i ustawieniem 

korytek typu krakowskiego oraz wykonaniem chodnika 

na odcinku 990 m.   

   

Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu 

Dróg Samorządowych w kwocie 528 311,00 zł. 

1 290 801,50  

5 

Budowa chodnika w miejscowości Korchów Drugi 

poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2956 L 

Płusy – Babice  

 

Przedmiotem zamówienia było wykonanie drugiego 

etapu budowy chodnika w pasie drogi powiatowej o dł. 

200 m  w miejscowości Korchów Drugi.  W zakresie 

realizacji zadania wykonano chodnik z kostki brukowej 

wraz z renowacją rowu przydrożnego. Wykonano 

również profilowanie pobocza i utwardzenie wjazdów 

materiałem kamiennym na szerokości od chodnika do 

granicy działki. 

112 308,00 

6 

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2956 L 

Płusy – Babice w m. Płusy – etap V 

 

Przedmiotem zamówienia było wykonanie ostatniego 

etapu budowy chodnika objętego projektem budowlanym 

w miejscowości Płusy.  W zakresie realizacji zadania 

wykonano chodnik z kostki brukowej o szer. 1,5 m, 

o długości ok. 828 m wraz z renowacją rowu 

przydrożnego, umocnieniem rowów elementami 

prefabrykowanymi, wydłużeniem przepustu drogowego i 

plantowaniem skarp rowów i przyległego terenu. 

Wykonano również profilowanie pobocza i utwardzenie 

wjazdów materiałem kamiennym na szerokości od 

chodnika do granicy działki. 

 

Zadanie współfinansowane przez Powiat biłgorajski w 

ramach „Poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez 

budowę chodnika w pasie DP nr 2956 L Płusy – Babice 

223 700,00 
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w m. Płusy” w wysokości 86 346,00 zł.  

7 

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2928 L 

Sól – Majdan Nowy w m. Majdan Stary 

 

Przedmiotem zamówienia było wykonanie ostatniego 

etapu budowy chodnika objętego projektem budowlanym 

w miejscowości Majdan Stary.  W zakresie realizacji 

zadania wykonano chodnik z kostki brukowej o szer.     

1,5 m, o długości ok. 935 m wraz z renowacją rowu 

przydrożnego, umocnieniem rowów elementami 

prefabrykowanymi - korytka na ławie betonowej i 

plantowaniem skarp rowów i przyległego terenu. 

Wykonano również profilowanie pobocza i utwardzenie 

wjazdów materiałem kamiennym na szerokości od 

chodnika do granicy działki. 

 

Zadanie współfinansowane przez Powiat biłgorajski w 

ramach „Poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez 

budowę chodnika w m. Majdan Stary w  pasie DP nr 

2928 L Sól – Majdan Nowy” w wysokości 115 498,00 

zł. 

298 815,11 

8 

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2932 L 

Markowicze – Budziarze w m. Markowicze – etap III 

 

Przedmiotem zamówienia było wykonanie III etapu 

budowy chodnika objętego projektem budowlanym w 

miejscowości Markowicze.  W zakresie realizacji zadania 

wykonano chodnik z kostki brukowej o szer. 1,5 m, 

o długości ok. 218 m wraz z renowacją rowu 

przydrożnego oraz  plantowaniem skarp rowów i 

przyległego terenu. Wykonano również profilowanie 

pobocza i utwardzenie wjazdów materiałem kamiennym 

na szerokości od chodnika do granicy działki. 

71 298,01 

9 

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2942 L 

Majdan Nowy – Pisklaki w m. Majdan Nowy 

 

Przedmiotem zamówienia było wykonanie ostatniego 

etapu budowy chodnika objętego projektem budowlanym 

w miejscowości Majdan Nowy.  W zakresie realizacji 

zadania wykonano chodnik z kostki brukowej o szer. 1,5 

m, o długości ok. 306 m wraz z renowacją rowu 

przydrożnego i umocnieniem rowów elementami 

prefabrykowanymi z osadzeniem elementów na ławie 

betonowej plantowaniem skarp rowów i przyległego 

terenu. Wykonano również profilowanie pobocza i 

120 134,22 
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utwardzenie wjazdów materiałem kamiennym na 

szerokości od chodnika do granicy działki. 

 

10 

Remont drogi gminnej nr 109416 L w miejscowości 

Pawlichy w km od 0+246 do km 1+200 

 

Przedmiot zamówienia obejmował wykonanie remontu 

drogi gminnej w miejscowości Pawlichy w km 0+246 do 

km 1+200 o dł. 954m. W ramach zadania została 

wykonania nowa nawierzchnia z mieszanek bitumiczno-

mineralnych, zostanie wyremontowany przepust wraz 

renowacja rowów przydrożnych i karczowaniem 

zakrzaczenia. Została również wprowadzona nowa 

organizacja ruchy wraz z ustawieniem urządzeń 

bezpieczeństwa drogowego. 

 

Zadanie współfinansowane ze środków FDS w 

wysokości umownej 250 853,00 zł. 

421 089,88 

11 

Budowa mostu przez rzekę Tanew w ciągu drogi 

wewnętrznej Kucły – Kulasze 

 

Przedmiotem zamówienia jest budowa mostu w ciągu 

drogi Rakówka – Kulasze. Zakres prac przewiduje 

budowę mostu o konstrukcji  metalowej z pokładem 

drewnianym – dębowym, wraz z wykonaniem dojazdów 

o nawierzchni z kruszywa łamanego i umocnieniem linii 

brzegowej. Termin zakończenia prac został przewidziany 

na 2022 r. 

Całkowity koszt robót budowlanych wynosi -  

1 964 083,50 zł. 

 

Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych w wysokości  1 500 000,00 zł.  

905 686,15 

12 

Wykonanie dokumentacji projektowej;  

 budowa linii napowietrznej nN oświetlenia ze-

wnętrznego w zakresie podwieszenia przewodu nN 

typu ASXSn 2x25mm2 na żerdziach elektrycznych 

w m. Stare Króle  

2 460,00 

 przebudowa drogi wewnętrznej na dz. ewid. Nr 

2134 w m. Majdan Stary 

 rozbudowa drogi gminnej nr 109431 L w m. Maj-

dan Stary 

29 800,00 
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 poprawienie przejezdności w ciągu drogi Rakówka 

– Kulasze w zakresie wykonania dokumentacji 

projektowej: „Przebudowa drogi gminnej nr 

109420 L” oraz „Przebudowa drogi wewnętrznej 

od drogi gminnej Nr 109420 L do drogi powiato-

wej Nr 2942 L w m. Kulasze”   

80 000,00 

 projekt organizacji ruchu z lokalizacją przystanków 

autobusowych na drodze powiatowej nr 2956 l w 

Korchowie Drugim  

926,00 

 wykonanie wiat przy GOK w Księżpolu i Majdanie 

Starym  
3 000,00 

 przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości 

Majdan Nowy  
2 500,00 

 rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze po-

wiatowej przy ul. Długiej w m. Księżpol 
9 840,00 

 zagospodarowanie terenu przy budynku OSP w m. 

Korchów Pierwszy wraz z przebudową drogi we-

wnętrznej 

2 500,00 

 

 Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze po-

wiatowej ul. Długiej w miejscowości Księżpol (od-

cinek od istniejącego oświetlenia ulicznego na ul. 

Długiej do miejscowości Zynie) 

 

9 840,00 

13 

Realizacja projektu „Liderzy Konsultacji 

Społecznych” w zakresie dokonania zmiany MPZP 

gminy Księżpol 

 

Przedmiot zamówienia obejmował przeprowadzenia 

konsultacji  społecznych w zakresie poprzedzających 

rozpoczęcie procedury zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania gminy Księżpol.  Celem zadania było 

przybliżenie warunków oraz aktywne włączenia 

mieszkańców do procedury zmiany planu. Termin 

realizacji 2020 – 2021 r. 

 

Zadanie zostało w całości dofinansowane w ramach 

pozyskanego grantu na realizację wsparcia 

pogłębionych konsultacji społecznych ze środków UE 

otrzymanych od Fundacji Promocji Gmin Polskich  

50 000,00 zł.   

24 963,78 

14 

Zakup wiaty dla zawodników rezerwowych przy 

stadionie w m. Księżpol 

 

Przedmiot zamówienia przewidywał zakup wiat dla 

19 065,00 
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zawodników wraz z zamontowaniem przy stadionie 

sportowym w miejscowości Księżpol.  

15 

Utwardzenie miejsca przy wiacie do obsługi turystyki 

w m. Księżpol i Majdan Stary  

 

Zakres prac obejmował wykonanie podbudowy oraz 

nawierzchni z kostki brukowej w obrycie wiat.  

23 314,65 

16 

Wykonanie wiat przy Gminnym Ośrodku Kultury w 

m. Księżpol oraz w m. Majdan Stary 

 

Przedmiot zamówienia obejmował wykonanie dwóch 

wiat o konstrukcji metalowej do obsługi turystów na 

terenie gminy Księżpol. Jedna z wiat została ustawiona 

przy Gminnym Ośrodku Kultury Księżpol a druga przy 

Wiejskim Domu kultury w Majdanie Starym. 

Realizacja zadania została współfinansowana ze 

środków UE w ramach programu PLBYUA 2014-2020 

w związku z  realizacją projektu pn. „Poprawa 

transgranicznego systemu ochrony środowiska w 

gminie Księżpol w Polsce i mieście Chervonograd na 

Ukrainie poprzez rozwój infrastruktury 

kanalizacyjnej”     

60 885,00 

17 

Przebudowa linii oświetlenia ulicznego w m. Majdan 

Stary  

 

Przedmiot zamówienia przewidywał ponowne 

zawieszenie linii oświetlenia ulicznego wraz z 

zamontowaniem lamp na odcinku 344 m 

przebudowywanej prze PGE napowietrznej linii niskiego 

napięcia. 

12 062,46 

18 

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. 

Pawlichy 

 

Przedmiotem zamówienia było przywrócenie dojazdu 

drogi wewnętrznej na dł. 35 m prowadzącej do 

zabudowań mieszkalnych i do nieruchomości 

przeznaczonych pod produkcję rolną. W zakresie prac 

została wzmocniona istniejąca podbudowa drogi wraz z 

wykonaniem nawierzchni z mieszanki mineralno-

bitumicznej. 

37 251,60 

19 

Remont drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów 

rolnych dz. 506 w m. Księżpol w km 0+000 do km 

0+177 

 

120 478,62 
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Przedmiotem zamówienia było wykonanie remontu drogi 

wewnętrznej w ramach, którego wzmocniono konstrukcję 

drogi wraz z wykonaniem nawierzchni z masy mineralno-

bitumicznej. Udrożniono również istniejący rów wraz z 

wyprofilowaniem poboczy. 

20 

Wykonanie punków dostępu do Internetu w ramach 

zadania „Internet szerokopasmowy w Gminie 

Księżpol  

 

Przedmiot zamówienia polegał na zamontowaniu 

publicznych punktów dostępu do Internetu. W rama 

zadania zamontowano zewnętrzne punkty w 

następujących budynkach: 

 Urząd Gminy Księżpol -  2 szt.;  

 GOK Księżpol – 2 szt.; 

 OSP Księżpol – 1 szt.; 

 Świetlicy sportowej w Księżpolu  - 2 szt. 

Zostały również zamontowane wewnętrzne punkty 

dostępowe w następujących budynkach: 

 Urząd Gminy Księżpol -  2 szt.;  

 GOK Księżpol – 2 szt.; 

 OSP Księżpol – 1 szt.; 

Realizacja zadania stworzyła strefę darmowego Internetu 

w obrębie ww. budynkach. 

 

Zadanie została współfinansowane ze środków UE w 

ramach programu 1.1 Programu Operacyjnego 

Polska Cyfrowa „publiczny Internet dla każdego” w 

wysokości 64 368,00 

77 999,22 

21 

Zmiana pokrycia dachowego na budynku 

komunalnym w Majdanie Nowym 

 

Przedmiot zamówienia polegał na zmianie pokrycia 

dachowego uszkodzonego przez wichurę. W ramach 

realizacji prac zostały wymienione uszkodzone elementy 

konstrukcyjne dachu wraz z wykonaniem nowego 

pokrycia dachu blachą powlekaną. 

Koszt realizacji prac częściowo został pokryty z 

otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela 

budynku. 

103 320,00 

22 

Budowa świetlicy w miejscowości Budzyń 

 

Przedmiot zamówienia obejmował wykonanie I etapu 

budowy świetlicy dla potrzeb mieszkańców miejscowości 

77 000,00 
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Budzyń. W ramach prac został wykonany budynek 

kontenerowy wraz z pracami wykończeniowymi. 

Pozostały etap do wykonania przewiduje zakup i montaż 

zbiornika na nieczystości płynne oraz instalacja PV. 

Przewidziane są również prace związane z 

zagospodarowaniem terenu i wykonaniem ogrodzenia.  

23 

Wykonanie usługi pn. „Rozwożenie materiału 

kamiennego po drogach wewnętrznych w Gminie 

Księżpol” 

 

Przedmiot zamówienia obejmował wykonanie zadania 

polegającego na rozwiezieniu wraz z wbudowaniem 

materiału kamiennego na drogach wewnętrznych 

prowadzących do gruntów rolnych. Prace były 

wykonywane na terenie całej gminy w miejscach 

wskazanych przez sołtysów poszczególnych sołectw. 

22 509,00 

24 

Zakup urządzeń dla potrzeb rozbudowy placów 

zabaw na terenie gminy Księżpol 

 

Przedmiot zamówienia przewidywał zakup urządzeń 

placów zabaw dla miejscowości: 

 Korchów Pierwszy – huśtawka potrójna; 

 Księżpol – most chwiejący, huśtawka podwójna; 

 Stary Lipowiec – zestaw metalowy + zjeżdżalnia; 

 Płusy – most chwiejący; 

 Markowicze – urządzenie edukacyjne – gra UFO; 

 Nowy Lipowiec – zestaw metalowy + zjeżdżalnia + 

pomost linowy + ścianka wspinaczkowa, huśtawka 

potrójna, bujak sprężynowy, ławka z oparciem 

62 976,00 

25 

Przystosowanie budynku remizy OSP Zawadka dla 

osób niepełnosprawnych  

 

Przedmiot zamówienia przewidywał wykonanie robót 

budowlanych w zakresie wykonania remontu wraz z 

dostosowaniem sanitariatów oraz wejścia do budynku dla 

osób niepełnosprawnych. Zadanie realizowane było w 

latach 2020-2021 r. 

17 800,00 

26 

Zakup materiału kamiennego dla potrzeb poprawy 

przejezdności dróg na ternie gminy Księżpol 

 

Przedmiotem zamówienia było zakup kruszywa 

łamanego dla potrzeb Urzędu Gminy Księżpol dla celów 

poprawy przejezdności dróg. W ramach zadania 

zakupiono materiał o frakcji: 

37 283,49 
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 12/31,5 -    140,39 t; 

 20/63 – 396,45 t. 

 

Urząd dokonał również zakupu kruszywa łamanego w 

większej ilości w ramach zabezpieczonych środków z 

funduszu sołeckiego. 

27 

Odbiór oraz oddanie do odzysku lub 

unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i 

sznurków do owijania balotów, opakowań 

po nawozach typu BIG BAG 

Przedmiot zamówienia obejmował odbiór od rolników 

opakowań  po nawozach w celu przekazani ich do 

recyklingu lub do unieszkodliwienia. Zadanie polegało na 

poprawie ochrony środowiska na ternie gminy Księżpol. 

 

Zadanie współfinansowane ze środków 100% z 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  

2 909,52 

 

2.2. Poziom wydatków inwestycyjnych oraz ich udział w wydatkach budżetu gminy 

 

 Poziom wydatków inwestycyjnych oraz ich udział w wydatkach budżetu gminy 

Księżpol przedstawia się nastepująco: 

 

 

 

3. Sytuacja finansowa gminy 

3.1. Budżet gminy 

Dochody i wydatki gminy w 2021 r. 

 

Dochody i wydatki 

budżetu w 2021 r. 

 Kwoty w zł Wskażnik 

wykonania w 

% 
Plan 

dochodów 

Wykonanie 

Plan dochodów oraz 

wykonanie dochodów za 

2021 r. 

43 470 922,02 40 877 956,10 94,04 

Plan wydatków oraz 

wykonanie wydatków za 

2021 r. 

46 376 140,43 40 175 572,47 86,63 

    

Rok Wydatki ogółem 
 

 

Wydatki 

inwestycyjne 

Udział wydatków 

inwestycynych w 

wydatkach ogółem (%) 

2021 40 175 572,47zł 6 227 846,25zł 15,50 
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3.2. Poziom zadłużenia 

 Nasza gmina jest jedną z bardzo niewielu w kraju która na koniec 2021 r. nie posiadała 

zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.   

 

3.3. Zaległości podatkowe podatników 

Zaległości podatkowe posiadają następujący podatnicy: 

 Osoby prawne : 

- podatek od nieruchomości                        26 185,79 zł -  9 pozycji podatkowych, 

- podatek rolny                                                 298,00 zł -  4 pozycje podatkowe 

- podatek leśny                                                 140,87 zł -  7 pozycji podatkowych 

- podatek od środków transpotowych           1 832,00 zł -  1 pozycja podatkowa 

Razem zaległości podatkowe od osób prawnych wyniosły 28 456,66 zł. 
 

 Osoby fizyczne : 

 

- podatek od nieruchomości                         61 926,43 zł -   30 pozycji podatkowych, 

- podatek rolny                                             24 377,01 zł - 127 pozycji podatkowych, 

- podatek leśny                                               3 210,41 zł -   74 pozycje podatkowe, 

- podatek od środków transportowych         12 535,60 zł -   11 pozycji podatkowych 

- podatek od czynności cywilnoprawnych        200,25 zł -     1 pozycja podatkowa  

Razem zaległości podatkowe od osób fizycznych wyniosły 102 249,70 zł. 
 

 

 

4. Gospodarka  komunalna 
4.1. Gospodarka wodno-kanalizacyjna 

 Na terenie gminy Księżpol zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków, 

realizowane są przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Księżpolu, który jest 

samorządowym zakładem budżetowym Gminy Księżpol. Wysokość cen i stawek opłat za 

usługę dostarczania wody i odprowadzania ścieków określane są w Taryfach dla 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków i zostały 

zatwierdzone na okres 3 lat przez Regulatora tj. Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY 

POLSKIE. 

 

Gospodarka  wodna 

  Woda dla mieszkańców gminy Księżpol dostarczana jest z dwu własnych ujęć 

wody:  w Księżpolu i Markowiczach oraz ze stacji ujęcia na terenie gminy Obsza i ze 

stacji ujęcia na terenie gminy Aleksandrów. 
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Wodociąg Księżpol - Stacja Ujęcia Wody w Księżpolu 

1. długość sieci wodociągowej                    -   35,95 km 

2. produkcja wody w m3/dobę (za 2021 rok)                  - 236,82 m3 

3. miejscowości obsługiwane przez wodociąg  zbiorowego zaopatrzenia w wodę:  
- Księżpol,  Borki,  Budzyń,  Marianka,  Pawlichy,  Przymiarki,  Rakówka, Kucły,  Zawadka,  część 

miejscowości Zynie. 

Stacja ujęcia  wody to:  stacja uzdatniania wody, zbiorniki wyrównawcze i system pompowy oraz 4 

studnie głębinowe o łącznej wydajności 55 m3/h.  

Woda poddawana jest odżelazianiu i odmanganianiu łącznie z usunięciem mętności i azotu amonowego. 
 

 

Wodociąg Markowicze - Stacja Ujęcia Wody w Markowiczach 

 

1. długość sieci wodociągowej           -   34,50 km 

2. produkcja wody w m3/dobę (za 2021 rok)        - 263,42 m3 

3. miejscowości obsługiwane przez wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę: 

 Markowicze, Cegielnia -  Markowicze, Gliny, Majdan Nowy, Majdan Stary, Rogale, Stare Króle, Zanie,  

część miejscowości Zynie. 

Stacja ujęcia wody w Markowiczach działa wg takiego samego systemu jak stacja ujęcia wody w 

Księżpolu. Jakość wody pozyskiwanej  z trzech studni wierconych z utworów trzeciorzędowych  jest 

takiej samej jakości jak wody przy ujęciu w Księżpolu. Woda wydobywana jest z 3-ch studni o łącznej 

wydajności 48,5 m3/h. 

Surowa woda wydobyta ze studni na obydwu wodociągach nie nadaje się do bezpośredniego spożycia.  

Po procesie uzdatniania uzyskuje parametry wody  pitnej spełniającej  wszystkie wymogi normatywne. 

 

 

Wodociąg Korchów– Stacja Ujęcia Wody na terenie gminy Obsza 

1. długość sieci wodociągowej         - 17,7 km 

2. miejscowości obsługiwane przez wodociąg  zbiorowego zaopatrzenia w wodę: Korchów  Drugi, 

Korchów  Pierwszy oraz Płusy. 

Dla potrzeb wodociągu zakupiono w 2021 roku  41 980 m3 wody. 

 

Wodociąg Lipowiec – Stacja Ujęcia Wody na terenie gminy Aleksandrów 

1. długość sieci wodociągowej    - 10,9 km 

2. miejscowości obsługiwane przez wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę: Stary Lipowiec, Nowy 

Lipowiec oraz Kulasze. 

Dla potrzeb wodociągu zakupiono w 2021 roku  9 796 m3 wody. 

Zgodnie z Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie cena wody z wodociągów 

wiejskich dla wszystkich grup odbiorców z terenu gminy Księżpol ustalona jest w 

wysokości 2,20 zł + podatek VAT /m3. 
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Gospodarka  ściekowa 

  Ścieki komunalne od mieszkańców gminy Księżpol oczyszczane są w dwóch 

oczyszczalniach znajdujących się w miejscowościach Księżpol i Płusy. 

 

Kanalizacja i oczyszczalnia ścieków w Księżpolu 

 System kanalizacji ściekowej w Księżpolu oparty jest na grawitacyji z dziesięcioma 

strefowymi przepompowniami doprowadza nieczystości płynne do oczyszczalni ścieków  

typu SBR    ( Semiperiodyczne Biologiczne Reaktory ) zlokalizowanej w Księżpolu. W 

2021 roku oczyszczalnia przyjęła ok. 73 948 m3 ścieków surowych, czyli 202,60 m3/dobę.  

 

Kanalizacja i oczyszczalnia ścieków w Płusach 

Ścieki nieoczyszczone dostarczane są do oczyszczalni ścieków poprzez system 

kanalizacji ciśnieniowej wspomagany przez strefową przepompownię zlokalizowaną na 

placu szkolnym w Korchowie Pierwszym. Każde gospodarstwo przekazuje bezpośrednio 

ścieki nieoczyszczone do przydomowej przepompowni ścieków skąd przepompowywane 

są do systemu sieci ciśnieniowej, która doprowadza je do oczyszczalni.  

W 2021 roku oczyszczalnia ta przyjęła 42 002 m3 ścieków czyli ok. 115,07 m3 /dobę. 

Ścieki oczyszczone z obydwu oczyszczalni ścieków podlegają badaniom laboratoryjnym 

dwa razy w ciągu roku. W badaniach oznaczane są trzy parametry: BTZ5 ( bilogiczne 

zapotrzebowanie tlenu ), CHZTCr ( chemiczne zapotrzebowanie tlenu ) i zawiesina ogólna. 

Górne granice tych parametrów określa stosowne pozwolenie wodnoprawne wydawane 

przez Starostę Biłgorajskiego. Badania zrealizopwane w 2021 roku wszystkich czterech 

prób były pozytywne i świadczyły o dobrej pracy obydwu oczyszczalni. 

 

Zgodnie z Decyzją Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, cena 

ścieków wprowadzonych do systemu kanalizacji ściekowych dla wszystkich grup z terenu 

Gminy Księżpol ustalona jest w wysokości 3,66zł + podatek VAT /m3 dla kanalizacji 

grawitacyjnej i kanalizacji ciśnieniowej wyposażonej w indywidualne pompownie 

ścieków 3,52 zł netto + należny podatek VAT. 

Identyfikacja potrzeb w zakresie zbiorwoego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków 

 

 Dla prawidłowego funkcjonowania gospodarki wodno – ściekowej w gminie 

Księżpol niezbędna jest realizacja następujących inwestycji: 

1. Budowa, rozbudowa i modernizacja istniejących sieci: wodociągowej i kanalizacyjnej. 

 

4.2. Gospodarka odpadami komunalnymi 

 

Ogólna charakterystyka systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 

Do końca czerwca 2013 r. system gospodarowania odpadami opierał się na umowach 

zawieranych pomiędzy mieszkańcami Gminy Księżpol a podmiotem zajmującym się 

odbieraniem odpadów, który posiadał odpowiednie koncesje. Od 1 lipca 2013 r. zgodnie z 

ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, to Gmina przejęła obowiązek 

gospodarki odpadami komunalnymi. Podjęto szereg działań, które uregulowały 
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gospodarkę odpadami oraz zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe w wyniku 

którego wyłoniono podmiot zobowiązany do odbioru odpadów z terenu Gminy Księżpol.                  

Do systemu włączono tylko nieruchomości zamieszkałe, właściciele nieruchomości 

niezamieszkałych na których powstają odpady podpisują indywidualne umowy z firmą, 

która świadczy usługi odbioru odpadów komunalnych. 

Rodzaje i częstotliwość odbieranych odpadów komunalnych w 2021 roku: 

•   od właścicieli nieruchomości  w zabudowie wielorodzinnej – raz na tydzień, 

•  od właścicieli nieruchomości  w zabudowie jednorodzinnej w okresie od 1 kwietnia do 31 

października– raz na dwa tygodnie,  

•   od właścicieli nieruchomości  w zabudowie jednorodzinnej w okresie od 1 listopada do 31 

marca – raz na miesiąc. 

wykonawca organizuje dwa razy w każdym roku: kwiecień i październik realizację 

odbioru z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy odpadów 

wielkogabarytowych, mebli, zużytego sprzętu elektrycznego, zużytych opon oraz 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

zużytą odzież można oddawać do kontenerów PCK. 

W 2021 zgodnie z Uchwałą Nr XIX/141/2020 Rady Gminy Księżpol z dnia 30 

czerwca 2020 roku do końca stycznia za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

mieszkańcy uiszczali opłaty miesięcznie w następującej wysokości: 

           ⁕ dla gosposarstw jednoosobowych ( odpady segregowane )  - 13 zł 

           ⁕ dla gospodarstw jednoosobowych ( odpady niesegregowane ) - 30 zł 

           ⁕ dla gospodarstw dwuosobowych ( odpady segregowane )  - 24 zł 

           ⁕ dla gospodarstw dwuosobowych ( odpady niesegregowane )  - 52 zł 

           ⁕ dla gospodarstw trzyosobowych i więcej ( odp.segregowane ) - 31 zł 

  ⁕ dla gospodarstw trzyosobowych i więcej ( odp. niesegregowane) - 66 zł  

        

Rada Gminy Księżpol w dniu 22 grudnia 2020 r Uchwałą Nr XXIV/180/2020 ustaliła 

nowe stawki opłat dla mieszkańców  które od 1 lutego 2021 roku wynoszą: 

           ⁕ dla gosposarstw jednoosobowych ( odpady segregowane )  - 18 zł 

           ⁕ dla gospodarstw jednoosobowych ( odpady niesegregowane ) - 36 zł 

           ⁕ dla gospodarstw dwuosobowych ( odpady segregowane )  - 33 zł 

           ⁕ dla gospodarstw dwuosobowych ( odpady niesegregowane )  - 66 zł 

           ⁕ dla gospodarstw trzyosobowych i więcej ( odp.segregowane ) - 46 zł 

           ⁕ dla gospodarstw trzyosobowych i więcej ( odp. niesegregowane) - 92 zł 

Rada Gminy utrzymała zwolnienie z części opłat w wysokości 1,00zł w przypadku 

posiadania przez mieszkańca przydomowego kompostownika.       

Zadaniem priorytetowym dla Gminy Księżpol na lata następne jest uświadamianie 

mieszkańców jak ważna jest prawidłowa gospodarka odpadami komunalnymi co przełoży 

się bezpośrednio na osiąganie określonych przez Unię Europejską poziomów odzysku             

i recyklingu odpadów. 

 

4.3.  Inwestycje, remonty i utrzymanie dróg 

 W 2021 roku wykorzystaliśmy środki w wysokości 5 028 777,65 zł na inwestycje, 

remonty i utrzymanie dróg na terenie gminy Księżpol. Wydatki związane z remontami        
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i utrzymaniem dróg gminnych wyniosły 929 231, zł, w tym 139 933,16 zł  na zakup 

materiału kamiennego dla potrzeb polepszenia przejezdności dróg w ramach funduszu 

sołeckiego. Z wydatków inwestycyjnych w wysokości 4 090 351,84 zł 

- przekazaliśmy kwotę 642 916,07 zł do starostwa Powiatowego w Biłgoraju w ra-

mach porozumienia na modernizację dróg powiatowych na terenie naszej gminy,  

- 298 815,11 zł wydatkowano na budowę chodnika w Majdanie Starym w tym 

115 498,00 zł są to środki pozyskane ze Starowstwa Powiatowego, 

- 224 093,30 zł wydatkowano na budowę chodnika w Płusach w tym 86 346,00 zł to 

środki ze Starostwa powiatowego, 

- 120 134,22 na budowę chodnika w Majdanie Nowym w tym 19 516.61 to środki z 

funduszu sołeckiego, 

- 71 469,01 zł na budowę chodnika w Markowiczach, 

- 112 308,00 zł na budowę chodnika w Korchowie Drugim, 

- 1 300 169,49 zł na przebudowę drogi w Zawadce, 

- 302 460,49 zł na modernizację drogi w Borkach, 

- 905 686,15 zł na budowę mostu na rzece Tanew w Rakówce, 

- 29 800,00 zł na wykonanie projektu na przebudowę drogi w Majdanie Starym, 

- 2 500,00 zł na wykonanie projektu na przebudowę grogi wewnętrznej w Majdanie 

Nowym, 

 

Dla potrzeb poprawy przejezdności, potrzeby remontów dróg zakupiono i rozprowadzono 

łącznie 2 093 ton materiału kamiennego w tym 1560 t. tłucznia o frakcji 0+63mm i 533 t. 

mieszanki o frakcji  0-32 mm. 

 

4.4. Fundusz sołecki 

 

Wykonanie Funduszu Sołeckiego w 2021 r. w Gminie Księżpol 

 

Lp. Sołectwo Nazwa zadania 

Kwota – 

plan  

(w zł) 

Kwota - 

wykonanie 

Razem - 

plan 

Razem - 

wykonanie 

% 

wyko

nania 

1. Borki   

  Zakup lampy 

solarnej 

4 000,00 0,00 14 541,36 10 460,66 71,94 

  Zakup tłucznia 5 341,36 5 341,36    

  Zakup plandek 

osłonowych do 

altany 

1 500,00 1 500,00    

  Wykonanie 

ogrodzenia 

metalowego przy 

altanie 

2 500,00 2 500,00    

  Zakup koszy na 

śmieci przy altanie 

1 200,00 1 119,30    
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2. Budzyń   

  Zakup tłucznia 3 824,63 3 824,63 14 824,63 14 812,38 99,92 

  Wykonanie 

ogrodzenia placu 

świetlicy w 

Budzyniu 

10 000,00 9 988,00    

  Utrzymanie boiska 

ogólnodostępnego  

w Rakówce -zakup 

traktora (kosiarki) 

1 000 999,75    

3. Kor-

chów 

Drugi 

  

  Zakup tłucznia 12 000,00 12 000,00 22 473,01 22 008,91 97,91 

  Budowa boiska do 

siatkówki plażowej 

(zakup sprzętu, 

piasek) 

4 473,01 4 473,01    

  Zakup 

wyposażenia 

świetlicy wiejskiej 

4 000,00 3535,95    

  Zakup sprzętu 

sportowego, 

wyposażenie 

boiska 

ogólnodostępnego 

w Korchowie 

Pierwszym  

(bramki, w wózek 

do malowania linii) 

2 000,00 1 999,95    

4. Kor-

chów 

Pier-

wszy 

  

  Zakup tłucznia 19 349,34 19 349,34 42 349,34 42 249,28 99,76 

  Zakup sprzętu 

sportowego, 

wyposażenie 

boiska 

ogólnodostępnego 

w Korchowie 

Pierwszym  

(bramki, w wózek 

do malowania linii) 

9 000,00 8 999,95    
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  Wyposażenie 

świetlicy wiejskiej 

(piec, szafka) 

8 000,00 7 899,99    

  Doposażenie placu 

zabaw 

4 000,00 4 000,00    

  Poprawa 

nawierzchni boiska 

przy Szkole 

Podstawowej w 

Korchów Pierwszy 

2 000,00 2 000,00    

5. Księżpol   

  Zakup tłucznia 10 212,20 10 212,20 47 212,20 46 458,69 98,40 

  Wyposażenie 

świetlicy wiejskiej 

14 000,00 13 959,99    

  Remont budynku 

OSP- modernizacja 

rozdzielnicy 

głównej oprawy 

oświetleniowe 

5 000,00 5 000,00    

  Zakup urządzeń 

placu zabaw 

10 000,00 9 286,50    

  Zakup wiat dla 

rezerwowych 

 

8 000,00 8 000,00    

6. Majdan 

Nowy 

  

  Doposażenie 

świetlicy wiejskiej 

w Majdanie 

Nowym (żaluzje, 

pulpity, sprzęt) 

10 000,00 9991,80 39 516,61 39 508,41 99,98 

  Zakup tablicy 

wyników na boisko 

sportowe w 

Majdanie Starym 

5 000,00 5 000,00    

  Zakup pompy dla 

OSP 

5 000,00 5 000,00    

  Dofinansowanie 

budowy chodnika 

19 516,61 19 516,61    

7. Majdan 

Stary 

      

  Zakup tablicy 

wyników na boisko 

sportowe w 

5 465,35 5 465,00 45 465,35 45 465,00 99,99 
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Majdanie Starym 

  Wyposażenie 

świetlicy wiejskiej 

w Majdanie Starym 

40 000,00 40 000,00    

8. Mar- 

kowicze 

      

  Zakup tłucznia 10 000,00 10 000,00 40 177,58 39 624,52 98,62 

  Wyposażenie, 

remont oraz 

malowanie 

świetlicy wiejskiej 

(meble, remont 

instalacji 

hydraulicznej, 

zakup materiałów 

na remont) 

10 000,00 9 478,32    

  Utwardzenie placu 

zabaw poprzez 

ułożenie kostki 

brukowej w 

miejscowości Stare 

Króle (przy altanie) 

3 000,00 3 000,00    

  Zakup stołów 

betonowych 

15 547,20 15 547,20    

  Zakup urządzeń 

placu zabaw 

1 630,38 1 599,00    

9. Nowy 

Li- 

powiec 

      

  Zakup 

wyposażenia placu 

zabaw 

17 374,09 17 374,09 17 374,09 17 374,09 100 

10. Płusy       

  Zakup sprzętu na 

plac zabaw przy 

Szkole 

Podstawowej w 

Korchowie 

Pierwszym 

2 000,00 2 000,00 32 245,93 32 245,88 99,99 

  Zakup sprzętu 

sportowego, 

wyposażenie 

boiska 

2 000,00 1 999,95    
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ogólnodostępnego 

w Korchowie 

Pierwszym 

(bramki, w wózek 

do malowania linii) 

  Zakup urządzenia 

placu zabaw w 

Płusach 

4 000,00 4 000,00    

  Zakup i montaż 

klimatyzatorów w 

Remizie OSP w 

Płusach 

4 000,00 4 000,00    

  Zakup tłucznia 20 245,93 20 245,93    

11. Przy-   

miarki 

      

  Zakup tłucznia 8 309,79 8 309,79 19 309,79 17 965,94 93 

  Utrzymanie boiska 

ogólnodostępnego 

w Rakówce - zakup 

traktora (kosiarki) 

5 000,00 4 999,75    

  Zagospodarowanie 

placu gminnego w 

miejscowości 

Przymiarki (stół, 

ławki, oświetlenie) 

5 000,00 4 300,00    

  Zakup lustra przy 

drodze gminnej w 

m. Przymiarki - 

Marianka w celu 

poprawy 

bezpieczeństwa 

1 000 356,40    

12. Ra-

kówka 

      

  Zakup tłucznia 14 576,42 14 576,42 32 576,42 32 570,17 99,98 

  Wyposażenie 

świetlicy wiejskiej 

12 000,00 11 994,00    

  Utrzymanie boiska 

ogólnodostępnego 

w Rakówce - zakup 

traktora (kosiarki) 

6 000,00 5 999,75    

13. Rogale       

  Zakup motopompy 

pływającej 

10 000,00 10 000,00 29 696,47 29 537,50 99,46 

  Wyposażenie 18 000,00 18 000,00    
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kuchni w remizie 

OSP, montaż 

żaluzji 

  Utwardzenie 

miejsca pod wiatą 

przystankową 

1 696,47 1 537,50    

14. Stary 

Li-

powiec 

      

  Zakup tłucznia 7 751,79 7 751,79 zł 17 751,79 17 751,79 100 

  Zakup urządzeń 

placu zabaw 

10 000,00 10 000,00    

15. Zanie       

  Wykonanie 

przydrożnego rowu 

odwadniającego 

przy drodze 

gminnej 

6 000,00 6 000,00 16 374,09 16 374,09 100 

  Zakup pieca 

konwekcyjnego do 

świetlicy wiejskiej 

10 374,09 10 374,09    

16. Za-

wadka 

      

  Zakup tłucznia 4 801,25 4 801,25 20 301,25 20 301,00 99,99 

  Remont łazienki w 

remizie OSP 

15 000,00 15 000,00    

  Utrzymanie boiska 

ogólnodostępnego 

w Rakówce - zakup 

traktora (kosiarki) 

500,00 499,75    

17. Zynie       

  Zakup tłucznia 2 000,00 2 000,00 14 682,99 14 682,00 99,99 

  Zakup 

wyposażenia 

świetlicy wiejskiej 

(witryna 

chłodnicza, 

sztućce) 

2 682,99 2 682,00    

  Dofinansowanie do 

zakupu samochodu 

strażackiego 

10 000,00 10 000,00    
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5.Ochrona środowiska 
5.1. Usuwanie azbestu 
  

W 2021 r. Gmina Księżpol zrealizowała zadanie pn. „System gospodarowania odpadami 

azbestowymi na terenie województwa lubelskiego” w Ramach Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020” - 100% kosztów kwalifikowanych. 
 

ZESTAWIENIE 

Ilość materiałów zawierających azbest 

zdemontowanych i usuniętych [MG] 

Ilość materiałów zawierających azbest 

usuniętych z posesji [MG] 

13,750 90,200 

 

Łącznie w 2021 roku usunięto 103,95 MG ( 103 950 kg ) wyrobów zawierających azbest  

z terenu Gminy Księżpol. 

Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla terenu Gminy Księżpol na lata 2011 

– 2032 przyjęty został Uchwałą Nr VIII/36/2011 Rady Gminy Księżpol z dnia 29 kwietnia 

2011 roku. W ramach Programu usuwania wyrobów zawierających azbest podejmowane 

były działania edukacyjne w postaci rozprowadzania ulotek informacyjnych na terenie 

gminy. W 2021 roku były zbierane wnioski na utylizację wyrobów azbestowych do 

realizacji w roku 2022. 

 

5.2. Zadania z zakresu ochrony środowiska 

Dane dotyczące sprawowania przez Gminę Księżpol opieki nad bezdomnymi 

zwierzętami 

Sprawę opieki nad zwierzętami bezdomnymi w gminie Księżpol reguluje uchwała          

Nr XXV/198/2021 Rady Gminy Księżpol z dnia 04 marca 2021 r w sprawie przyjęcia 

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Księżpol na rok 2021. 

Gmina w 2021 roku miała podpisaną stałą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt 

z Panem Piotr Łachno Usługi Sanitarno – Porządkowe ul. Chyża 25, 22 – 400 Zamość i ze 

Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Zamościu, ul. Braterstwa Broni 161.                      

Gmina w 2021 roku miała również podpisane umowy z Gabinetem Weterynaryjnym z 

Biszczy lek. wet. Jacek Wroński : 

1) umowa nr 20/2021 z dnia 26 lutego 2021 r. na świadczenie usług z zakresu 

sterylizacji, kastracji oraz usypiania ślepych miotów w szczgólności psów i kotów 

posiadających właścicieli lub opiekunów, którzy zamieszkują na terenie gminy Księżpol,a 

także zwierząt bezdomnych przebywających na naszym terenie, 

2) umowa nr 21/2021 z dnia 26 lutego 2021 r. na zapewnienie całodobowej opieki 

weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych na obszarze gminy Księżpol z udziełem 

zwierząt bezdomnych.  

3) Zapewniono opiekę: - koty 4 szt., - psy 3 szt. na koszt gminy, 

                                       - w 2021r oddano 2 psy do schroniska.  

4.  Koszt realizacji całego zadania to  -  13 005,94zł. 
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5.3.  Odnawialne żródła energii 

 

 Gmina Księżpol uzyskała w 2021 r. dofinansowanie ze środków UE w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego projektu pn. „poprawa 

warunków środowiskowych Gminy Księżpol poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł 

energii” w wysokości 48,68% środków kwalifikowanych projektu tj. 2 074 552,00 zł. 

W ramach projektu zostanie zamontowanych: 

 12 szt. kotłów na biomasę wraz z osprzętem; 

 50 szt. zestawów instalacji kolektorów słonecznych; 

 212 szt. zestawów instalacji fotowoltaicznych. 

W 2021 r. zostały udzielnie zamówienia publiczne  na realizację zadania. Termin realizacji 

2022 r. 

 

6. Oświata i wychowanie 

6.1.  Sieć szkolno-przedszkolna 

Na terenie gminy Księżpol funkcjonuje pięć placówek oświatowch: 

1.  Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II w Księżpolu, 

2.  Szkoła Podstawowa im. Zofii Krawieckiej w Majdanie Starym, 

3.  Szkoła Podstawowa w Korchowie Pierwszym 

4.  Szkoła Podstawowa w Rakówce 

5.  Publiczne Przedszkole Samorządowe w Markowiczach 

 

6.2. Baza oświatowa 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Księżpolu  

Jest to największa placówka oświatowa w gminie. Do placówki tej w roku szkolnym 

2021/2022 uczęszcza 207 uczniów podzielonych na 12 oddziałów w liczbie tej jest 

20 uczniów w oddziale przedszkolnym ( jeden oddział ), 187 uczniów w szkole podsta-

wowej.  

Szkoła w Księżpolu jest placówką wielooddziałową, spełniającą wszystkie wymogi 

nowoczesnej placówki oświatowej, posiada bardzo dobre warunki lokalowe, odpowiednie 

wyposażenia niezbędne do realizacji programów nauczania w szkole podstawowej oraz 

odpowiednią kadrę pedagogiczną. 

Szkoła posiada 22 pomieszczenia do nauczania, w tym jedno to biblioteka 

z internetowym centrum informacji multimedialnej, dwie sale komputerowe, salę 

gimnastyczną oraz kuchnię szkolną z jadalnią. W skład kompleksu obiektów wchodzą:  

1) Segment dydaktyczny dla dzieci starszych z 10 salami lekcyjnymi,  

2) Zespół żywieniowy ze świetlico-jadalnią i kuchnią. Kuchnia przygotowuje dania   

obiadowe dla uczniów ze wszystkich szkół i przedszkola z terenu gminy, gdzie po-
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siłki są dowożone. W budynku tym znajdują się także pomieszczenia szatni szkolnej 

i kotłowni gazowej;   

3) Łącznik administracyjno-kulturalny, gdzie w dwóch pomieszczeniach prowadzone 

są zajęcia lekcyjne, w innym zlokalizowana jest biblioteka szkolna. W budynku tym 

są również pomieszczenia administracyjne; 

4) Zespół dzieci młodszych,  

5) Sala gimnastyczna wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym posiadająca dwie małe 

sale do ćwiczeń. 

Szkoła posiada również szereg urządzeń zewnętrznych do uprawiania sportu, boiska, 

rzutnie, skocznie i bieżnie. Szkoła korzysta z wielofunkcyjnego boiska  sportowego 

ze sztuczną nawierzchnią. Boisko jest użytkowane na zasadzie ogólnodostępności 

dla dzieci i młodzieży z terenu całej gminy.  

 

Szkoła Podstawowa im. Zofii Krawieckiej w Majdanie Starym 

Szkoła ta jest drugą, co do wielkości placówką na terenie gminy Księżpol, ale uczy się w 

niej najwięcej dzieci. Do placówki tej w roku szkolnym 2021/2022 uczęszcza 

244 uczniów podzielonych na 13 oddziałów w liczbie tej jest 45  uczniów w dwuch od-

działach przedszkolnych i 199 uczniów w 11 oddziałach szkoły podstawowej.  

Do szkoły tej uczęszczają dzieci z Majdanu Nowego, Majdanu Starego, Rogali, Zań, 

Cegielni Markowicze oraz z Kulasz, Starego i Nowego Lipowca.    

Obiekt szkolny składa się z trzech połączonych ze sobą budynków:  

 szkoły „1000–latki”,  

 nowej części dydaktycznej, 

 hali gimnastycznej z zapleczem, 

Budynek szkolny to obiekt posiadający 8 pomieszczeń do nauki, dwie sale 

komputerowe, biblioteka z internetowym centrum informacji multimedialnej, a ponadto 

pokój nauczycielski, sekretariat, gabinet dyrektora szkoły, szatnie i węzły sanitarne, 

nowoczesna kotłownia gazowa oraz kuchnia z jadalnią. 

Szkoła ta  posiada wielofunkcyjne boisko  sportowe ogólnie dostępne dla dzieci 

i młodzieży.  

 

Szkoła Podstawowa w Korchowie Pierwszym:  

Jest to pełna ośmioklasowa szkoła podstawowa z dwoma oddziałami przedszkolnymi. 

Placówka ta mieści się w budynku oddanym do użytku we wrześniu 1992 r. Jest to obiekt 

z 11 pomieszczeniami do nauczania w tym dwa pomieszczenia dydaktyczne o łącznej 

powierzhni 127,03m² oddane do użytku wraz z nową salą gimnastyczną. 

Szkoła posiada funkcjonalną i dobrze wyposażoną kuchnię z zapleczem i jadalnią         

adaptowaną z części pomieszczeń zaplecza kuchni. 

Do placówki tej uczęszcza 164 uczniów, w tym 42 do dwu oddziałów przedszkolnych.  
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Szkoła Podstawowa w Rakówce 

Jest to ośmioklasowa szkoła podstawowa z oddziałami przedszkolnymi. Obiekt tej szkoły 

składa się z trzech segmentów i ośmiu pomieszczeń dydaktycznych; nowy segment 

dydaktyczny szkoły posiada 5 pomieszczeń dydaktycznych w tym jedno zajęte jest przez 

pracownie informatyczną, szatnie dla uczniów zespoły sanitarne, świetlico-jadalnię z 

zapleczem kuchennym. Stara część szkoły posiada trzy pomieszczenia do nauki                 

i bibliotekę publiczną. W ramach rozbudowy szkoły o sale gimnastyczną przeprowadzony 

został kapitalny remont starej części szkoły.   

 Do szkoły uczęszczała  101 uczniów, w tym 28 do dwu oddziałów przedszkolnych. 

Ze względu na  małą liczbę uczniów w niektórych oddziałach szkolnych wprowadzone 

zostało nauczanie w klasach łączonych, podczas niektórych zajęć lekcyjnych.  

 

Publiczne Przedszkole Samorządowe w Markowiczach   

Do przedszkola uczęszcza 87 dzieci z teremu całej gminy. Zajęcia prowadzone są w 

czterech oddziałach, są to dzieci w wieku 3 – 5 lat. Przedszkole obejmuje opieką dzieci w 

godzinach od 6:30: 16:00. Dzieci mają do dyspozycji 4 pomieszczenia dydaktyczne i salę 

„ruchową“ Jest to obiekt nowy dobrze wyposażony z całym zapleczem socjalnym. Plac 

przedszkola jest ogrodzony, posiada place zabaw dla dzieci na wolnym powietrzu. 

 
 

6.3 Realizacja zadań oświatowych 

 Gmina Księżpol realizuje zadania oświatowe wynikające z ustawy prawo oświatowe 

i rozporządzeń wykonawczych poprzez zabezpieczenie działalności przedszkola, szkół 

podstawowych z oddziałami przedszkolnymi, a także zapewnia dowożenie uczniów do 

szkół na terenie gminy, zapewnia dowożenie na zajęcia dla uczniów niepełnosprawnych, 

finansując dowóz do szkół poza terenem gminy oraz pobyt dzieci w przedszkolach innych 

gmin. 

 Zadania oświatowe realizowane są przy pomocy środków otrzymywanych z budżetu 

państwa oraz budżetu gminy. 

W 2021 roku przyznano 210 uczniom stypendia szkolne na łączną kwotę 129 520,00 zł. 

Na realizację tego zadania otrzymaliśmy dotację w wysokości 100% wypłaconych 

środków. W 2021 roku przyznano również zasiłki szkolne dla 3 uczniów. 

Wspólną obsługę finansową wszystkich placówek oświatowych zapewnia Centrum Usług 

Wspólnych Gminy Księżpol, któremu powierzono prowadzenie spraw jednostek 

oświatowych w zakresie rachunkowości, sprawozdawczości, obsługi administracyjnej, 

finansowej, organizacyjnej oraz w zakresie dowożenie uczniów. 

 

6.4 Poziom wydatków na oświatę i zrealizowane inwestycje w oświacie 

Wydatki poniesione na oświatę w 2021 roku to kwota   - 13 666 619,09 złotych, w tym na 

inwestycje 20 910,00 ( boisko sportowe w Majdanie Starym ) zł, wydatki bieżące 



                           

35 

13 645 709,09 zł z tego na: 

- SP w Księżpolu    - 4 060 392,51zł, 

- SP w Majdanie Starym   - 3 277 634,68 zł, 

- SP w Rakówce    - 1 722 465,11 zł, 

- SP w Korchowie Pierwszym  - 2 319 154,92 zł, 

- Publiczne Przedszkole Samorządowe 

  Markowicze    - 1 192 893,65 zł,   

- Centrum Usług Wspólnych  - 1 073 168,22 zł, 

Środki otrzymane z zewnątrz to: subwencja oświatowa w kwocie: 6 848 874,00 zł,                       

229 476,00 zł to dodacja przedszkolna, 76 294,15 zł dotacja na podręczniki, 129 520,00 zł 

to dotacja na stypendia szkolne, 80 000,00 zł dotacja na wyposażenie kuchni „Posiłek w 

szkole i w domu“, 105 000,00 zł dotacja „Aktywna tablica“, 35 000,00 zł dotacja 

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa“, 14 531,00 zł dotacja MEN „Poznaj Polskę“, 

210 000,00 zł ( w 2021 r wydano 143 765,67 ) dotacja „Laboratoria Przyszłości, 54 842,57 

zł opłata za dzieci w Przedszkolu z innych gmin, 339 045,24 zł środki-wpłaty rodziców na 

dożywianie.  

W 2021 roku „dołożono“ ze środków własnych gminy do wydatków oświatowych kwotę   

5 610 270,46 złotych. 

  

7.Gospodarka i ład przestrzenny 
7.1. Studium kierunków i uwarunkowań 

 

Studium obejmuje swoim opracowaniem teren całej gminy Księżpol.  Obowiązujące 

studium zostało uchwalone Uchwałą Nr IV/17/2002 Rady Gminy Księżpol w dniu 30 

grudnia 2002 r. Po dokonaniu oceny aktualności studium, Rada Gminy dokonała 4 zmian 

częściowych do tekstu tj.: 

1. Uchwałą Nr XXVIII/118/2012 Rady Gminy Księżpol z dnia 28 września 2012 r. 

2. Uchwałą Nr XIV/84/2015 Rady Gminy Księżpol z dnia 30 grudnia 2015 r. 

3. Uchwałą Nr XXXV/196/2017 Rady Gminy Księżpol z dnia 25 lipca    2017 r. 

4. Uchwałą Nr III/10/2018 Rady Gminy Księżpol z dnia 28 grudnia 2018 r. 

Dokonane zmiany w obowiązującym dokumencie podyktowane były dostosowaniem go 

do aktualnych potrzeb rozwojowych gminy.  

 
  

7.2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

Teren gminy Księżpol w 100% objęty jest miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego. Obowiązujący plan został uchwalony  Uchwałą Nr XIV/53/2003 Rady 

Gminy Księżpol w dniu 10 grudnia 2003 (Dz. Urz. Woj. lubelskiego Nr 32 poz. 730 z 

2004 r.).  
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Do dnia 31grudnia 2020 r. dokonano 8 zmian częściowych do obowiązującego planu 

tj.: 

1.Uchwała Nr XXXIX/205/2009 Rady Gminy Księżpol z dnia 30 października 2009 r.  

2.Uchwała Nr XXIX/124/2012 Rady Gminy Księżpol z dnia 26 października 2012 r. 

3.Uchwała Nr XXXI/130/2012 Rady Gminy Księżpol z dnia 15 grudnia 2012 r 

4.Uchwała Nr XXXVI/167/2013 Rady Gminy Księżpol z dnia 17 maja   2013 r. 

5.Uchwała Nr XIV/85/2015 Rady Gminy Księżpol z dnia 30 grudnia  2015 r. 

6.Uchwała Nr XX/126/2016 Rady Gminy Księżpol z dnia 8 lipca 2016 r. 

     7.Uchwała Nr XXXVI/197/2017 Rady Gminy Księżpol z dnia 11 sierpnia 2017 r. 

8.Uchwała Nr XIV/87/2019 Rady Gminy Księżpol z dnia 16 paździrnika 2019 r.  

Ostatnia zmiana była następstwem wyroku Sądu Administracyjnego w Lublinie sygn.       

Akt II SA/Lu 185/18 z dnia 9 lipca 2018 roku, stwierdzająca nieważność uchwały Rady 

Gminy Księżpol Nr XXXVI/197/2017 z dnia 11 sierpnia 2017 roku. 

Dokonane zmiany w obowiązującym dokumencie podyktowane były dostosowaniem 

przeznaczenia nieruchomości do obecnych potrzeb mających na celu rozwój gminy jak 

również wprowadzenia nowych terenów budowlanych pod budownictwo mieszkaniowe, 

usługowe, produkcyjne oraz lokalizacji gazociągów kopalnianych DN50, DN 80 wraz z 

odwiertami jak również wyznaczenie terenu OZE.  

W 2021 r. nie były podejmowane uchwały zatwierdzające zmiany studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Księżpol. Nie uchwalono również 

zmian ani nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy 

Księżpol. W ramach realizacji projektu „Liderzy Konsultacji” podjęto uchwały intencyjne 

o przystąpieniu do zmiany studium oraz planu.  

Rozpoczęto również procedurę na wniosek osoby fizycznej zmiany przeznaczenia 

gruntów pod użytki rolne na tereny pod produkcję w celu umożliwienia rozbudowy 

istniejącego zakładu produkcyjnego w Majdanie Starym. Przewidywalny termin 

zakończenia prac 2022 r.    

  

8. Kultura, sport i rekreacja 
8.1. Uroczystości kulturalne 

 

 Podstawowym celem działania Gminnego Ośrodka Kultury w Księżpolu jest 

prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspakajającej potrzeby 

kulturalne mieszkańców gminy, poprzez organizowanie i stymulowanie życia 

kulturalnego. Gminny Ośrodek Kultury ściśle współpracuje z Gminną Biblioteką 

Publiczną, a także szkołami, organizacjami społecznymi takimi jak: amatorskie zespoły 

artystyczne, koła gospodyń wiejskich i stowarzyszenia. Organizacja imprez kulturalnych 

to dominująca forma działalności GOK. 

Najważniejsze zadania realizowane przez GOK w 2021 roku to:  

 



                           

37 

CYKLICZNE: 

- spotkanie Klubu Seniora w Księżpolu 

- spotkania Klubu Seniora w Majdanie Starym 

- spotkania Klubu Seniora w Rakówce 

- zajęcia wokalne dla dzieci (GOK Księżpol) 

- zajęcia taneczne dla dzieci ((GOK Księżpol) 

- zajęcia plastyczne dla dzieci ((GOK Księżpol) 

- próby zespołu Konwalia (Księżpol) 

- próby zespołu Plejada (Księżpol) 

- próby chóru męskiego Klucz (Majdan Stary) 

- próby zespołu Majdanianki (Majdan Stary) 

- próby zespołu ludowego (Majdan Nowy) 

- próby zespołu Od-nowa (Rogale) 

- próby zespołu Harfa (Rakówka) 

- próby zespołu Piano (Korchów Pierwszy) 

- próby zespołu Za horyzontem (Zawadka) 

 

STYCZEŃ 

 

Premiera teledysku zespołu „Za horyzontem” z Zawadki. 

 

Wydanie i promocja kalendarza Gminy Księżpol „Cuda-wianki”. 

 

23.01.2021 r. - Uroczystość przekazania średniego wozu bojowego dla OSP Majdan Stary 

Ochotnicza Straż Pożarna z Majdanu Starego ma do dyspozycji nowy samochód 

ratowniczo-gaśniczy. Uroczystość przekazania i poświęcenia wozu odbyła się w sobotę, 

23 stycznia na placu przy miejscowej remizie. 

 

Wszystkich zgromadzonych powitał wójt gminy Księżpol Jarosław Piskorski. W 

wydarzeniu wzięli udział m.in. wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski, 

wicewojewoda lubelski Bolesław Gzik, komendant Powiatowy Państwowej Straży 

Pożarnej w Biłgoraju Mirosław Bury, radni, sołtysi oraz strażacy miejscowej jednostki. 

Poświęcenia auta dokonał proboszcz parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Majdanie 

Starym ks. Adam Sobczak. 

 

Wizyta Radia Lublin – pomoc w przygotowaniu audycji. 

 

30.01.2021 r. - Koncert charytatywny w Majdanie Starym. 

Zespoły z terenu gminy Księżpol i Biłgoraj oraz parafialne grupy dziecięce i młodzieżowe 

kolędowały z pomocą dla rodziny Daniela Naklickiego, który w październiku ubiegłego 

roku zginął w wypadku samochodowym. Marzeniem tragicznie zmarłego było 

wybudowanie domu dla swojej rodziny, żony Moniki oraz synów: sześcioletniego Miłosza 

i kilkumiesięcznego Szymona. Dlatego też lokalna społeczność postanowiła pomóc w 

realizacji tego marzenia. 

 



                           

38 

LUTY 

Konkurs taneczny (on-line) „Tańcz z nami” 

 

Udział w konkursie wokalnym Gminnego Ośrodka Kultury w Goraju - I miejsce zajęła 

Agnieszka Łukasik  (instruktor wokalny w GOK Księżpol). 

 

Udział w konkursie literackim Gminnego Ośrodka Kultury w Goraju –  I miejsce w 

kategorii  poetyckiej przyznano Beacie Blicharz z Księżpola, II miejsce Januszowi 

Szczurowi z Zawadki (zespół folkowy "Za horyzontem"), a trzecie miejsce  Krystynie 

Bednarz z Klubu Seniora w Rakówce. 

 

Realizacja szkoleń dzieci i młodzieży w ramach projektu „Sieć na kulturę w podregionie 

chełmsko-zamojskim”. 

 

Wirtualny koncert karnawałowy 

 

Wirtualny konkurs grup tanecznych działających przy GOK 

 

Praca nad „Leksykonem miejscowości Gminy Księżpol” 

 

Koordynacja zbiórki i akcji charytatywnej (on-line) dla rodziny ze Smólska 

 

 

MARZEC 

19.03.2021 r. - Warsztaty tworzenia palm wielkanocnych 

 

23.03.2021 R. - Konferencja otwierająca w ramach projektu PL- BY-UA (on-line) 

23 marca w trybie online odbyła się konferencja otwierająca i prezentacja etno - kulturalna 

w ramach projektu „Księżpol & Kristinopol: etno + geo = perspektywa”, w którym GOK 

w Księżpolu jest partnerem Domu Ludowego w Czerwonogradzie (obwód lwowski, 

Ukraina). W związku z pandemią część działań odbywać się będzie w systemie 

hybrydowym lub online. 

Wirtualne warsztaty z pisankarstwa w ramach projektu PL- BY-UA. 

 

24.03.2021 r. - Obchody Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod 

okupacją niemiecką.  

Aby uczcić pamięć rodziny Kusiaków, zamordowanych za ukrywanie Żydówki, wójt 

gminy Księżpol Jarosław Piskorski, radny Rady Gminy Jan Zarosa oraz sołtys Marek 

Borowiec złożyli w imieniu Instytutu Pileckiego biało-czerwoną wiązankę przy pomniku 

w Starym Lipowcu. Zapalili także znicz w miejscu, gdzie kiedyś stał dom Kusiaków, na 

skraju wsi oraz pod pomnikiem pomordowanych mieszkańców przy świetlicy wiejskiej. 

 

Udział dzieci z grup wokalnych GOK w XXV FESTIWALU PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ   

I LEGIONOWEJ BIŁGORAJ 2021r. Ania Cios (w kategorii 6-10 lat) oraz Marcelina 

Pyzio (w kategorii 11-13 lat) zdobyły wyróżnienia w tym konkursie. 
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Realizacja nagrania audycji „Śpiewem kochać Boga” Radia Lublin, w którym o śpiewach 

wielkopostnych i o swoim przeżywaniu postu mówią panie z Rakówki. 

 

Praca nad leksykonem miejscowości Gminy Księżpol oraz Albumem Gminy Księżpol 

 

KWIECIEŃ 

W konkursie plastycznym „Biłgorajska kartka wielkanocna”, zorganizowanym przez 

Muzeum Ziemi Biłgorajskiej mamy kilku laureatów.  III miejsce zajęła Paula Bosak (GOK 

w Księżpolu), wyróżnienia otrzymały prace Anny Dudko i Igi Bosak. 

 

Realizacja nagrań wideo warsztatów kulinarnych w ramach projektu „Księżpol & 

Kristinopol: etno + geo = perspektywa”. 

 

Wpisanie na Listę Produktów Tradycyjnych, prowadzoną przez Ministerstwo Rolnictwa    

i Rozwoju Wsi, w dniu 20 kwietnia 2021 r. dwóch produktów z gminy Księżpol! O 

wpisanie produktów tradycyjnych na ministerialną listę wnioskował Gminny Ośrodek 

Kultury w Księżpolu. 

Nowe lubelskie produkty tradycyjne to: 

Krężałki księżpolskie - małe główki kapusty w całości lub przekrojone na pół, układane 

warstwami, przekładane koprem i czosnkiem, zalanie wodą z solą i ukiszone. 

Kulasza z Księżpola – jasnoszara, lepka, gęsta, miękka masa, sporządzona z ziemniaków 

oraz mąki pszennej lub gryczanej. Podawana z tłuszczem i skwarkami oraz „prażonym” 

lub zsiadłym mlekiem. 

 

MAJ 

03.05.2021 r. - obchody Święta Konstytucji w Księżpolu 

 

08.05.2021 r. - występ grupy śpiewaczy z gminy Księżpol podczas eliminacji do 

Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu. Naszą gminę 

reprezentowały w kategorii soliści: Krystyna Wryszcz oraz Agnieszka Łukasik; w 

kategorii zespoły:  Halina  Szczur  i  Natalia Kyc oraz w kategorii duży-mały: Jolanta Kida 

 

i Nadia Kisiel; Stanisława Drozdowska i Maja Dziduch;  Marianna Cios i Anna Cios. 

Do dalszego etapu konkursu zakwalifikowała się Agnieszka Łukasik. 

 

Wyróżnienie XXV Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Legionowej 

Biłgoraj dla grupy ,,Straszaki” Gminnego Ośrodka Kultury w Księżpolu. 

 

CZERWIEC 

20.06. 2021 r. - W parafii św. Jana Chrzciciela w Lipsku odbył się Festiwal Pieśni 

Religijnej dla Kół Gospodyń Wiejskich i zespołów ludowych współfinansowany przez 

Województwo lubelskie „Lubelskie smakuje życie”. 

Podczas Festiwalu miało miejsce podsumowanie Roztoczańskiej Listy Przebojów 

Katolickiego Radia Zamość. Bardzo miło nam poinformować, że piosenka 

„Skowroneczek” zespołu „Za Horyzontem” z Zawadki otrzymała III miejsce. 
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Warsztaty taneczne w ramach projektu "Księżpol & Kristinopol: etno+geo=perspektywa", 

w którym Gminny Ośrodek Kultury w Księżpolu jest partnerem Domu Ludowego w 

Czerwonogradzie (obwód lwowski, Ukraina). 

 

27.06.2021 r. - Międzygminny Rajd Rowerowy 

 

Ciąg dalszy pracy wokalnych grup młodzieżowych w ramach projektu "Księżpol & 

Krystynopol: etno+geo=perspektywa". 

 

Wakacyjny Kurs Tańca dla dzieci i młodzieży z Marcinem Gorczycą, wielokrotnym 

Mistrzem Okręgu Lubelskiego i dwukrotnym finalistą Mistrzostw Polski. 

 

Stowarzyszenie Aktywnych Mieszkańców Gminy Księżpol, działające przy Gminnym 

Ośrodku Kultury w Księżpolu, otrzymało grant w wysokości 3 500 zł na realizację 

projektu "FOLKO-KSIĘŻPOLSKO" w ramach Konkursu Grantowego "Działaj Lokalnie". 

Tym samym projekt z Księżpola znalazł się w gronie 14 lokalnych inicjatyw, które były 

zrealizowane w 2021 r. 

 

Warsztaty wokalne dzięki współpracy z Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w 

Biszczy młode, utalentowane wokalistki z Gminy Księżpol, mogły uczestniczyć w 

warsztatach wokalnych z Konradem Mastyło. 

 

Ogłoszenie konkursu na słowniczek gwary gminy  Księżpol w ramach projektu „FOLKO 

– KSIĘŻPOLSKO” dofinansowany ze środków: Programu „Działaj Lokalnie” Polsko- 

Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w 

Polsce, Gminę Miasto Biłgoraj i Gminę Biłgoraj. 

 

LIPIEC 
01.07.2021 r. - Spotkanie dzieci i młodzieży z Ireneuszem Schabem, który bardzo 

ciekawie opowiadał o historii gminy Księżpol. Spotkanie to odbyło się w ramach działania 

"warsztaty plastyczne i fotograficzne" w projekcie pn.”Księżpol i Kristinopol: etno + geo 

= perspektywa „  Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś  - Ukraina 

2014-2020. Głównym ich celem było przekazanie młodemu pokoleniu wiedzy o 

dziedzictwie kulturowym i historycznym. Pierwszym spotkaniem jakie się odbyło w 

ramach tego działania było spotkanie z lokalnym regionalistą - Ireneuszem Schabem, 

który przekazał swoją wiedzę uczestnikom na temat tradycji , kultury naszego regionu. 

Pokazał również dawne życie na starych fotografiach. 

 

01.07.2021 r. - Nagranie piosenki w studio w ramach projektu PL-BY-UA. 

 

Młodzież z Gminy Księżpol miała okazję uczestniczyć w szkoleniu z fotografowania. 

Zajęcia poprowadził Andrzej Węzka, autor zdjęć do kalendarz "Cuda-wianki". 

 

02.07.2021 r. - Młodzież z grup tanecznych zaprezentowała się we Frampolu podczas 

Letnich Dni z Tańcem. 
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04.07.2021 r. - Obchody 78. rocznicy pacyfikacji wsi Majdan Nowy i Majdan Stary. 

Przedstawiciele władz samorządowych z wójtem Jarosławem Piskorskim na czele, 

organizacji kombatanckich, szkół, OSP, KGW i organizacji społecznych uczestniczyli we 

Mszy Świętej, a następnie złożyli wieńce i zapalili znicze w miejscach pamięci - przy 

pomniku ofiar wojny, przy pomniku "kamień" w miejscu egzekucji oraz przy pomnikach 

na cmentarzu parafialnym. 

 

05.07.2021 r. - Wycieczka do pałacu w Łańcucie i dworku myśliwskiego w Julinie z grupą 

młodzieży w ramach projektu transgranicznego „Księżpol & Kristinopol: 

etno+geo=perspektywa” oraz warsztaty plastyczne. 

 

18.07.2021 r. - Piknik Rodzinny „Szczepimy się” w Księżpolu. 

 

23.07.2021 r. - W Gminnym Ośrodku Kultury w Księżpolu działał Mobilny Punkt 

Szczepień. 

 

31.07.2021 r. - Jubileusz LZS TANEW Majdan Stary. 

 

SIERPIEŃ 
Przygotowanie opisu i prezentacja Gminy Księżpol w Kronice Tygodnia. 

 

23.08.2021 r. - Dorynki Gminy Księżpol w Starym Lipowcu. 

 

23.08.2021 r. -  "Koncert Galowy" z projektu pn. ”Księżpol i Kristinopol: etno + geo = 

perspektywa” dofinansowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-

Białoruś-Ukraina 2014-202 

 

Zagospodarowanie otoczenia przy budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Księżpolu 

altany, stoły, ławki, kosze na śmieci i stojaki na rowery. Powstał także remonter na rowery 

i tablica informacyjna.  

 

Wydanie Albumu Gminy Księżpol. 

 

Warsztaty młodzieży z gminy Księżpol i młodzieży z miasta Czerwonograd w ramach 

projektu  ”Księżpol i Kristinopol: etno + geo = perspektywa” dofinansowanego w ramach 

Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020�������   

Odbyło się również spotkanie personelu odpowiedzialnego za zarządzanie projektem. 

 

24-25.08.2021 r. - wyjazd delegacji do miasta Czerwonograd  

W dniach 24 i 25 sierpnia delegacja z Gminy Księżpol wraz z Chórem Męskim „Klucz” z 

Majdanu Starego oraz Zespołem „Za Horyzontem” z Zawadki wzięła udział w 

uroczystościach w Czerwonogradzie (Ukraina). Wyjazd i koncert odbył się w ramach 

projektu współpracy transgranicznej PL-BY-UA. 

W programie pobytu był m.in. występ chóru podczas oficjalnej uroczystości i podczas 

koncertu na głównym placu miasta, warsztaty pisankarstwa i taneczne, zwiedzanie 
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Muzeum Pisanek i Pałacu Potockich oraz wymiana doświadczeń z partnerami projektu. 

 

PODSUMOWANIE KONKURSU na słowniczek gwary gminy Księżpol w ramach 

projektu FOLKO-KSIĘŻPOLSKO. 

 

29.08.2021 r. - Dożynki powiatowe w Biszczy 

29 sierpnia nad Zalewem Biszcza-Żary miały miejsce dożynki powiatu biłgorajskiego. 

Tradycyjnie święto plonów rozpoczęło się od korowodu dożynkowego, w którym udział 

wzięli przedstawiciele wszystkich gmin Ziemi Biłgorajskiej. Nieśli oni z sobą żniwne 

wieńce, chleby upieczone z tegorocznych zbiorów, kwiaty, owoce i warzywa.  

Naszą gminę reprezentowało KGW Płusy wraz ze starostami Albertem Komanowskim      

i Danutą Odrzywolską, wójt Gminy Księżpol Jarosław Piskorski oraz przewodniczący 

Rady Gminy Henryk Marczak. 

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Płusach przygotowały piękne promocyjne stoisko, na 

którym znalazły się tradycyjne potrawy i płody ziemi księżpolskiej. Pomimo deszczowej 

pogody, stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem gości dożynek. 

 

WRZESIEŃ 

Narodowe Czytanie 2021 

Moralność pani Dulskiej została przeczytana podczas dziesiątej, jubileuszowej edycji 

Narodowego Czytania. Akcja organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku.  

W akcji Narodowego Czytania udział wzięły Zofia i Lidia Wróblewscy, pracownicy 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Księżpolu oraz Gminnego Ośrodka Kultury w 

Księżpolu. Urywek utworu wysłuchały także seniorki z Klubu Seniora "Jabłoń" w 

Księżpolu. 

 

Wyjazd Klubów Seniora z Korchowa Pierwszego, Rakówki, Majdanu Starego, Księżpola  

i Markowicz do Kazimierza Dolnego. 

 

25.09.2021 r. - Babie Lato za Horyzontem w Zawadce. Piękny koncert podczas "Babiego 

lata" w Zawadce. Wystąpiły: zespół "Za Horyzontem" z Zawadki, zespół ludowy z 

Majdanu Nowego, zespół "Piano" z Korchowa Pierwszego, zespół "Plejada" z Księżpola, 

zespół "Od-Nowa" z Rogali oraz trio "Bez nazwy". 

 

Rekrutacja na zajęcia taneczne, wokalne i plastyczne dla dzieci.  

 

PAŹDZIERNIK 
03.10.2021 r. - Konkurs kulinarny „Smaki mojego dzieciństwa”. Konkurs zorganizowało 

przy współpracy z KGW Korchowianki. 

Komisja w składzie: Jarosław Piskorski, Irena Gadaj, Zbigniew Łaba oceniła 23 potrawy. 

Komisja stwierdziła, że wszystkie potrawy reprezentują bardzo wysoki poziom 

wykonania. Zachowane zostały elementy tradycyjne, związek z regionem, estetyka            

i ciekawy sposób podania. Ponadto zastosowane zostały produkty i płody rolne oraz 

wykorzystano tradycyjne przepisy.  

 



                           

43 

05.10.2021 r. - Targi Grantów i Forum Partnerów w ramach Kongresu Współpracy 

Transgranicznej LUBLIN 2021  

 

10.10.2021 r. - VI Spotkanie Teatralno-Biesiadne. Jubileusz 10-lecia Zespołu Folkowego 

"Konwalia" z Księżpola, poświęcenie Gminnego Ośrodka Kultury oraz spektakl w 

wykonaniu aktorów Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury. 

 

17.10.2021 r. - Otwarcie wystawy poświęconej historii Majdanu i okolic w Wiejskim 

Domu Kultury w Majdanie Starym.  

 

Przygotowanie wystawy zdjęć pt. "Gminny Ośrodek Kultury w Księżpolu na przestrzeni 

lat" oraz wystawy zdjęć pt. "10 lat zespołu "Konwalia" z Księżpola w Gminnym Ośrodku 

Kultury w Księżpolu. 

 

LISTOPAD 
11.11.2021 r. - Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Księżpolu. 

 

Piękny, biało-czerwony przemarsz przez Księżpol, uroczysta Msza Św. w intencji 

Ojczyzny oraz złożenie wieńców pod pomnikiem żołnierzy I wojny światowej w 

Księżpolu złożyły się na pierwszą część obchodów Narodowego Święta Niepodległości w 

Księżpolu. 

Wieczornica patriotyczna rozpoczęła się od złożenia wieńców pod pomnikiem ofiar II 

wojny światowej w Majdanie Starym. Następnie w kościele parafialnym zabrzmiały pieśni 

i piosenki patriotyczne w wykonaniu gminnych zespołów i chórów. Atmosfera koncertu 

była bardzo podniosła i uroczysta. 

 

Podsumowanie projektu FOLKO-KSIĘŻPOLSKO realizowanego wraz ze 

Stowarzyszeniem Aktywnych Mieszkańców Gminy Księżpol. 

 

Panie z Klubu Seniora "Jabłoń" z Księżpola próbują swoich sił w technice decoupage. 

 

27.11.2021 r. - Podsumowanie budowy oraz poświęcenie drogi i chodnika w miejscowości 

Zawadka wraz z koncertem zespołu „Za Horyzontem” z Zawadki. 

 

GRUDZIEŃ 
Konkurs na szopkę bożonarodzeniową.  

 

06.12.2021 r. - przygotowanie paczek dla dzieci oraz pomoc w organizacji wizyty 

Świętego Mikołaja w kościele parafialnym w Księżpolu oraz w Majdanie Starym.  

 

Świąteczne sesje fotograficzne przy współpracy z profesjonalnym fotografem. 

 

18.12.2021 r. - występ dzieci i młodzieży z Gminnego Ośrodka Kultury w Księżpolu 

podczas Świątecznego Jarmarku na Miasteczku Kresowym w Biłgoraju.  
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19.12.2021 r. - Księżpolskie Betlejem 2021. Plac przed Gminnym Ośrodkiem w Księżpolu 

zamienił się w bożonarodzeniową szopkę, z pięknymi postaciami Józefa, Maryi                  

i dzieciątka, żywymi zwierzętami i rozbrzmiewającymi kolędami. 19 grudnia przy szopce 

odbył się świąteczny koncert. Piosenki i kolędy świąteczne zaśpiewały dzieci z 

Przedszkola Integracyjnego „Bambini” i Prywatnej Szkoły Podstawowej w Biłgoraju oraz 

dzieci i młodzież z grup wokalnych działających przy Gminnym Ośrodku Kultury w 

Księżpolu.  

Podczas „Księżpolskiego Betlejem” rozstrzygnięto konkursy Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Księżpolu „Bałwanek z wiersza” i konkursu na szopkę bożonarodzeniową. 

Wręczono nagrody laureatom.  

 

Wydanie kalendarza Gminy Księżpol na 2022 r. oraz przygotowanie tekstów i zdjęć do 

albumu w ramach projektu  ”Księżpol i Kristinopol: etno + geo = perspektywa” 

dofinansowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-

Ukraina 2014-2020. 

 

8.2. Biblioteki publiczne, sieć, baza lokalowa, zbiory, czytelnictwo 

 Sieć biblioteczną na terenie gminy Księżpol tworzą następujące placówki: 

Gminna Biblioteka Publiczna w Księżpolu (1 i ½ etatu), Filia Biblioteczna w Majdanie  

Starym (1 etat), Filia Biblioteczna w  Rakówce   (½  etatu),  Filia Biblioteczna w 

Korchowie  ( ½  etatu). 

 

 1.Sytuacja lokalowa bibliotek. 

 

W 2021 r. nie było żadnych zmian w strukturze bibliotek i dokumentacji bibliotek. Sieć 

biblioteczną stanowią następujące placówki: 

GBP w Księżpolu i filie biblioteczne w Majdanie Starym, Rakówce i Korchowie. 

 

Sytuacja lokalowa we wszystkich bibliotekach jest dobra. 

.   łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury  -  nie  jest planowane . 

.   nie ma zagrożenia  likwidacji filii. 

.   Gminna Biblioteka Publiczna w Księżpolu 

zajmuje obecnie jedno pomieszczenie o metrażu 85 m 2,   Filia w Majdanie Starym- 35 

m2, Filia w Rakówce-  54 m2,   Filia w Korchowie Pierwszym-  50 m 2 

 

1.2. Zmiany kadrowe i adresowe :    

-  Gminna Biblioteka Publiczna w Księżpolu-   ½ etatu N. Kyc – Dyrektor ,  I. Markowicz 

– po przejściu na emeryturę , Magdalena Bosak-  1 etat. 

-  Filia Biblioteczna w Rakówce – ½  etatu  ( M. Padiasek) 

-  Filia Biblioteczna w Korchowie Pierwszym   - ½  etatu ( M. Padiasek)- 

-  Filia Biblioteczna w Majdanie Starym – 1 etat ( D. Kowal) 
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2. Obsługa specjalnych grup użytkowników bibliotek 

Biblioteki  udostępniają   książki osobom niepełnosprawnym poprzez członków ich 

rodzin. Nie prowadzą odrębnych szerzej zakrojonych  działań  na  rzecz  tych osób. 

 

3. Pozabudżetowe źródła pozyskiwania środków na działalność bieżącą i inwestycje. 

Biblioteki w 2021 r. pozyskały środki  na zakup książek z MKiDzN w wysokości 7000,00 

zł. 

Inwestycje i modernizacje bibliotek  w 2021 roku. 

Biblioteka zakupiła 4 nowe regały na książki dla dzieci  i dorosłych. 

4. CzytelnicyLiczba czytelników: 

GBP Księżpol – 204,  w  stosunku do roku 2020 –spadek o 42  osoby 

FB Majdan Stary – 159,  spadek o 9 osób, 

FB Rakówka – 198,  wzrost   o 22 osoby, 

FB Korchów I – 175 ,  wzrost  o 11 osób 

 

Odwiedziny: 

GBP Księżpol – 3852 

FB Majdan Stary – 2907 

FB Rakówka – 4166 

FB Korchów - 3370 

 

5. Księgozbiory. 

W roku 2021 zakupiono do bibliotek 793 vol. książek na sumę : 14 825,23 zł. 

w tym ze środków ministerialnych 352 vol.  na sumę  7 000,00 zł. 

 

Księżpol -  277 vol.   na sumę: 5801,83 zł. 

Rakówka - 175 vol.  na sumę:   3050,56 zł. 

Korchów P.- 158 vol.  na sumę : 2637,76 zł. 

Majdan St. - 183 vol. na sumę : 3335,08 zł. 

 

Stan księgozbioru bibliotek na dzień 31.12.2021 wynosi ogółem : 26 560 vol. 

Liczba wypożyczeń księgozbioru ogółem – 18330 

Liczba udostępnień ksiągozbioru na miejscu - 73 

Działalność bibliotek w 2021 roku: 

Księżpol 

1. Rozstrzygnięcie  konkursu czytelniczego ph.  „Czytelnik roku 2020”- rozdanie   nagród  

    rzeczowych. 

2. Dzień Babci i Dzień Dziadka”- online-  wiersze zaprezentowane przez bibliotekarki z  

    tej okazji. 

3. „Walentynki „ w bibliotece – dzień niespodzianek dla  czytelników , którzy w tym dniu 

odwiedzili bibliotekę. 

4. Realizacja projektu „Mała książka – wielki człowiek”-  dyplomy dla przedszkolaków. 
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5. Wystawa prac plastycznych  przedszkolaków  ze Szkoły Podstawowej w Księżpolu. 

6. K.K. Baczyński- patron roku 2021- „To jestem cały ja” – plansza o życiu i twórczości 

pisarza. 

7. „Dzień Kobiet” – wystawa pt.” Kobieta na starej fotografii”. 

8. „Opowieści babci Gruni” – online do słuchania dla dzieci na Facebooku 

9. „Koszyczek wielkanocny”- konkurs plastyczny  dla dzieci /60 prac konkursowych/- 

zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe. online 

10. Konkurs powiatowy „Radość czytania – radością malowania”. online 

11. Wystawa ph. „Pamiątki historii”- militaria z czasów I  i  II w. światowej, ze zbiorów       

regionalisty Ireneusza Schaba. 

12. Rozstrzygnięcie  konkursu na słowniczek gwary gminy  Księżpol w ramach projektu 

„FOLKO – KSIĘŻPOLSKO” gdzie Biblioteka była współorganizatorem wraz z GOK 

Księżpol i Stowarzyszeniem Aktywnych Mieszkańców Gminy Księżpol . 

13. Narodowe Czytanie 2021. Moralność pani Dulskiej została przeczytana podczas dzie-

siątej, jubileuszowej edycji Narodowego Czytania. Akcja organizowana jest przez Pre-

zydenta RP od 2012 roku. 

14. Dzień nauczyciela- wystawa poświęcona nauczycielom z Gminy Księżpol: Zofii Kra-

wieckiej i Marcina Tomaszerwskiego . 

15. Realizacja projektu „Mała książka – wielki człowiek” 

16. Wystawa prac plastycznych dzieci z oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawo-

wej w Księżpolu. 

17. Lekcja biblioteczna dla przedszkolaków z Publicznego Przedszkola Samorządowego w 

    Markowiczach 

18.Dzień Pluszowego Misia – odwiedziny w Oddziale Przedszkolnym przy Szkole 

     Podstawowej w Księżpolu, czytanie bajek oraz praca plastyczna – Miś. Prace można 

     było zobaczyć na wystawie w GBP w Księżpolu 

19.Konkurs plastyczny " Bałwanek z wiersza" dla dzieci w przedziale 6-11 lat wpłynęło 

    59 konkursowych/- zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe 

20.Wystawa prac konkursowych „ Bałwanek z wiersza” w GBP w Księżpolu 

 

F.B. Majdan Stary 

1. ,,Dziad i baba" J.I. Kraszewski - wierszowana opowieść o parze staruszków (on line) 

2. Poetycki koncert życzeń z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka ( on line) 

3. Origami płaskie z kwadratu - zrób to sam - wystawa. 

4. ,,Czytanie ma wielką moc "- ,, Na ratunek " Anny Paszkiewicz ( kl. III szk. podst. H. 

    Mazur -Ryczek) 

5. ,,Mandala "- antystresowe kolorowanki dla dorosłych i dzieci - gazetka 

6. ,, Baczyński jakiego nie znamy"- konkurs plastyczny (konkurs Biblioteki Pedagogicznej 

    w Zamościu plastyczna interpretacja wybranego utworu KK Baczyńskiego lub jego 

    fragmentu Oliwia Karpik, Oliwia Żerebiec ,Kornelia Smutek, Radosław Smutek, 

    Kacper Nowacki, Daria Gargula. 

7.Walentynki w bibliotece - balonowe serce dla najmłodszych czytelników aktywnie 

     wypożyczających książki 

8. Wystawa książek i .... 

9. ,, Przywróćmy ich pamięci"-1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 
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10. 8 marca - historia święta 

11.,, Woda życia - jesteś Tym , co pijesz"- 22 marca Światowy Dzień Wody - gazetka 

12.,, Powrót bocianów"- poezja Zygmunta Hottmanna 

13.,,Koszyczek Wielkanocny" - gminny konkurs plastyczny ( 2 prace Klara Dudko, 

     Wiktoria Sularz ) 

14. Świąteczne dekoracje w bibliotece i kartki z życzeniami świątecznymi dla członkiń 

      Klubów Seniora Majdan Stary, Markowicze. 

15. ,, Posadźmy milion kwiatów dla pszczół "- 22 kwietnia Dzień Ziemi - gazetka . 

15. ,, Co kryje stara drewniana skrzynia"- wystawa chustek (on line) 

16. ,,Wartości w życiu Zofii Krawieckiej"- konkurs literacki na wiersz o Patronie Szkoły 

       ( na konkurs wpłyneło 7 wierszy) 

17. ,,Wiersz dla Mamy" - życzenia i wiersze na folkowo w wykonaniu dzieci. 

18. Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom (25maja - 01 czerwca)- kocykowe 

      spotkania z książką w plenerze. 

19. ,,Chusty i kobieta "- pogadanka z Paniami Seniorkami. 

20. ,,Po co mam pszczoły "- lekcja biblioteczna kl.III szk. podst. 

21. Gminny rajd rowerowy- warsztaty robienia lalek z sitnika ( on line) 

22. Zabierz książkę na wakacje - gazetka , wystawa książek. 

 

Korchów Pierwszy 

1.„Koszyczek wielkanocny”-konkurs plastyczny 

2.„Radość czytania – radością malowania”- KONKURS POWIATOWY 

3.,,Bałwanek z wiersza" konkurs plastyczny  

4.Powiatowy konkurs plastyczny „W HOŁDZIE ŻOŁNIERZOM WYKLĘTYM” 

   pod patronatem posłanki Beaty Strzałki. 

5."Mój przyjaciel miś" - konkurs czytelniczo - plastyczny . 

6.„Poznajemy zwierzęta”-  zagadki o zwierzętach, 

7.„Co wiemy o ziemi”- konkurs wiedzowy. 

8.„Entliczek- pentliczek, wierszyków koszyczek”- czytanie wierszy J. Brzechwy  

    w klasa „O”.  

9. 2021 Rokiem Stanisława Lema, najwybitniejszego przedstawiciela polskiej fantastyki 

     i jednego z najpoczytniejszych pisarzy science-fiction na świecie, autora m. in. 

„Cyberiady”, „Solaris” czy „Bajek robotów” - wystawa. 

 Akcje: 

1.„Jesteśmy z Wami niebieskimi motylami”! - online  

   Celem akcji jest poszerzanie świadomości na temat autyzmu  i przekazanie iskierki  

   przyjaźni osobom z autyzmem i ich rodzinom. 

2.,,Mała książka - wielki człowiek" 

    Dyplom jest potwierdzeniem czytelniczych zainteresowań dziecka 

    (Dyplomy Super czytelnika otrzymało 35 czytelników) 

3. „Przerwa na czytanie" 

4. ,,Pierwsze kroki do biblioteki’’ 

5. 8 września Międzynarodowym Dniem Walki z Analfabetyzmem nazywanym również 

    Światowym Dniem Umiejętności Czytania. 
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6. 29 września ,,Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania" 

7."Narodowe Czytanie"-  współpraca z biblioteką szkolną  i szkołą . 

8. Wychowanie przez czytanie - Co tygodniowe czytanie w oddziale przedzkolnym   

Czytając dziecku zaspokajamy jego potrzeby emocjonalne – czego nie zrobi za nas 

komputer ani telewizja. Zdobywa też istotne kompetencje intelektualne: uczy się języka 

oraz myślenia. Współczesny człowiek musi umieć samodzielnie myśleć i podejmować 

decyzje.  Dobrze dobrane książki pomagają w rozwijaniu słownictwa, wiedzy i nauczaniu  

wartości. Czytając dziecku – poszerzamy tematykę jego zainteresowań, używamy języka 

literackiego: poprawnego i bogatego, dajemy dziecku dostęp do treści, których nie 

dostarczy mu własne doświadczenie, rozwijamy jego wyobraźnię, wiedzę i wrażliwość 

moralną. 

 

Rakówka 

1.„Koszyczek wielkanocny”-konkurs plastyczny 

2.„Radość czytania – radością malowania”- KONKURS POWIATOWY 

3.,,Bałwanek z wiersza" konkurs plastyczny  

4. Powiatowy konkurs plastyczny „W HOŁDZIE ŻOŁNIERZOM WYKLĘTYM” 

    pod patronatem posłanki Beaty Strzałki. 

5."Mój przyjaciel miś" - konkurs czytelniczo - plastyczny . 

6.„Poznajemy zwierzęta”-  zagadki o zwierzętach, 

7.„Co wiemy o ziemi”- konkurs wiedzowy. 

8.„Entliczek- pentliczek, wierszyków koszyczek”- czytanie wierszy J. Brzechwy  

    w klasa „O”.  

9. Konkurs na słowniczek gwary gminy  Księżpolw ramach projektu „FOLKO –  

    KSIĘŻPOLSKO” 

10.,,Jem zdrowo i strzelam gole’’ .- pogadanka 

11.2021 Rokiem Stanisława Lema, najwybitniejszego przedstawiciela polskiej fantastyki  

     i jednego z najpoczytniejszych pisarzy science-fiction na świecie, autora m. in.  

     Cyberiady”, „Solaris” czy „Bajek robotów” -wystawa. 

Akcje: 

1. ,,Jesteśmy z Wami niebieskimi motylami”! - online  

    Celem akcji jest poszerzanie świadomości na temat autyzmu  i przekazanie iskierki 

    przyjaźni osobom z autyzmem i ich rodzinom. 

2.,,Mała książka - wielki człowiek" 

    Dyplom jest potwierdzeniem czytelniczych zainteresowań dziecka 

    (Dyplomy Super czytelnika otrzymało 35 czytelników) 

3. „Przerwa na czytanie" 

4. ,,Pierwsze kroki do biblioteki’’ 

5. 8 września Międzynarodowym Dniem Walki z Analfabetyzmem nazywanym również 

    Światowym Dniem Umiejętności Czytania. 

6. 29 września ,,Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania" 

7. ,,Narodowe Czytanie"-  współpraca z biblioteką szkolną  i szkołą . 

8. Wychowanie przez czytanie - Co tygodniowe czytanie w oddziale przedzkolnym  

 

 



                           

49 

Czytając  dziecku  zaspokajamy  jego  potrzeby  emocjonalne – czego  nie  zrobi  za  nas 

komputer ani telewizja. Zdobywa też  istotne  kompetencje intelektualne: uczy się języka 

oraz  myślenia. Współczesny człowiek  musi  umieć samodzielnie  myśleć i podejmować 

decyzje.Dobrze dobrane książki pomagają w rozwijaniu słownictwa, wiedzy i nauczaniu  

wartości. Czytając dziecku – poszerzamy tematykę jego zainteresowań, używamy języka 

literackiego: poprawnego i bogatego, dajemy dziecku dostęp do treści, których nie 

dostarczy  mu  własne  doświadczenie, rozwijamy  jego wyobraźnię, wiedzę i wrażliwość 

moralną. 

 

8.3. Sport 

Stale rosnące wymagania w dziedzinie zaspokajania potrzeb kultury fizycznej 

społeczeństwa, nakazuje poszukiwanie coraz lepszych i skuteczniejszych metod 

programowania i organizacji sportu dzieci i młodzieży przez właściwe organy gminy 

Księżpol. Działania w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu prowadzone są przez 

wiele podmiotów począwszy od przedszkoli, szkół, placówek oświatowo-

wychowawczych, organizacji młodzieżowych, aż do różnego rodzaju klubów sportowych  

i stowarzyszeń. Na terenie gminy dobrze jest rozwinięty sport amatorski. Działalność 

w tym zakresie prowadzą 5 kluby sportowe: GKS „RELAX” Księżpol, LZS „TANEW” 

Majdan Stary, LZS „TARPAN” Korchów, KS „Rakovia“ Rakówka oraz UKS „TANEW” 

Księżpol. Działalność tych klubów ukierunkowana jest na rozwój i popularyzowanie gry 

w piłkę nożną i siatkową, a UKS „TANEW” - kajakarstwo.  Największą liczbę 

zawodników w sekcji piłki nożnej skupia LZS „RELAX” w Księżpolu razem 70 osób, 

który prowadzi trzy grupy ćwiczebne : drużynę  młodzików – 14 zawodników, drużynę 

trampkarzy – 22 zawodników, drużynę seniorów – 34 zawodników. LZS „TANEW“ 

prowadzi trzy sekcje: orlik, junior i seniorzy razem 68 zawodników. LZS“TARPAN“ 

Korchów prowadzi trzy drużyny, łącznie 61 zawodników.W KS“RAKOVIA“ Rakówka 

trenuje grupa seniorów, razem 30 osób. Dla potrzeb rozwoju sportu masowego w czterech 

miejscowościach gminy, tj. w Księżpolu, Majdanie Starym, Korchowie i Rakówce zostały 

stworzone warunki do uprawiania sportu, poprzez budowę nowych obiektów sportowych 

ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży.  

W Księżpolu, Majdanie Starym, Rakówce i Korchowie Pierwszym wybudowane 

zostały nowoczesne sale sportowe, a w Księżpolu i Majdanie  wielofunkcyjne boiska 

ze sztuczną nawierzchnią. Łącznie na terenie Gminy Księżpol jest 6 boisk 

pełnowymiarowych do gry w piłkę nożną: w Majdanie Starym – 2, Rakówce – 2, 

Korchowie - 1 i Księżpolu - 1 oraz trzy niepełnowymiarowe boiska do piłki nożnej; 

w Korchowie Pierwszym, Płusach i Księżpolu.  

Na terenie gminy funkcjonuje 15 boisk do piłki siatkowej oraz  5 duże place zabaw 

zorganizowane przy placówkach oświatowych w: Księżpolu, Korchowie Pierwszym, 

Majdanie Starym. Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Markowiczach i Rakówce. 

Ponadto zorganizowano  6 wiejskich placów zabaw w następujących miejscowościach: 

Korchów Drugi, Płusy, Zawadka, Budzyń, Majdan Nowy, Borki.  

W związku z dużym zainteresowanie młodzieży uprawianiem sportów siłowych 

w następujących miejscowościach funkcjonują siłownie zewnętrze: w Księżpolu, 

Majdanie Starym, Rogalach, Markowiczach, Borkach, Płusach, Korchowie Pierwszym, 
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Korchowie Drugim, Starym Lipowcu oraz 5 siłowni zlokalizowanych w budynkach 

świetlic: Księżpolu, Majdanie Nowym, Rogalach, Zawadce, Korchowie Pierwszym 

i Markowiczach.  

 

8.4. Rekreacja i wypoczynek 

 Specyficzny mikroklimat, meandrujaca „dziko“ płynąca rzeka Tanew bardzo bogata 

flora i fałna oraz olbrzymie kompleksy  lasów sosnowych sprawiają, że gmina Księżpol 

posiada olbrzymi potencjał do rozwoju wszelkich form wypoczynku. W celu zaspokojenia 

rosnących potrzeb w zakresie zorganizowanej turystyki wyznaczono na terenie gminy trzy 

szlaki rowerowe i ścieszkę edukacyjną: 

1. Rowerowy Szlak im. Tadeusza Iwanowskiego, z trasą: Biłgoraj – Smulsko – Majdan 

Nowy – Nowy Lipowiec – Szostaki – Podsośnina – Osuchy, 

2. Szlak Rowerowy Zaborszczyzny łączący ze sobą dwa województwa: lubelskie                        

i podkarpackie, w tym dwa powiaty: biłgorajski i niżański. Przebiega przez teren pięciu 

gmin: Księżpol, Biszcza, Potok Górny, Krzeszów i Harasiuki, 

3. Niebieski szlak rowerowy z trasą: Biłgoraj – Smólsko – Markowicze – Pisklaki – 

Osuchy.  

4. Edukacyjna ścieżka przyrodniczo- rekreacyjna  „Młodzie“, która została wyznaczona 

przez Nadleśnictwo Józefów we współpracy z nauczycielami Szkoły Podstawowej w 

Księżpolu. 

    Gmina oferuje turystom również miejsca noclegowe i usługi gastronomiczne. Na 

teremie gminy znajdują się trzy obiekty: Centrum Turystyki Wiejskiej Alicja „ w Glinach, 

„Pensjonat Sami Swoi“ w Kulaszach i „Pensjonat Leśna Polana“ w Królach, które oferują 

41 miejsc noclegowych, oraz 500 miejsc dla korzystających z usług gastronomicznych. 

     Niestety, pomimo bogatych walorów przyrodniczych i krajobrazowych, gmina 

Księżpol wciąż postrzegana jest jako obszar mało atrakcyjny i przyjazny dla turystów. 

Głównym czynnikiem ograniczającym rozwój sektora turystyki w gminie jest mimo 

wszystko niewystarczający poziom rozwoju infrastruktury, w tym przede wszystkim bazy 

gastronomicznej i noclegowej, niezbędnej do stworzenia kompleksowej oferty 

turystycznej. 

 

9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
9.1. Realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego 

 

 Poprawa porządku i bezpieczeństwa publicznego mieszkańców gminy, zgodnie z art. 7 

ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym, jest jednym z 

podstawowych zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego. Gmina podejmuje nie 

tylko bezpośrednie działania o charakterze interwencyjnym. Na wzrost poziomu 

bezpieczeństwa wpływa także realizacja innych zadań samorządu, których celem jest 

ograniczanie pośrednich przyczyn stanowiących podłoże przestępczości oraz patologii 

społecznych. Są to np. działania w obszarze edukacji, wychowania, ochrony zdrowia, 

rozwoju gospodarczego, przeciwdziałania bezrobociu, narkomanii, alkoholizmowi                   

i przemocy w rodzinach. 

 Istotnym elementem oddziaływania gminy na zapewnienie porządku i bezpieczeństwa 



                           

51 

publicznego jest możliwość wydawania przez radę gminy aktów prawa miejscowego o 

charakterze porządkowym, które mogą przewidywać za ich naruszenie sankcję w postaci 

kary grzywny. Przepisy porządkowe są ustanawiane przez radę gminy w drodze uchwały. 

 Wójt Gminy mając na uwadze miedzy innymi bezpieczeństwo publiczne dzieci, 

młodzieży, mieszkańców oraz  pieszych i kierowców jako uczestników ruchu drogowego, 

podemuje działania w bardzo szerokim zakresie i skutecznie zmienia warunki 

komunikacyjne na drogach gminych i powiatowych. 
 

  W 2021 r. Gmina Księżpol wybudowała nowe odcinki chodników w pasie dróg 

powiatowych: w Płusach, w Majdanie Nowym, w Markowiczach i w Korchowie Drugim. 

Na bieżąco remontowano i uzupełniono oświetlenie uliczne.  

  Nie odnotowano żadnych incydentów na terenie szkół prowadzonych przez gminę.  

Komisja ds.  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w 2021 r. nie 

występowała do Wójta Gminy z wnioskiem o cofnięcie koncesji na sprzedaż i podawanie 

napojów alkoholowych naszym przedsiębiorcom.  Nie miały miejsca żadne poważniejsze 

incydenty w otoczeniu rzeki Tanew podczas organizowanych spływów kajakowych. 

  Mając świadomość o konieczności  ograniczania pośrednich przyczyn stanowiących 

podłoże przestępczości oraz patologii społecznych, w każdej szkole na terenie gminy 

organizowane są coroczne prelakcje z przedstawicielami władz gminy, Policji                     

i Państwowej Straży Pożarnej. 

 Jednak podstawowym organem państwa powołanym do zapewnienia bezpośredniego 

bezpieczeństwa obywateli i ochrony porządku publicznego jest Policja Państwowa. 

Posterunek Policji w Tarnogrodzie strzeże bezpieczeństwa i porządku publicznego na 

terenie gminy Księżpol i Tarnogród. 

 Z treści "Analizy stanu bezpieczeństwa publicznego przedkładanego corocznie przez 

Kierownika Posterunku Policji w Tarnogrodzie wynika, że Gmina Księżpol jest rejonem 

ogólnie spokojnym i bezpiecznym. 

 

9.2.  OSP 

Diagnoza stanu w zakresie działalności OSP na terenie gminy. 

  Ochotnicze straże pożarne są stowarzyszeniami zarejestrowanymi w Krajowym 

Rejestrze Sądowym, funkcjonującymi w oparciu o przepisy ustawy „Prawo o 

stowarzyszeniach”. 

  Zgodnie z przepisami ustawy o „ochronie przeciwpożarowej” koszty wyposażenia, 

utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości  bojowej ochotniczych straży 

pożarnych ponosi gmina. Koszty utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie 

Księżpol za 2021 r. wyniósły 473 933,31 zł, w tym na: 

- wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi – 100 915,00 zł, 

- umowy zlecenia – 20 300,00 zł, 

- ekwiwalent za akcje ratowniczo-gaśnicze – 25 100,99 zł, 

- zakupy materiałów i wyposażenia, energia, opłaty, ubezpieczenia samochodów 

  strażackich, ubezpieczenie remiz, remonty – 195 015,35 zł, 

- środki na zakup sprzętu – 13 464,85 zł, 

- środki na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Zynie – 89 000,00 zł,   
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- środki na zakup materiałów z zarządzania kryzysowego 

 

Jednostki OSP działające w Krajowym Systemie  Ratowniczo- Gaśniczym: 

- OSP Księżpol włączona dnia 11 lipca 1997 r. 

- OSP Rogale włączona do systemu dnia 1 maja 2018 r. 

 

W 2021 roku druhowie z terenu gminy „zaliczyli“ 113 wyjazdy do zdarzeń ratowniczo- 

gaśniczych i miejscowych zagrożeń w tym do: 

- pożarów      - 21, 

- miejscowych zagrożeń - 90, 

- fałszywych alarów – 2 

 

Zestawienie zdarzeń z podziałem na jednostki włączone do KSRG 

Jednostka 
Łącznie 

zdarzeń 
Pożary 

Miejscowe 

zagrożenia 

Fałszywe 

alarmy 

OSP Rogale 47 7 40 0 

OSP Księżpol 45 14 30 1 

 

- Zestawienie zdarzeń z podziałem na jednostki niewłączone do KSRG 

Nazwa jednostki 
Zdarzenia na terenie 

Gminy 

Zdarzenia poza 

terenem Gminy 

OSP Majdan Stary 24 8 

OSP Rakówka 7 0 

OSP Płusy 4 0 

OSP Korchów Pierwszy 4 0 

OSP Korchów Drugi 1 0 

OSP Zawadka  0 0 

OSP Zynie 0 0 

OSP Zanie 0 0 

 

 

10.Pomoc społeczna 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Księżpolu jest jednostką organizacyjną 

realizującą zadania pomocy społecznej mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom 

przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać 

wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. 

W roku 2021r Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Księżpolu na realizację zadań 

wydatkował kwotę – 12 212 075.33 zł w tym: 

- na zadania własne gminy – 623 568,73 zł (w tym na zadania własne dotowane ze 

środków budżetu państwa – 302 039,15 zł, z budżetu gminy 321 529,58 zł) 

-  na zadania zlecone    - 11 588 506,60 zł 

W ramach dotacji z budżetu państwa na realizację zadań, Ośrodek wydatkował 

następujące środki: 
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Rozdział 

 

 

Rodzaj zadania 

 

Plan 

 

Wydatki 

85213/2030 Opłacenie składek na 

 ubezpieczenie zdrowotne 

8 750,00zł 8 689,33zł 

85214/2030 Wypłata zasiłków okresowych 21 000, 00zł 20 992,70zł 

85216/2030 Wypłata zasiłków stałych 111 759, 00zł 108 533,34zł 

85219/2030 Utrzymanie Ośrodka  101 825,00 zł 101 823,78,00zł 

85501/2060 Świadczenia wychowawcze 7 893 000,00zł 7 861 769,27zł 

85513/2010 Opłacenie składek na 

ubezpieczenie zdrowotne 

46 450,00zł 41 851,58zł 

85502/2010 Wypłata świadczeń 

rodzinnych, funduszu 

alimentacyjnego, ZDO 

3 695 100,00zł 3 343 667,72zł 

85503/2010  Karta Dużej Rodziny 470,00zł 469,25zł 

85230/2030 Program „Posiłek w szkole i w 

domu” 

60 000,00zł 60 000,00zł 

85504/2030 Resortowy programu 

wspierania rodziny i systemu 

pieczy zastępczej na rok 2019 

„Asystent rodziny” 

2 000,00zł 2 000,00 zł 

85504/2010 Rządowy program „Dobry 

start” 

7 631,00zł 7 631,00zł 

 

Realizacja programów w 2021roku: 

- „ Posiłek w szkole i w domu” -81 188,80 zł, wkład własny 21 188,80zł. 

- Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2021 

„Asystent rodziny” - 2 607,60 zł, wkład własny 607,60zł.   

 
POTRZEBY W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ 

Przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej jest ustawowym obowiązkiem 

kierownika ośrodka pomocy społecznej, wynikającym z art. 110 ust. 9 ustawy o pomocy 

społecznej. Podstawą do określenia potrzeb w zakresie pomocy społecznej jest ocena, 

prowadzona na bieżąco przez Ośrodek Pomocy Społecznej, który gromadzi dane 

dotyczące sytuacji rodzinnej, zawodowej, zdrowotnej mieszkańców korzystających z 

pomocy, a także analizy zasobów gminy w sferze socjalnej (kadrowych                                

i instytucjonalnych). 

Potrzeby w zakresie realizacji zadań pomocy społecznej: 

1) zapobieganiu ubóstwa poprzez realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy 

społecznej i powiązanych aktów prawnych, 

2) zapewnienie finansowania świadczeń pomocy społecznej z zakresu zadań własnych 

o charakterze obowiązkowym dotyczących: zapewniania posiłku, wypłacania 

zasiłków okresowych, wypłacania zasiłków celowych, organizowania usług opie-
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kuńczych (w tym usług specjalistycznych) z wyłączeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, sprawiania pogrzebu, w tym 

osobom bezdomnym, 

3) zapewnienie środków finansowych w budżecie gminy w pełni zabezpieczających 

odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS, 

4) podnoszenie poziomu i doskonalenie sprawności funkcjonowania pomocy społecz-

nej poprzez stałe podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadry pomocy społecznej, 

5) poszerzanie działań służących aktywizacji – społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej 

oraz zawodowej – osób marginalizowanych i zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, 

6) wspieranie rodzin w pełnieniu ich podstawowych funkcji, głównie w zakresie opieki                          

i wychowania dzieci poprzez zapewnienie wsparcia asystenta rodziny, pracowników 

socjalnych i innych specjalistów, 

7) dalsza pomoc dla osób starszych, niepełnosprawnych jak również dzieci  

i młodzieży, gdzie nie ma możliwości dożywiania programem rządowym. Przyzna-

wanie pomocy pieniężnej na zakup posiłku, 

8) pogłębianie współpracy interdyscyplinarnej na rzecz rodzin, zwłaszcza w obszarze 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

9) rozbudowa poradnictwa specjalistycznego, 

10) rozwój budownictwa komunalnego, socjalnego lub adaptacji istniejących pomies-

zczeń w zasobie gminy na pomieszczenia mieszkalne, w celu zabezpieczenia 

potrzeb mieszkaniowych osób o niskich dochodach, prowadzenie i zapewnienie 

miejsc w mieszkaniach chronionych, 

11) konieczność stworzenia systemu bezpieczeństwa dla pracowników socjalnych ma-

jących kontakt z trudnym klientem i zwiększenie poczucia bezpieczeństwa przy 

wykonywaniu indywidualnych zadań przez pracowników - wzrasta liczba przypad-

ków agresji słownej oraz aktów przemocy fizycznej wobec pracowników 

socjalnych. 

W 2021 roku wszystkie zadania Ośrodka w pełni zrealizowano. Wysokiej jakości pracę 

gwarantował doświadczony i zaangażowany w pomaganie mieszkańcom personel, jak 

również stabilna sytuacja finansowa i organizacyjna. 

Udzielana była pomoc osobom potrzebującym w różnych przedziałach wiekowych - 

zarówno dzieciom, jak i osobom dorosłym. Mieszkańcy korzystali ze świadczeń 

finansowych z pomocy społecznej i wielu innych działań proponowanych przez Ośrodek. 

GOPS wspierał rodziny w zakresie: opieki nad najmłodszymi dziećmi, dożywiania, 

przeciwdziałania przemocy, zapewnienia schronienia i posiłku osobom dorosłym. 

Poza świadczeniami finansowymi z pomocy społecznej, podopieczni Ośrodka licznie 

korzystali z pomocy pracowników socjalnych w formie pracy socjalnej oraz ze wsparcia 

asystenta rodziny. 

Realizowano cele Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 

2021 – 2028 które są wyznacznikiem głównych kierunków działań w obszarze polityki 

społecznej, co w konsekwencji przyczynia się do podniesienia jakości życia mieszkańców. 

Prowadzono skoordynowane działania na rzecz rodziny zapobiegające umieszczaniu 

dzieci w pieczy zastępczej w oparciu o Gminny Program Wspierania Rodziny, 

opracowany na lata 2022 - 2024. 
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11.  Gmine  jednostki organizacyjne 
 W Gminie Księżpol zostały powołane nastepujące jednostki organizacyjne: 

1. Urząd Gminy w Księżpolu, 

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Księżpolu, 

3. Centrum Usług Wspólnych Gminy Księżpol, 

4. Zakład Gospodarki Komunalnej w Księżpolu, 

5. Gminny Ośrodek Kultury w Księżpolu, 

6. Gminna Biblioteka Publiczna w Księżpolu, 

7. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Księżpolu, 

8. Szkoła Podstawowa w Rakówce, 

9. Szkoła Podstawowa w Korchowie Pierwszym, 

10.Szkoła Podstawowa im. Zofii Krawieckiej w Majdanie Starym, 

11.Publiczne Przedszkole Samorządowe w Markowiczach. 

 

 Jednostki realizują zarówno zadania ustawowe jak i inne zadania wynikające z 

bieżącego funkcjonowania gminy. Zgodnie z przedłożonymi sprawozadniami lub 

informacjami za 2021 r. o realizacji zadań powierzonych, wszystkie jednostki wykonały 

zadania prawidłowo i we właściwym  zakresie. 

 

 

 

 

 


