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W imieniu Samorządu Gminy Wiśniew
z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy serdeczne życzenia 

zdrowia i wszelkiej pomyślności oraz szczęśliwego Nowego 2020 roku.
Niech te święta dzięki narodzonemu Jezusowi 

będą pełne rodzinnego ciepła i przyjaźni,
a atmosfera życzliwości i pogody ducha 

towarzyszy nam wszystkim przez cały nadchodzący rok.

Umarłbyś na wieki, gdyby On nie narodził się w czasie.(…) 
Przenigdy nie byłbyś wyzwolony z ciała grzechu, 

gdyby On nie przyjął ciała, podobnego do ciała grzechu. 
(Św. Augustyn)

Przewodnicząca Rady Gminy Wiśniew

z Radnymi  

Wójt Gminy Wiśniew

z Pracownikami
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Informacja Wójta Gminy Wiśniew
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY WIŚNIEW  

WYDANE OD 1 PAŹDZIERNIKA DO 2 GRUDNIA 2019 R. 

UchWAłY PODJęTE  
PRZEZ RADę GMINY WIŚNIEW

Podczas XIV sesji w dniu 1 października 2019 r. Rada Gminy 
Wiśniew podjęła następujące uchwały:  
1.  Nr XIV/100/2019 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części miejscowości Śmiary, gmina Wiśniew,
2.  Nr XIV/101/2019 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nie-

ruchomości mienia gminnego w miejscowości Wiśniew-Kolonia,
3.  Nr XIV/102/2019 w sprawie przejęcia do realizacji zadania 

powiatu z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych  
na terenie Gminy Wiśniew,

4.  Nr XIV/103/2019 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Gminy Wiśniew na lata 2019 – 2028,

5.  Nr XIV/104/2019 w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew 
na 2019 rok,

6.  Nr XIV/105/2019 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do prze-
prowadzenia głosowania wyboru ławników na kadencję 2020-2023,

7.  Nr XIV/106/2019 w sprawie wyboru ławników na kadencję 
2020-2023.

1. Nr 114/2019 z dnia 2 października 2019 r. w sprawie powo-
łania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia (w postępowaniu na zadanie pn.: 
„Projektowanie ulic w Wiśniewie w częściach w ramach zada-
nia inwestycyjnego „Projekt ulicy Południowej w Wiśniewie”).

2. Nr 115/2019 z dnia 2 października 2019 r. w sprawie powołania 
Komisji przetargowej (w postępowaniu na zadanie pn.: „Zakup 
i transport kruszywa na drogi na terenie Gminy Wiśniew”).

3. Nr 116/2019 z dnia 2 października 2019 r. w sprawie powoła-
nia Komisji przetargowej (w postępowaniu na: „Modernizację 
świetlicy wiejskiej w Śmiarach (dach)”.

4. Nr 117/2019 z dnia 8 października 2019 r. w sprawie zmian  
w budżecie gminy na 2019 rok.

5. Nr 118/2019 z dnia 8 października 2019 r. w sprawie powo-
łania komisji do odbioru zadań inwestycyjnych: „Przebudowa 
drogi gminnej Nr 361104W Wiśniew – Stok Wiśniewski od km 
1+209 do km 1+904 o długości 0,695 km oraz od km 0+909 do 
km 1+209 o długości 0,300 km (ulica Batalionów Chłopskich 
300m)” i „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych 
w miejscowości Zabłocie”.

6. Nr 119/2019 z dnia 15 października 2019 r. w sprawie zasad pro-
wadzenia rachunkowości dla zadania inwestycyjnego pod nazwą 
„Przebudowa drogi gminnej Nr 361104W Wiśniew – Stok Wiś-
niewski od km 1+209 do km 1+904 o długości 0,695 km”.

7. Nr 120/2019 z dnia 15 października 2019 r. w sprawie pro-
wadzenia rachunkowości na dofinansowanie przedsięwzięcia 
pod nazwą „Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole 
Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Radomyśli”.

8. Nr 121/2019  z dnia 15 października 2019 r. w sprawie stosowania 
i weryfikacji wykazu podatników VAT zwanej „Białą listą podatni-
ków VAT” przy dokonywaniu płatności za nabyte towary i usługi.

9. Nr 122/2019 z dnia 15 października 2019 r. w sprawie rozli-
czenia płatności podatku VAT w Gminie Wiśniew za pośredni-
ctwem metody podzielonej płatności (split payament).

10. Nr 123/2019 z dnia 22 października 2019 r. w sprawie powołania 
Komisji przetargowej (w postępowaniu na: Zakup energii elektrycz-
nej do obiektów Zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych”).

11. Nr 124/2019 z dnia 25 października 2019 r. w sprawie przyję-
cia „Instrukcji dokonywania płatności przy użyciu karty płatni-
czej w Urzędzie Gminy Wiśniew”.

12. Nr 125/2019 z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zmiany 
przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finanso-
wą gminy Wiśniew.

13. Nr 126/2019 z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmian 
w budżecie gminy na 2019 rok.

14. Nr 127/2019 z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie powoła-
nia komisji do dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji 
niearchiwalnej przeznaczonej do przekazania na makulaturę 
lub zniszczenie.

15. Nr 128/2019 z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie projektu 
uchwały budżetowej na rok 2020.

16. Nr 129/2019 z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie projektu 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniew na lata 
2020-2029.

17. Nr 130/2019 z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie konkursu 
plastycznego na kartkę bożonarodzeniową.

18. Nr 131/2019 z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zmian  
w budżecie gminy na 2019 rok.

19. Nr 132/2019 z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie powołania ko-
misji przetargowej (na zadanie pn.: „Świadczenie usługi odbierania 
odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych obszaru 
Gminy Wiśniew i GPSZOK zlokalizowanego na terenie Oczyszczalni 
Ścieków w Wiśniewie, z wyłączeniem: zużytych baterii i akumula-
torów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego”).

20. Nr 133/2019 z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie powołania 
komisji przetargowej (na zadanie pn.: „Zakup i transport kru-
szywa na drogi na terenie Gminy Wiśniew”).

21. Nr 134/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmian  
w budżecie gminy na 2019 rok.

22. Nr 135/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustale-
nia dnia 24 grudnia 2019 r. dniem wolnym dla pracowników 
Urzędu Gminy Wiśniew i ustalenia terminu jego odpracowa-
nia (odpracowanie w dniu 28 grudnia 2019 r. – sobota).

23. Nr 136/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia 
wysokości minimalnej stawki rocznego czynszu za dzierżawę 
nieruchomości rolnej będącej własnością Gminy Wiśniew 
przeznaczonej do dzierżawy w trybie przetargowym.

24. Nr 137/2019 z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie powołania 
komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia (na zadanie pn.: „Projektowanie ka-
nalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wiśniew w zadaniach”).

25. Nr 138/2019 z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Za-
rządzenia Nr 78/2012 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 15 lutego 
2012 r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscypli-
narnego w Gminie Wiśniew do realizacji zadań związanych  
z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

26. Nr 139/2019 z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie powołania 
Komisji do ustalenia normy zużycia paliwa w samochodzie 
dostawczym o numerze rejestracyjnym WSI 22202 (VOLKS-
WAGEN TRANSPORTER).

27. Nr 140/2019 z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie powołania 
komisji do odbioru zadania „Budowa odcinka kanalizacji sani-
tarnej w Wiśniewie”.

28. Nr 141/2019 z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany prze-
pisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową 
Gminy Wiśniew.
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Podczas XV sesji w dniu 29 października 2019 r. Rada Gminy 
Wiśniew podjęła następujące uchwały: 
1.  Nr XV/107/2019 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt. 

„CZAS SENIORA” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 
IX: Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, 
Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Pod-
działanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowie-
ckiego na lata 2014-2020,

2.  Nr XV/108/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/155/09 
Rady Gminy Wiśniew w sprawie ustalenia regulaminu wyna-
gradzania nauczycieli,

3.  Nr XV/109/2019 w sprawie określenia inkasentów i ustalenia 
wysokości wynagrodzenia za inkaso należności podatkowych 
pobranych od osób fizycznych,

4.  Nr XV/110/2019 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Gminy Wiśniew na lata 2019 – 2028,

5.  Nr XV/111/2019 w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew 
na 2019 rok,

6.  Nr XV/112/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 
Powiatu Siedleckiego,

7.  Nr XV/113/2019 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie nieru-
chomości w formie darowizny,

8.  Nr XV/114/2019 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie nieru-
chomości w formie darowizny.

Podczas XVI sesji w dniu 26 listopada 2019 r. Rada Gminy 
Wiśniew podjęła następujące uchwały: 
1.  Nr XVI/115/2019 w sprawie uchwalenia programu współpracy 

gminy Wiśniew z organizacjami pozarządowymi i innymi podmio-
tami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020,

2.  Nr XVI/116/2019 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 
żyta, stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na 
obszarze gminy Wiśniew w 2020 r.,

3.  Nr XVI/117/2019 w sprawie stawek podatku od nieruchomości 
na 2020 rok i zwolnień w tym podatku obowiązujących na ob-
szarze Gminy Wiśniew,

FINANSE
KONTROlA PODATKOWA  
- informacja dla podatników

W związku z Zarządzeniem Wójta Gminy Wiśniew Nr 21/2019 z dnia  
22 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli podatkowej u podat-
ników podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego na terenie Gminy Wiś-
niew informujemy, że będą przeprowadzone kontrole podatkowe u podatni-
ków w 2020 r. zgodnie z planem kontroli podatkowej.

Podstawowe zasady przeprowadzania kontroli podatkowej uregulowane są w Dzia-
le VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa z zastosowaniem przepisów 
Rozdziału 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, w stosunku do po-
datników prowadzących działalność gospodarczą. Celem kontroli podatkowej będzie: 
sprawdzenie wywiązywania się podatników z obowiązków wynikających z przepisów 
prawa podatkowego: kontrola powszechności i prawidłowości opodatkowania, kontro-
la zgodności informacji zawartych w deklaracjach (informacjach) ze stanem faktycznym. 
Przedmiot kontroli podatkowej: 
•  Podstawa opodatkowania podatkiem od nieruchomości: powierzchnia gruntów i spo-

sób jej wykorzystania, powierzchnia użytkowa budynku i sposób jej wykorzystania.
•  Dokumentacja podatkowa: kompletność dokumentacji, poprawność sporzą-

dzenia dokumentacji, terminowość złożenia dokumentacji. 
Szczegółowa procedura kontroli dostępna jest na stronie internetowej 

gminy Wiśniew www.wisniew.pl w zakładce aktualności.
Referat Budżetu i Finansów

UWAGA  
mieszkańcy  
gminy Wiśniew!

Urząd Gminy Wiśniew informuje, że w związku 
ze zmianą Ustawy o utrzymaniu czystości i porząd-
ku w gminach z dnia 19 lipca 2019 roku (tekst jed-
nolity DZ. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zmianą, Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1579), ustawodawca nałożył obowią-
zek wyodrębnienia rachunku bankowego, na któ-
rym gromadzone będą środki pochodzące z opłat 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Przypominamy, że wpłaty z tytułu opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać 
na indywidualny rachunek bankowy podatnika, który 
został podany do wiadomości po złożeniu deklaracji.  
W przypadku braku informacji o indywidualnym ra-
chunku bankowym podatnika wpłaty należy dokony-
wać na rachunek bieżący pomocniczy nr 21 9198 0003 
2600 1007 2000 0490 MBS Zbuczyn o/ Wiśniew.

Wszelkie informacje w sprawie indywidualnych nu-
merów rachunków bankowych można uzyskać w Urzę-
dzie Gminy Wiśniew, II piętro pok. 7 oraz 17 lub pod 
numerem telefonu 25 64 17 313 wew. 116 oraz 123. 

4.  Nr XVI/118/2019 w sprawie określenia wysokości stawek od 
środków transportowych na rok 2020 obowiązujących na tere-
nie Gminy Wiśniew,

5.  Nr XVI/119/2019 w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew 
na 2019 rok,

6.  Nr XVI/120/2019 w sprawie objęcia organizacją odbioru od-
padów komunalnych części nieruchomości, na których nie za-
mieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, tj. nie-
ruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne 

Podczas XVII sesji w dniu 13 grudnia 2019 r. Rada Gminy 
Wiśniew podjęła następujące uchwały: 
1.  Nr XVII/121/2019 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nie-

ruchomości mienia gminnego w miejscowości Wiśniew-Kolonia,
2.  Nr XVII/122/2019 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Fi-

nansowej Gminy Wiśniew na lata 2019-2028,
3.  Nr XVII/123/2019 w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiś-

niew na 2019 rok,
4.  Nr XVII/124/2019 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie gminy Wiśniew,
5.  Nr XVII/125/2019 w sprawie szczegółowego sposobu i zakre-

su świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komu-
nalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Wiśniew  
i zagospodarowania tych odpadów,

6.  Nr XVII/126/2019 w sprawie określenia wzoru deklaracji  
o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalny-
mi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków 
i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej.

7.  Nr XVII/127/2019 w sprawie ustalenia rocznej ryczałtowej staw-
ki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  na nie-
ruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej 
j na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz ustalenia wysokości 
stawki opłaty podwyższonej,

8.  Nr XVIII/128/2019 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu 
uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wiśniew.



4 Gminne Wieści

PODATEK ROlNY:
TERMINY PŁATNOŚCI osoby fizyczne oraz osoby prawne: 
do 15 marca, 15 maja, 15 września oraz 15 listopada każdego 
roku podatkowego.

- Cena 1 dt żyta = 52 zł,
- Grunty gospodarstw rolnych: 2,5q x 52 zł = 130 zł za 1 ha 

przeliczeniowy,
- Grunty do 1 ha użytków rolnych: 5,0q x 50 zł = 260 zł.

PODATEK lEŚNY:
TERMINY PŁATNOŚCI osoby fizyczne – do: 15 marca, 15 maja, 
15 września oraz 15 listopada każdego roku podatkowego, osoby 
prawne - W ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiąz-
ku podatkowego, w terminie do 15 każdego miesiąca.

- Cena 1 m sześć. drewna = 194,24 zł,
- Lasy = 0,220 x 194,24 zł = 42,7328 zł za 1 ha fizyczny, 
- Lasy wchodzące w skład rezerwatów i parków narodowych = 

21,3664 za 1 ha (50% stawki podatku leśnego).

PODATEK OD NIERUchOMOŚcI:
TERMINY PŁATNOŚCI osoby fizyczne – do: 15 marca, 15 maja, 15 wrześ-
nia oraz 15 listopada każdego roku podatkowego, osoby prawne  
- W ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowe-
go, w terminie do 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

Podatek od gruntów:
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez 

względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów  
i budynków od 1 m2 powierzchni gruntów – 0,78 zł,

- pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub pod wodami 
powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 
od 1 ha powierzchni – 4,80 zł,

- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej sta-
tutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni – 0,38 zł.

- niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym 
mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji 
(Dz.U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miej-
scowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje 
przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo 
zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącz-
nie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego 
planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat,  
a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego od 1 m² powierzchni – 3,15 zł.

Podatek od budynków lub ich części:
- mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej – 0,55 zł,
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz 

od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowa-
dzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użyt-
kowej – 19,00 zł,

- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakre-
sie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej – 11,18 zł,

- związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu 
przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzie-
lające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej – 4,87 zł,

- od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej – 4,50 zł.

Podatek od budowli
- 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3  

i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opła-
tach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170).

Zwalnia się od podatku nieruchomości:
- grunty i budynki lub ich części zajęte na działalność kultu-

ralną i opieki społecznej, z wyjątkiem powierzchni zajętych  
na prowadzenie działalności gospodarczej,

- grunty i budynki lub ich części zajęte na działalność ochro-
ny przeciwpożarowej, w wyjątkiem zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej,

- budowle – przewody sieci rozdzielczej wody oraz budowle słu-
żące do odprowadzania i oczyszczania ścieków wraz z gruntami, 
z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,

- grunty i budynki lub ich części zajęte na potrzeby ochrony 
bezpieczeństwa obywateli, mienia oraz porządku publiczne-
go, z wyjątkiem powierzchni zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej.

Podatek od środków transportowych  
(osoby fizyczne i osoby prawne)
Przypominamy, że deklaracja na podatek od środków transpor-
towych winna być złożona terminie do dnia 15 lutego na dany rok 
podatkowy lub w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności 
uzasadniających powstanie tego obowiązku. 

TERMINY PŁATNOŚCI:
W dwóch ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku 
podatkowego: do 15 lutego każdego roku podatkowego oraz do 
15 września każdego roku podatkowego.
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej 

powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:
- powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 600 zł,
- powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 996,00 zł,
- powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 1200 zł. 

2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej 
równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi i ro-
dzaju zawieszenia:

dwie osie
a) nie mniej niż 12 ton i mniej niż 13 ton:

- 1188,00 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 
pneumatycznym lub uznanym za równoważne,

- 1296,00 zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych.
b) nie mniej niż 13 ton i mniej niż 14 ton:

- 1188,00 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 
pneumatycznym lub uznanym za równoważne,

- 1296,00 zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych.
c) nie mniej niż 14 ton i mniej niż 15 ton:

- 1188,00 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 
pneumatycznym lub uznanym za równoważne,

- 1296,00zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych.
d) nie mniej niż 15 ton:

- 1188,00 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 
pneumatycznym lub uznanym za równoważne,

- 1500,00 zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych.
trzy osie

a) nie mniej niż 12 ton i mniej niż 17 ton:
- 1188,00 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub uznanym za równoważne,
- 1296,00zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych.

Stawki podatków na 2020 rok
Przedstawiamy Państwu wykaz stawek podatków przyjętych przez Radę Gminy Wiśniew, które będą obowiązy-

wać na terenie Gminy Wiśniew w 2020 r. Zachęcamy do zapoznania się z poniższym zestawieniem.
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b) nie mniej niż 17 ton i mniej niż 19 ton:
- 1188,00 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub uznanym za równoważne,
- 1296,00zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych.

c) nie mniej niż 19 ton i mniej niż 21 ton:
- 1188,00 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub uznanym za równoważne,
- 1296,00 zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych.

d) nie mniej niż 21 ton i mniej niż 23 tony:
- 1896,00 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub uznanym za równoważne,
- 2052,00 zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych.

e) nie mniej niż 23 tony i mniej niż 25 ton:
- 1896,00 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub uznanym za równoważne,
- 2052,00zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych;

f) nie mniej niż 25 ton:
- 1896,00 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub uznanym za równoważne,
- 2052,00 zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych;

cztery osie i więcej
a) nie mniej niż 12 ton i mniej niż 25 ton:

- 1944,00 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 
pneumatycznym lub uznanym za równoważne,

- 2052,00 zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych;
b) nie mniej niż 25 ton i mniej niż 27 ton:

- 1944,00 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 
pneumatycznym lub uznanym za równoważne,

- 2052,00 zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych;
c) nie mniej niż 27 ton i mniej niż 29 ton:

- 1944,00 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 
pneumatycznym lub uznanym za równoważne,

- 2052,00 zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych;
d) nie mniej niż 29 ton i mniej niż 31 ton:

- 1944,00 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 
pneumatycznym lub uznanym za równoważne,

- 2784,00 zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych;
e) nie mniej niż 31 ton:

- 1944,00 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 
pneumatycznym lub uznanym za równoważne,

- 2784,00 zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych.
3. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego 

do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczal-
nej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 
12 ton – 996,00 zł,

4. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego 
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczal-
nej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej 
niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masie 
całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia:

dwie osie
a) nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton:

- 996,00 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 
pneumatycznym lub uznanym za równoważne,

- 1092,00 zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych;
b) nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton:

- 996,00 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 
pneumatycznym lub uznanym za równoważne,

- 1092,00 zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych;
c) nie mniej niż 25 ton i mniej niż 31 ton:

- 996,00 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 
pneumatycznym lub uznanym za równoważne,

- 1128,00 zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych;
d) nie mniej niż 31 ton:

- 1692,00 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 
pneumatycznym lub uznanym za równoważne,

- 2160,00 zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych;

trzy osie i więcej
a) nie mniej niż 12 ton i mniej niż 40 ton:

- 1452,00 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 
pneumatycznym lub uznanym za równoważne,

- 1992,00 zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych;
b) nie mniej niż 40 ton:

- 1980,00 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 
pneumatycznym lub uznanym za równoważne,

- 2796,00 zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych;
5. od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym 

posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 
12 ton, z wyjątkiem związanych wyjątkiem związanych wy-
łącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika 
podatku rolnego – 756,00 zł.

6. od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posia-
dają dopuszczalną masę całkowitą równą lub większą niż 12 ton, 
w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu 
i rodzaju zawieszenia, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działal-
nością rolniczą prowadzona przez podatnika podatku rolnego: 

jedna oś
a) nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton:

- 756,00 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 
pneumatycznym lub uznanym za równoważne,

- 864,00 zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych;
b) nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton:

- 756,00 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 
pneumatycznym lub uznanym za równoważne,

- 864,00 zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych;
c) nie mniej niż 25 ton:

- 756,00 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 
pneumatycznym lub uznanym za równoważne,

- 864,00 zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych;
dwie osie

a) nie mniej niż 12 ton i mniej niż 28 ton:
- 756,00 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub uznanym za równoważne,
- 864,00 zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych;

b) nie mniej niż 28 ton i mniej niż 33 tony:
- 792,00 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub uznanym za równoważne,
- 996,00 zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych;

c) nie mniej niż 33 tony i mniej niż 38 ton:
- 996,00 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub uznanym za równoważne,
- 1500,00 zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych;

d) nie mniej niż 38 ton:
- 1296,00 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub uznanym za równoważne,
- 1992,00 zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych;

trzy osie i więcej
a) nie mniej niż 12 ton i mniej niż 38 ton:

- 852,00 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 
pneumatycznym lub uznanym za równoważne,

- 1200 zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych;
b) nie mniej niż 38 ton:

- 1200 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneu-
matycznym lub uznanym za równoważne,

- 1500 zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych;
7. od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza 

miejscem kierowcy:
- 1596 zł - mniej niż 22 miejsca,

1679 zł - równej lub wyższej niż 22 miejsca.

Jeżeli termin płatności przypada w dzień wolny od pracy 
(wolne soboty, niedziele i święta), to termin płatności 
przypada następnego dnia po dniu wolnym od pracy.
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INWESTYcJE GMINNE
PRZEBUDOWA DROGI  
W MIEJScOWOŚcI ZABłOcIE 

BUDOWA ODcINKA KANAlIZAcJI SANITARNEJ 
W WIŚNIEWIE

MODERNIZAcJA ŚWIETlIcY WIEJSKIEJ  
W ŚMIARAch (DAch)

PROJEKT I PRZEBUDOWA ŚWIETlIcY WIEJSKIEJ 
W hElENOWIE

W październiku br. zakończyła się przebudowa drogi dojazdo-
wej do gruntów rolnych w Zabłociu. Inwestycja była realizowana 
na podstawie umowy z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych 
„Regionalne Drogi Podlaskie” z Siedlec. Wartość zamówienia 
wyniosła 113 541,30 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie ze 
środków budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości  
45 000 zł. W ramach prac wykonano profilowanie i zagęszczenie 
nawierzchni z kruszywa łamanego frakcji 0 – 31,5 mm o grubości 
10 cm o szerokości jezdni do 5,2m. 

Trwają prace budowlane budowy świetlicy. Po rozbiórce 
starej świetlicy wykonawca rozpoczął wykopy fundamentowe  
i obecnie budynek został już zadaszony. W najbliższym czasie zo-
staną wbudowane okna oraz drzwi zewnętrzne. Nowy budynek 
świetlicy będzie miał parametry: wysokość 7,15 m, szerokość 
18,66 m, długość 21,03 m. W budynku przewidziano dwie sale, 
zaplecze kuchenne i magazyn, toalety, szatnię. Inwestycje rea-
lizuje wykonawca wyłoniony na drodze przetargu Marcin Kamil 
Pietrzak z Gręzówki za wartość zamówienia 991 710,20 zł. 

We wrześniu podpisano umowę z Firmą Instalacyjno – Bu-
dowlaną INSTAL z siedzibą w gm. Sokołów Podlaski na prace 
budowlane związane z budową odcinka sieci kanalizacji sanitar-
nej w Wiśniewie. W ramach budowy wykonano sieć kanalizacji 
grawitacyjną oraz ciśnieniową wraz z przepompownią ścieków. 
Wybudowana kanalizacja została podłączona do istniejącej prze-
pompowni na tzw. Rudzie. Roboty prowadzono w obrębie pasa 
drogowego dróg gminnych na działkach nr geod. 980, 970/1, 
970/3. Wartość umowy wyniosła 226 910,40 zł. 

W listopadzie b.r. podpisano umowę z firmą Marcin Jakimo-
wicz Usługi Remontowo – Budowlane na roboty budowlane po-
legające na wykonaniu wymiany pokrycia dachu. Prace zgodnie  
z umowa mają zakończyć się w grudniu 2019 roku.  W ramach 
prac przewidziano: wymianę rynien i rur spustowych,  pokrycie 
dachu blachą panelową wraz z obróbkami z blachy ocynkowa-
nej, wykonanie instalacji odgromowej, ocieplenie stropu oraz 
wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Koszt robót wyniesie  
132 873,94 zł, który w całości zostanie pokryty z budżetu gminy.

Dokumentacja projektowa. Fot. UG

Dokumentacja projektowa. Fot. UG

Dokumentacja projektowa. Fot. UG

Dokumentacja projektowa. Fot. UG
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PlAN 
ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO  
DlAAcOWOŚcI ŚMIARY

Rada Gminy Wiśnie uchwałą  
Nr XIV/100/2019 z dnia 1 paździer-
nika 2019 r. przyjęła miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzen-
nego dla części miejscowości Śmia-
ry. Plan został sporządzony w celu 
zastąpienia ustaleń obowiązują-
cego dotychczas na tym obszarze 
planu miejscowego z 2001 r. bar-
dziej aktualnymi, z uwzględnieniem 
aktualnych przepisów prawnych. 
Obejmuje on obszar ok. 27,6 ha. 
Przewidziano w nim rozszerzenie 
ustalonego we wcześniej obowią-
zującym planie parkingu przy istnie-
jącym cmentarzu oraz wprowadze-
nie funkcji zabudowy produkcyjnej, 
usługowej, składów i magazynów  
w miejscu wskazanym w obowiązu-
jącej zmianie studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego.

Andrzej Myrcha został nowym sołtysem Stoku Wiśniewskiego. Wybory uzupeł-
niające odbyły się w środę 22 października 2019 r. Dotychczasowy sołtys - który 
pełnił tę funkcję drugą kadencję - złożył pisemną rezygnację nie podając powodów 
swojej decyzji.

Mieszkańcy mieli do wyboru dwóch kandydatów: Stanisława Duka i Andrzeja Myr-
chę. Większość uczestników zebrania, w głosowaniu tajnym, poparła kandydaturę 
Andrzeja Myrchy. 

Podczas zebrania rezygnację z funkcji członka Rady Sołeckiej złożyła Aneta Jastrzęb-
ska. Na jej miejsce zgłoszono jedną kandydaturę – leona Myrchy, który większością 
głosów został wybrany nowym członkiem Rady Sołeckiej sołectwa Stok Wiśniewski.

Święta Bożego Narodzenia to szcze-
gólny czas dla całej rodziny. Szczególnie 
ważną rolę pełnią święta, które kojarzą 
się z radością, miłością, ciepłem rodzin-
nym, dostatkiem na stole i wzajemnym  
obdarowywaniem. 

Aktualna sytuacja wielu rodzin jest 
bardzo trudna. System pomocy społecznej 
skierowany jest do osób potrzebujących 
różnorodnych form pomocy, umożliwia tym 
osobom poprawienie swojej sytuacji w śro-
dowisku. Oprócz pomocy finansowej oraz 
specjalistycznego poradnictwa Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniewie 
wspomaga klientów w postaci rzeczowej. 

Już po raz czternasty Ośrodek przy-
gotowuje świąteczne paczki dla dzieci  
z rodzin  znajdujących się w szczególnie 
trudnej sytuacji materialnej. W 2018 
roku udało nam zebrać i przekazać paczki  
26  rodzinom. Mamy nadzieję, że w tym 
roku uda nam się pomóc jeszcze większej 
liczbie potrzebujących.

Celem akcji „Świąteczna paczka” 
jest dotarcie do rodzin borykających się  
z problemem ubóstwa, udzielenie wspar-
cia w postaci artykułów spożywczych ce-
lem godniejszego spędzenia Świąt Bożego 
Narodzenia, kształtowanie świadomości 
środowiska lokalnego, w celu lepszego 
zrozumienia różnorodnych problemów 
rodzin niezaradnych życiowo. 

Taka jednorazowa akcja z pewnoś-
cią nie przyczyni się do jakiejś radykalnej 
zmiany sytuacji rodziny, ale może chociaż 
w minimalny sposób ograniczyć poczu-
cie odrzucenia i zapomnienia odczuwane 
przez dzieci, zwłaszcza w święta. 

W ramach powyższej akcji  Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniewie 
zorganizował   w dniach od 9 grudnia do 
19 grudnia 2019 r. zbiórkę żywności, sło-
dyczy oraz zabawek. 

Dziękujemy wszystkim ludziom do-
brego serca za  postawę pełną wrażliwości 
i dobrej woli.

Akcja  
„Świąteczna  
Paczka”

GMINNY OŚRODEK 
POMOcY SPOłEcZNEJ 
W WIŚNIEWIE

Nowy sołtys Stoku Wiśniewskiego

Dokumentacja projektowa. Fot. UG

Mieszkańcy sołectwa Stok Wiśniewski. Fot. KK
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Drogi, gospodarka komunalna:

	W listopadzie i grudniu bieżącego roku, wykorzystując sprzy-
jające warunki atmosferyczne, wykonaliśmy prace związane 
z remontem dróg gminnych ze środków finansowych pocho-
dzących z funduszu sołeckiego na rok kalendarzowy 2019 
oraz pieniędzy z budżetu gminy Wiśniew. Utwardzaliśmy 
drogi w takich miejscowościach jak: Zabłocie, Stare Okniny, 
Borki-Sołdy, Wiśniew, Mościbrody – Kolonia, Borki – Kosior-
ki, Stok Wiśniewski, Mroczki, Pluty, Daćbogi. Do wymienio-
nych prac użyto kruszywa łamanego o frakcji 4 – 31,5. Do 
rozplantowania ww. materiałów wykorzystano równiarkę 
drogową. Pracę na przedmiotowych drogach wykonywano 
w wyniku konsultacji z radnymi i sołtysami poszczególnych 
miejscowości. Koszt wyżej zakupionych materiałów i wyko-
nanych usług to około 150 000,00 złotych.

	Wraz z początkiem października tego roku została wykonana 
naprawa utwardzonych dróg gminnych. Naprawiono drogi 
gminne o powierzchni blisko 200 m2. Pracę zostały zrealizo-
wane przez firmę „DROGBUD” z Łukowa. Łączny koszt prac 
to ponad 10 000, 00 złotych.     

	W przytulisku na terenie oczyszczalni ścieków znajdują się 
bezdomne psy z terenu naszej gminy. Jeżeli ktoś ma moż-
liwości gorąco zachęcamy do adopcji tych zwierząt. Ser-
decznie zapraszamy do kontaktu w tej sprawie do Urzędu 
Gminy Wiśniew pokój numer dwadzieścia lub bezpośrednio  
z Panami, którzy opiekują się psami na terenie wspomnianej 
oczyszczalni pod numerem telefonu 609-516-799.

	Pracownicy gospodarczy zatrudnieni w ramach prac inter-
wencyjnych w związku z długoletnią współpracą Urzędu 
Gminy Wiśniew i Powiatowego Urzędu Pracy wykonali pra-
ce związane z: wymianą uszkodzonych znaków drogowych, 
ułożeniem kostki brukowej pod wiaty przystankowe w Łupi-
nach, Kaczorach, Borkach-Kosiorkach wiele innych zadań ko-
niecznych do prawidłowego funkcjonowania infrastruktury 
komunalnej na terenie gminy Wiśniew.

Eksploatacja sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gospodarka 
mieszkaniowa:

	Bardzo cieszą dobre wyniki z badania jakości wody pitnej  
na terenie gminy Wiśniew - ostatnie pochodzą z listopada br. 
Woda została zbadana  przez Powiatową Stację Sanitarno-
-Epidemiologiczną. Dbamy, aby jakość wspomnianej wody 
była na wysokim poziomie, w związku z tym cyklicznie do-
konujemy przeglądu serwisowego Stacji Uzdatniania Wody  
w Wiśniewie i Radomyśli. 

	Przy pomocy hydrantów przeciwpożarowych zostało wyko-
nane czyszczenie sieci wodociągowej. Prace te były koniecz-
ne do usunięcia ewentualnych zastoin na sieci.

	Dobiega końca wydawanie rolnikom z terenu gminy protoko-
łów z oszacowania szkód w uprawach spowodowanych przez 
„klęskę suszy”. Pracownicy referatu gospodarki komunalnej 
Urzędu Gminy Wiśniew przy współpracy z Mazowieckim 
Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego i Mazowiecką Izbą Rol-
niczą przyjęli, oszacowali szkody i sporządzili odpowiednie 
protokoły do Wojewody Mazowieckiego z blisko 500 wnio-
sków złożonych przez naszych rolników.

Przypominamy: Odśnieżanie obowiązkiem właścicieli posesji.

Rozpoczął się kolejny okres zimowy. Dlatego też już teraz przy-
pominamy właścicielom posesji o odśnieżaniu nie tylko własnego 
podwórka, ale także chodników i pasa między drogą, a posesją.

W ,,Regulaminie utrzymania czystości i porządku na tere-
nie gminy Wiśniew” przyjętym Uchwałą Rady Gminy Wiśniew 
Nr XVII/124/2019 z 13 grudniu 2019 r., w Rozdziale I, § 2 czyta-
my: „1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprząt-
nięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników 
położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik 
uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu 
pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości;  
z wyłączeniem miejsc, na których jest dopuszczony płatny 
postój lub parkowanie pojazdów samochodowych. 2. Uprząt-
nięcie błota, śniegu i lodu powinno nastąpić niezwłocznie, 
natomiast innych zanieczyszczeń, w tym liści, systematycznie  
w miarę występujących potrzeb”.

Taki obowiązek nakłada również ustawa z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Ko-
deks wykroczeń. Art. 5 ustęp 4 ustawy o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach mówi o tym, iż: „Właściciele nieruchomo-
ści zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnię-
cie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników poło-
żonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje 
się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego 
położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel 
nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, 
na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie po-
jazdów samochodowych.” Kodeks wykroczeń w art. 117 wska-
zuje karę dla właścicieli nie dbających o porządek przed po-
sesją: „Kto, mając obowiązek utrzymania czystości i porządku  
w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub 
nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właści-
we organy w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego  
i zwalczania chorób zakaźnych, podlega karze grzywny do 1.500 
złotych albo karze nagany.” 

Przypominamy więc o tej powinności w trosce o bezpieczeń-
stwo wszystkich mieszkańców, zwłaszcza ludzi starszych i dzieci 
uczęszczających do szkoły. Serdecznie dziękujemy tym, którzy 
robią to – bez przypominania.

 gk

Informacje bieżące z referatu gospodarki komunalnej

Fot. UG



9Gminne Wieści

choroby tarczycy 
– hashimoto  
(z doktorem Zbigniewem Grabkiem rozmawia Ilona Kowieska)

Tarczyca jest niewielkim narządem położonym u podstawy szyi, przylegającym do tchawicy. Składa się z dwóch 
płatów połączonych cieśnią. Tarczyca produkuje dwa hormony: trijodotyroninę (T3) i tyroksynę (T4), które speł-
niają ważne funkcje w organizmie. (Do najczęstszych chorób tarczycy należą choroby związane z nieprawidłową 
produkcją hormonów przez tarczycę, czyli niedoczynność tarczycy i nadczynność tarczycy. Najczęstszą przyczyną 
niedoczynności tarczycy jest choroba hashimoto.  

Gminne Wieści: coraz częściej w mediach i wśród znajomych słyszy-
my o chorobie hashimoto. co to za choroba?
Zbigniew Grabek: Rzeczywiście obserwujemy lawinowy wzrost zacho-
rowań, za który odpowiedzialne są czynniki genetyczne, środowisko-
we i lepsza diagnostyka. W sensie medycznym to przewlekłe limfo-
cytarne autoimmunologiczne zapalenie tarczycy. To typowa choroba  
z autoagresji, z nieznanych przyczyn nasz układ autoimmunologiczny 
za wroga bierze komórki tarczycy i niszczy je co z czasem prowadzi 
do niedoczynności tego narządu. Proces jest przewlekły, postępujący 
choć zdarzają się przejściowe remisje (ustąpienie objawów). Przyczy-
na choroby nie jest znana choć część naukowców podejrzewa że jej 
wystąpieniu sprzyja nadmiar glutenu w diecie.

GW: Komu grozi zachorowanie?
ZG: Chorują osoby we każdym wieku, znacznie częściej kobiety (95 %). 
Nie ma dziedziczenia wprost ale jeśli rodzice lub dziadkowie byli chorzy 
rośnie ryzyko zachorowania. Mogą z nią współistnieć inne choroby auto-
immunologiczne jak bielactwo, upośledzenie wchłaniania witaminy B12 
w żołądku (niedokrwistość Addisona-Biermera), łysienie plackowate. 

GW: Kiedy podejrzewać u siebie tę chorobę? 
ZG: Choroba przez wiele lat przebiega skrycie. Trwający stan zapalny 
tarczycy nie daje bólu. Wraz z postępującym uszkodzeniem miąższu 
spada produkcja hormonów i pojawiają się objawy związane z ich 
niedoborem.
Pacjenci skarżą się na wzrost masy ciała, przewlekłe zaparcia, osła-
bienie, spowolnienie psychomotoryczne, senność, uczucie chłodu, 
osłabienie popędu płciowego i impotencję u mężczyzn, trudności  
z zajściem i donoszeniem ciąży u kobiet. Część pacjentów wykazuje 
typowy dla depresji smutek i obniżenie nastroju.
Zwraca uwagę;
- sucha, zimna skóra
- nadmierne rogowacenie naskórka zwłaszcza np. na łokciach
- suche łamliwe włosy, wypadanie włosów, wypadanie brwi. 
- obrzęk podskórny na twarzy zwłaszcza wokół powiek
- niskie wartości ciśnienia tętniczego krwi
- zwolnienie tętna
- niski, zachrypnięty głos
-  wole czyli powiększenie gruczołu bądź odwrotnie zanik tkanki  

gruczołowej. 

GW: Jak wykryć chorobę?
ZG: W celu rozpoznania choroby bierzemy pod uwagę
-  obecność objawów i dolegliwości sugerujących niedoczynność 

tarczycy
-  wysoki poziom przeciwciał anty-TPO (przeciwciał przeciw tyreope-

roksydazie) i anty-TG (przeciwciał przeciw tyreoglobulinie). Prze-
ciwciała te oznaczamy tylko w celu rozpoznania choroby, nie służą  
do dalszego monitorowania ciężkości choroby. Wykonujemy je „raz 
na całe życie”

- podwyższony poziom TSH
- zmniejszone poziomy wolnych hormonów tarczycy (fT3 i fT4). 
-  cechy zapalenia tarczycy ze wzmożonym przepływem naczyniowym 

w USG.
GW: Jak leczy się chorobę hashimoto?
ZG: Brak udowodnionego naukowo leczenia przyczynowego. Leczy-
my pacjenta i jego stan a nie obecność przeciwciał. Leczenie polega 
na przyjmowanie hormonu tarczycy -tyroksyny praktycznie do końca 
życia. Dawki preparatów (Letrox, Euthyrox) ustalamy w oparciu o sa-
mopoczucie pacjenta i od poziomu TSH. Osoba prawidłowo leczona 
nie ma żadnych dolegliwości i wydaje się zdrowa. Trzeba jednak wie-
dzieć że leczenie farmakologiczne nie wpływa na zatrzymanie proce-
su destrukcji i w większości przypadków wymagane są coraz większe 
dawki hormonu. 
GW: czy osoby chore na chorobę hashimoto powinny wyelimino-
wać z diety gluten?
ZG: Obecnie brak naukowych dowodów na skuteczność jakiejkolwiek 
diety eliminacyjnej zwłaszcza glutenu. Unikanie glutenu zaleca się tyl-
ko u osób z potwierdzoną celiaklią (alergią na gluten). Czasami jednak 
osoby które całkowicie wyeliminowały ten składnik pokarmowy czują 
się lepiej być może więc w przyszłości zalecenia się zmienią. 
Dietetycy zalecają przestrzeganie ogólnych zasad zdrowego żywienia 
ze szczególnym zwróceniem szczególnej uwagi na składniki pokarmo-
we, które mają zasadnicze znaczenie dla optymalnej pracy gruczołu 
tarczowego, tj.: jod, selen, żelazo, cynk, witamina D, antyoksydanty 
oraz długołańcuchowe wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3. 
GW: Dziękuję za rozmowę.
ZG: Również bardzo dziękuję i korzystając z okazji na zakończenie 
wszystkim czytelnikom Gminnych Wieści życzę radosnych, spokoj-
nych i błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia. 
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Jubileusze małżeńskie w Gminie Wiśniew
Jak pisał Konstanty Ildefons Gałczyński „Nie wystarczy poko-

chać, trzeba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce i przenieść ją 
przez całe życie”. W niedzielę 6 października 2019 r. pary z tere-
nu gminy Wiśniew obchodziły swoje święto – Jubileusz Złotych, 
Szmaragdowych, Diamentowych oraz Żelaznych Godów. 

Jak co roku władze samorządowe gminy Wiśniew doceniły pary, 
które wytrwały w małżeństwie pięćdziesiąt lat i więcej. Święto mał-
żeństw rozpoczęło się Mszą świętą w intencji Jubilatów odprawioną 
przez ks. kanonika henryka Krupę, proboszcza parafii Wiśniew.

Oficjalna część uroczystości odbyła się w Dworze Mościbro-
dy. Uczestniczyły w niej pary małżeńskie oraz zaproszeni goście: 
Wiceminister Zdrowia i Senator RP Waldemar Kraska, Zastępca 
Wójta Gminy Wiśniew Jarosław Krzymowski, Kierownik Urzędu 
Stanu Cywilnego w Wiśniewie Marlena Salach, Przewodniczą-
ca Rady Gminy Wiśniew Elżbieta Wysokińska, proboszcz para-
fii Wiśniew ks. kanonik henryk Krupa oraz Dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury w Wiśniewie Paweł Ksionek.

W tym roku swój Jubileusz  
obchodziły pary świętujące:

ZłOTE GODY (50 lat)
Jadwiga i Franciszek Ługowscy,
Teresa i Marian Jastrzębscy,
Teresa i Henryk Zubek,
Anna i Antoni Oknińscy,
Halina i Kazimierz Oknińscy,
Stanisława i Józef Jurzyk,
Barbara i Franciszek Ławrenowicz,
Anna i Stanisław Kaniccy.

SZMARAGDOWE GODY (55 lat)
Marianna i Bolesław Borkowscy,
Maria i Stefan Jastrzębscy,
Maria i Jerzy Wasilewscy,
Teresa i Edward Borkowscy,
Krystyna i Tadeusz Jankowscy.

DIAMENTOWE GODY (60 lat)
Zofia i Jan Biernaccy,
Teresa i Edward Gawron,
Apolonia i Stefan Jastrzębscy,
Janina i Tadeusz Wielgórscy,
Henryka i Feliks Zgorzałek.

ŻElAZNE GODY (65 lat)
Zofia i Stanisław Oknińscy.

Parom obchodzącym pięćdziesięciolecie pożycia małżeńskiego 
zostały wręczone specjalne odznaczenia przyznane przez Prezydenta 
RP - Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. W imieniu Prezyden-
ta RP dekoracji jubilatów dokonał Wiceminister Zdrowia - Waldemar 
Kraska. Parom zostały również wręczone pamiątkowe Jubileuszo-
we medale wybite z okazji 600-lecia pierwszej pisemnej wzmianki  
o miejscowościach Wiśniew, Jastrzębie, Radomyśl, które obchodziliśmy  
w 2018 roku, dyplomy, upominki oraz kwiaty przez Zastępcę Wójta 
- Jarosława Krzymowskiego, Przewodniczącą Rady Gminy - Elżbietę 
Wysokińską  oraz kierownika USC - Marlenę Salach.

Na jubilatów i ich rodziny czekała lampka szampana oraz jubi-
leuszowy tort. Wydarzenie uświetnił występ Zespołu Wokalnego 
RADOŚĆ z Radomyśli. 

Wszystkim Jubilatom jeszcze raz serdecznie gratulujemy  
i życzymy kolejnych rocznic w zdrowiu, szczęściu i miłości.

ik

Pary Małżeńskie 2019 z zaproszonymi gośćmi. Fot. UG

Wręczenie pamiątkowych medali. Fot. UG

Wręczenie pamiątkowych medali. Fot. UG

Wręczenie pamiątkowych medali. Fot. UG

Wręczenie pamiątkowych medali. Fot. UG

Zaproszeni goście. Fot. UG

Jubilaci 2019. Fot. UG
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Gminny Dzień Nauczyciela
11 października w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiśniewie odbył 

się coroczny Gminny Dzień Nauczyciela. Okolicznościowe słowa do ze-
branych przedstawicieli oświaty z terenu gminy Wiśniew wygłosili wójt 
gminy Wiśniew - Krzysztof Kryszczuk oraz kierownik referatu oświaty, 
kultury, zdrowia i sportu - Bożena Wyrębek. 

Oprócz słów uznania i podziękowania, które popłynęły w stronę grona 
pedagogicznego, wójt gminy Wiśniew wręczył też nagrody wyróżniającym  
się nauczycielom i dyrektorom szkół.

Krzysztof Kryszczuk na wniosek Rad Pedagogicznych  przyznał pięć nagród. 
Otrzymały je Panie:
•	 Ewa Filipczuk - ZO w Wiśniewie,
•	 Bożena Rymuza - ZO w Wiśniewie,
•	 Urszula Purzycka - ZO w Wiśniewie,
•	 Aneta cholewka - SP w Radomyśli,
•	 Beata Starczewska-Kazimierczuk - SP w Śmiarach.

Z inicjatywy wójta gminy nagrody otrzymali również dyrektorzy jed-
nostek oświatowych Urszula Sosnówka - dyrektor ZO w Wiśniewie, Beata 
Wiszniewska - dyrektor SP w Radomyśli oraz Katarzyna Wielgórska - dyrektor 
SP w Śmiarach.  

O ważnej roli oświaty w kształceniu młodych pokoleń oraz roli samo-
rządu w utrzymywaniu edukacji na wysokim poziomie mówił Wójt Gminy 
Wiśniew Krzysztof Kryszczuk.

- Co roku organizujemy uroczyste spotkanie z okazji Dnia Edukacji Naro-
dowej, nazywanym powszechnie Dniem Nauczyciela. Robimy to po to, aby 
podkreślić, że spotykamy się z pedagogami, nauczycielami, wychowawcami, 
którzy zostali wyznaczeni w swoich szkołach jako Ci, którzy w tym roku zasłu-
gują na nominacje do nagrody wójta gminy Wiśniew. Chciałbym złożyć Pań-
stwu najserdeczniejsze życzenia siły, cierpliwości oraz radości z pracy z naszymi 
dziećmi... Każdego roku pragnę docenić również pracę dyrektorów szkół, wy-
konujecie w naszej gminie bardzo ważną pracę. Zmieniające się stale prawo 
oświatowe nieustanne zmienia zakres Państwa obowiązków a ja zdaję sobie 
sprawę, że nie jest to praca łatwa. Na ten rozpoczęty nowy rok szkolny życzę 
wszystkim owocnej pracy, wielu sukcesów, satysfakcji z pracy, pomyślnej reali-
zacji zamierzeń oraz zdrowia i powodzenia w życiu osobistym.

Po wręczeniu nagród odbyła się część artystyczna w wykonaniu uczennic 
szkół z terenu gminy Wiśniew: Julii Niedziółki ze SP w Radomyśli, Karoliny 
Jastrzębskiej z ZO w Wiśniewie oraz Pauliny Krasuskiej, Dominiki Oknińskiej  
i  Mai  Żurawskiej, uczennic SP w Śmiarach.

Publiczność miała okazję wysłuchać znanych i lubianych utworów, które wpro-
wadzały w nastrój radości, zabawy ale również niekiedy skłaniały do refleksji.

ik

Zmodernizowana pracownia komputerowa w Szkole Podstawowej w Radomyśli
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Radomyśli 

od 12 grudnia 2019 r. mogą korzystać ze pracowni komputerowej, którą 
poddano modernizacji polegającej na rozbudowie sieci komputerowej oraz 
kompleksowej wymianie sprzętu.

Zadanie pn. „Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawo-
wej im. henryka Sienkiewicza w Radomyśli” zostało zrealizowane przy pomo-
cy środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach: „Mazowie-
ckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”.
Całkowita wartość przedsięwzięcia wyniosła 68 290,98 zł w tym: 
−	środki otrzymane w ramach pomocy finansowej z budżetu Województwa 

Mazowieckiego w wysokości 43 000,00 zł; 
−	środki własne gminy Wiśniew 25 290,98 zł.

Zmodernizowana pracownia to 15 stanowisk uczniowskich i 1 stanowi-
sko dla nauczyciela prowadzącego zajęcia i nadzorującego pracę uczniów 
przy wykorzystaniu zakupionego w ramach zadania - oprogramowania  
do zarządzania klasą. Pracownia podłączona została do Internetu dzięki czemu 
zajęcia z informatyki zapewne będą ciekawe.

bw

Pracownia  
komputerowa. 
Fot. UG

Fot. UG

Nagrodzeni pedagodzy. Fot. UG

Pani Bożena Rymuza odbiera nagrodę. Fot. UG Mali artyści. Fot. UG

Mali artyści. Fot. UG
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12 października br. w świetlicy Wiejskiej w Tworkach odbył 
się V Gminny Dzień Seniora zorganizowany przez  Stowarzysze-
nie Aktywności lokalnej „Radość z Radomyśli.

Uczestnikami spotkania byli seniorzy z poszczególnych sołectw 
gminy Wiśniew oraz zaproszeni goście i sponsorzy tego jakże waż-
nego wydarzenia. Dzień Seniora to szczególne święto, święto ludzi 
starszych, którym należy się szacunek i uznanie za bezinteresowną 
miłość i mądrość, jakimi obdarowują młodsze pokolenia. To oni są 
w naszych domach piewcami tradycji. Niosą ciepło i zrozumienie. 
Kultywują stare obrzędy i zwyczaje, przez co wzbogacają i przeka-
zują unikalną kulturę i obyczaje naszego regionu. 

Krzysztof Kryszczuk - wójt Gminy Wiśniew oraz Rada Gminy 
zapewnili środki finansowe z Pożytku Publicznego na organizację 
spotkania z seniorami. Gości powitała pani Aneta Karczmarska - 
prezes Stowarzyszenia „Radość”, po czym  w asyście wójta Krzysz-
tofa Kryszczuka oraz przewodniczącej Rady Gminy Wiśniew Elżbie-
ty Wysokińskiej, seniorzy otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne 
upominki.  Zespół Wokalny „Radość” przy akompaniamencie nie 
zastąpionego akordeonisty pana Ryszarda Boruca rozpoczął  część 
artystyczną piosenkami i kabaretem pt: „Chłop i baba”. W tak ra-
dosnej atmosferze rozpoczęła się konsumpcja potraw gruzińskich 
przygotowanych na warsztatach  przez członków stowarzyszenia 
pod czujnym okiem instruktorki pani  Anny Szpury .

Zespół „Sokołowscy Bardowie” zachęcał do wspólnej zabawy 
tanecznej, która trwała do późnych godzin wieczornych aż było 
żal się rozstawać.

Tekst - Dorota Pankowska

V Gminny Dzień Seniora

Zespół Wokalny RADOŚĆ. Fot. UG

Wręczenie dyplomów seniorom. Fot. UG Skecz w wykonaniu seniorów. Fot. UG

Goście Gminnego Dnia Seniora. Fot. UG

Zespół „Sokołowscy Bardowie”. Fot. UG

Zaproszeni goście. Fot. UG

Zaproszeni goście. Fot. UG

Występ zaprzyjaźnionego zespołu. Fot. UG
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Narodowe Święto  
Niepodległości  
w Gminie Wiśniew

11. listopada w Wiśniewie odbyły się Gminne Obchody 101. 
Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. W tej wyjątko-
wej uroczystości tradycyjnie każdego roku biorą udział władze sa-
morządowe, służby mundurowe  oraz mieszkańcy naszej gminy.

Patriotyczne obchody rozpoczęły się Mszą św. w intencji Oj-
czyzny o godzinie 9.30 w kościele parafialnym w Wiśniewie, którą 
odprawił proboszcz parafii Wiśniew, ks. kanonik henryk Krupa. 
Następnie na Skwerze 600-lecia w Wiśniewie została wciągnięta na 
masz flaga narodowa, a zgromadzeni mieszkańcy, przy akompania-
mencie orkiestry dętej, odśpiewali cztery zwrotki hymnu państwo-
wego w ramach ogólnopolskiej akcji „Niepodległa do hymnu”. Na-
stępnie przedstawiciele naszej gminy i służb mundurowych oddali 
hołd poległym za ojczyznę pod Pomnikiem Niepodległościowym, 
gdzie zostały złożone kwiaty i zapalone symboliczne znicze.

Patriotyczną atmosferę wydarzeniu nadawał ton utworów 
narodowych, wykonywanych przez Orkiestrę Dętą Czemierniki 
pod kierownictwem Tomasza Nurzyńskiego.

W gminnych uroczystościach wzięły udział poczty sztandaro-
we: OSP Wiśniew, OSP Gostchorz, OSP Łupiny, OSP Stare Okniny, 
ZO w Wiśniewie, SP w Radomyśli oraz SP w Śmiarach.

Hołd poległym za Ojczyznę oddali: wójt gminy Wiśniew - 
Krzysztof Kryszczuk, zastępca wójta gminy Wiśniew Jarosław 
Krzymowski, przewodnicząca Rady Gminy Wiśniew - Elżbieta 
Wysokińska, proboszcz parafii Wiśniew - ks. kan. henryk Krupa, 
przedstawiciele Młodzieżowej Rady Gminy Wiśniew, obecni na 
uroczystości przedstawiciele służb mundurowych: Służby Wię-
ziennej - por. Artur ciołek, Państwowej Straży Pożarnej - mł. bryg. 
Wojciech Jurzyk, Wojska Polskiego – kpr. Marcin łubkowski, czło-
nek Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w War-
szawie - druh Józef Stanisław Orzyłowski, Komendant Gminny 
ZOSP RP w Wiśniewie - druh Wojciech Grzegorczyk, Prezes ZOG ZOSP RP w Wiśniewie - druh Karol Woźniak, członek ZOG ZOSP 

RP - druh Szczepan Jastrzębski, Prezes OSP Łupiny - druh Mariusz 
Paciorek, kompania strażaków ochotników z OSP Wiśniew, licznie 
przybyli mieszkańcy gminy, pracownicy Urzędu Gminy, jednostek 
organizacyjnych oraz radni Rady Gminy VIII kadencji.

Wydarzeniem towarzyszącym gminnym obchodom narodo-
wego święta niepodległości był VIII Bieg Niepodległości ulicami 
Wiśniewa. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymali pamiątkowe koszul-
ki ufundowane przez sponsora biegu Zakład Utylizacji Odpadów  
w Siedlcach. Zwycięzcom medale i nagrody wręczyli: wójt gminy 
Wiśniew Krzysztof Kryszczuk, przewodnicząca Rady Gminy Wiś-
niew oraz radni Młodzieżowej Rady Gminy Wiśniew z przewodni-
czącą Emilią Protasiuk. Szczegółowa klasyfikacja biegu na str. 26.

Na zakończenie uczestnicy uroczystości wysłuchali koncertu 
pieśni patriotycznych w wykonaniu orkiestry dętej, a następnie 
wszyscy zostali zaproszeni do strażnicy OSP Wiśniew na grochówkę.

ik

Uczestnicy Narodowego Święta w Gminie Wiśniew. Fot. UG

Zaproszeni goście. Fot. UG

Zaproszeni goście. Fot. UG

Zaproszeni goście. Fot. UG

Orkiestra Dęta Czemierniki. Fot. UG
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IV Przegląd Pieśni Patriotycznej  
pt. ,,Śpiewam ci Polsko”

W Szkole Podstawowej im. h. Sienkiewicza  
w Radomyśli, 17 listopada 2019 roku, odbył się  
IV Przegląd Pieśni Patriotycznej pt. ,,Śpiewam ci 
Polsko” zorganizowany przez Stowarzyszenie Ak-
tywności lokalnej ,,Radość” z Radomyśli oraz Szko-
łę Podstawową w Radomyśli.

To wydarzenie objęli Patronatem Honorowym: 
- Starosta Siedlecki - Pan Karol Tchórzewski,
- Wójt Gminy Wiśniew - Pan Krzysztof Kryszczuk,
- Dyrektor Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa 

Rolniczego - Pan Sławomir Piotrowski,
- Prezes Instytutu Tradycji Narodowej w Wody-

niach - Pani Urszula Bartosiak,
- Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej – Pre-

zes Zarządu - Pan hubert Pasiak.
Patronatem medialnym natomiast: Podlasie24, 

Katolickie Radio Podlasie, Radio Dla Ciebie, które 
wyemitowało na falach radiowych zapowiedź tego 
wydarzenia, Tygodnik Siedlecki, Tuba Siedlec zareje-
strowała całe wydarzenie, Miesięcznik MODR „Wieś 
Mazowiecka”, Życie Siedleckie, Gminne Wieści.

Dużą rangę wydarzeniu nadało wprowadze-
nie przez chorążego Zbigniewa Redosza Sztandaru 
Światowego Związku Żołnierzy AK koło Wodynie 
przy dźwiękach werblisty łukasza Karczmarskiego. 
Przybyłych Gości oraz uczestników przeglądu po-
witała pani Aneta Karczmarska - Prezes Stowarzy-
szenia Aktywności Lokalnej ,,Radość” z Radomyśli, 
a słowa wstępu do uroczystości przekazała Dorota 
Pankowska. Oto one: - „Krzyż święty i Orzeł, I biało-
-czerwona, To Polska, to Ona, Święta Matka moja. 
To Polska, to moja Ojczyzna rodzona. Bp Józef Za-
witkowski, napisał pieśń na 1050-lecie Chrztu Polski, 
która będzie nam dzisiaj towarzyszyła na rozpoczęcie 
IV Przeglądu Pieśni Patriotycznej. Narodowe Święto 
Niepodległości to najważniejsze polskie święto naro-
dowe, obchodzone co roku 11listopada, na pamiątkę 
odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku! 
Tego dnia organizowane są uroczyste apele pod po-
mnikami bohaterów narodowych, składane są kwia-
ty i palone są znicze na grobach żołnierzy. Gmachy 
państwowe, domy oraz ulice dekorowane są polski-
mi flagami. To największe święto Narodowe powinno 

Fot. Janusz Mazurek

Fot. UG

Fot. UG

Fot. UG
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wzbudzać w Polakach dumę i radość. Wróćmy na chwilę 
do historii: nasz kraj przez 123 lata był pod ciągłymi za-
borami, zaborcy wciąż nie nasyceni rzucali między sobą 
kości by ugrać choć najmniejszy skrawek polskiej ziemi. 
Rozszarpana na kawałki miała nigdy nie powstać do ży-
cia ! Ale jest! Mimo zawirowań to już 101 lat! Dzisiaj 
możemy powiedzieć, że pomimo przeciwności losu nasz 
naród przetrwał tak jak w naszej pamięci przetrwali lu-
dzie, którzy go tworzyli, tak jak przetrwała polska kultu-
ra, obyczaje, wiara i pamięć historyczna. Jesteśmy dum-
ni z niepodległej Polski! Wiele żołnierskiej krwi przelało 
się za wolną ojczyznę , szli aż po krańce Ziemi- niosąc  
w sercach miłość i tęsknotę do rodzinnego domu. Cie-
sząc się Niepodległością, my tutaj w tej lokalnej spo-
łeczności nie tracimy pamięci, dzisiaj sławić będziemy 
pieśnią i piosenką bohaterstwo naszego narodu na IV 
Przeglądzie Pieśni Patriotycznej w Radomyśli. Jednak 
nie wolno nam zapomnieć ,że ,,Wolność nie jest dana 
raz na zawsze, trzeba ją stale zdobywać na nowo! Po-
przez obecność tak wielu uczestników dzisiejszego prze-
glądu zdobywamy tę wolność pieśnią i piosenką a nie 
szczękiem oręża! Cieszmy się wspólnie z tego!”.

Następnie Zespół Wokalny ,,Radość” zaśpiewał 
pieśń ,,Bogurodzica” i ,,Krzyż i orzeł” przy akompania-
mencie pana Ryszarda Boruca. IV Przegląd Pieśni Patrio-
tycznej poprowadziła pani Urszula Bartosiak - Prezes 
Instytutu Tradycji Narodowej z siedzibą w Wodyniach.

Jury w składzie:
- płk Adam czajkowski (zasłużony dyrygent Orkie-

stry Koncertowej Reprezentacyjnego Zespołu Artystycz-
nego Wojska Polskiego),

- Iwona Kobylińska (wokalistka Zespołu Orkiestra 
Dni Naszych),

- Jarosław Wójcik (wieloletni muzyk solista orkiestry wojsko-
wej w Siedlcach),

oceniło 346 uczestników - członków 21 zespołów wokalnych  
i ludowych oraz 17 solistów.

Komisja obradowała po zakończeniu przesłuchań każdej ka-
tegorii. Wyłonienie zwycięzców było nie lada trudnym zadaniem. 
Po obradach komisja postanowiła przyznać następujące miejsca:
Kategoria szkoły:
klasy I - IV
1. lena Ornowska – GOK Chodów,
2. Jadwiga Brochowska - Katolicka Szkoła Podstawowa w Siedl-

cach,
3. Olga Musiatowicz – Suchożebry,
wyróżnienie: Boża Armia - Dziewule, Michał i Tomasz Kędzierscy, 
Mała Ziemia łosicka
klasy V- VI.
1. Oliwia Dzido - Łukowski Ośrodek Kultury,
2. Zuzanna Romaniuk - ZO w Strzale,
3. Paulina Krasuska - Szkoła Podstawowa Śmiary,
4. Katarzyna Żur - Szkoła Podstawowa nr 5 Siedlce,
5. Boża Armia – Dziewule,
wyróżnienie: Karolina Jastrzębska, Amelia Księżopolska Szkoła 
Podstawowa w Wiśniewie.
Kategoria Zespoły ludowe:
1. Węgrowianie,
2. Złoty Kłos,
3. Jabłoniacy,
wyróżnienie: Folk lacki, Marysieńki.

Kategoria Zespoły Wokalne:
1. Zespół Kameralny UTW Mordy,
2. Senior z Pasją,
3. UTW łosice,
wyróżnienie: Zuzanna Kulesza, Grupa Śpiewacza Białki.

Nagrodę specjalną - Grand 
Prix przeglądu otrzymał Zespół 
Węgrowianie. Uczestnicy otrzy-
mali dyplomy i podziękowania.

IV Przegląd Pieśni Patriotycz-
nych „Śpiewam Ci Polsko” został 
dofinansowany przez Gminę 
Wiśniew w ramach programu 
współpracy gminy Wiśniew z or-
ganizacjami pozarządowymi i in-
nymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego 
na realizację zadań z zakresu pod-
trzymywanie i upowszechnianie 
tradycji narodowej, pielęgnowa-
nie polskości oraz rozwoju świa-
domości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

W Przeglądzie uczestniczyły władze gminy Wiśniew, licznie za-
proszeni goście oraz sponsorzy i darczyńcy bez których ten kon-
kurs nie mógłby być zrealizowany:
•	 Starostwo Powiatowe w Siedlcach,
•	 Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej,
•	 Gmina Wiśniew,
•	 Sklep Szaraczek w Wiśniewie- Teresa Zając i Agnieszka Bożek,
•	 Księżopolski Przedsiębiorstwo Wielobranżowe,
•	 MIL- MAR – Iwona i Mirosław Bajek,
•	 MET – POL _ Mirosław Izdebski,
•	 Hurtownia Hydrauliczna – DOMHYDRO - Sobiczewski Jacek,
•	 Reanimacja ABC Wróbel Grzegorz Zabłocie.

Podczas Przeglądu prowadzona była także zbiórka do pu-
szek na Fundację Siedleckie Hospicjum Domowe dla dzieci. Dla 
wszystkich uczestników przygotowano ciepły poczęstunek, zimne 
i gorące napoje oraz ciasto. Aneta Karczmarska

Fot. UG

Fot. UG

Fot. UG
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Warsztaty z zakresu ratownictwa 
technicznego w Wiśniewie

9 listopada 2019 roku na placu sportowo-pożarniczym OSP 
Wiśniew odbyły się warsztaty z zakresu ratownictwa technicznego. 

Warsztaty zostały zorganizowane przez Komendę Miejską Pań-
stwowej Straży Pożarnej JRG 2 w Siedlcach pod nadzorem Zastęp-
cy Dowódcy JRG 2 - mł. bryg. Mariusza Mokickiego oraz Gminę 
Wiśniew - pod nadzorem Komendanta Gminnego ZOSP RP w Wiś-
niewie -Wojciecha Grzegorczyka, Prezesa ZOG ZOSP RP - Karola 
Woźniaka oraz wójta gminy Wiśniew - Krzysztofa Kryszczuka.

Uczestnicy warsztatów mieli możliwość prowadzenia działań 
ratowniczych według czterech różnych scenariuszy wypadków 
komunikacyjnych. Pojazdy ustawione były w następujących pozy-
cjach: na dachu, na boku, pojazd na kołach wymagający wypiera-
nia, osoba poszkodowana pod pojazdem na kołach.

W warsztatach wzięły udział jednostki: OSP Wiśniew, OSP 
Gostchorz, OSP Łupiny, OSP Radomyśl, OSP Stare Okniny OSP 
Zbuczyn oraz OSP Gołąbek.

Celem warsztatów było:
•	 omówienie zagrożeń i zasad BHP podczas działań ratownictwa 

technicznego,
•	 omówienie oraz dobór sprzętu wykorzystywanego w działa-

niach ratownictwa technicznego,
•	 prezentacja nowoczesnych technik ratowniczych oraz trendów  

w ratownictwie technicznym związanych z rozwojem motoryzacji,

•	 doskonalenie technik wykonywania dostępu do osób poszko-
dowanych uwięzionych w pojazdach oraz ich ewakuacji/wydo-
bycia w założonych scenariuszach,

•	 wypracowanie właściwych sposobów działania na poszczegól-
nych etapach akcji ratownictwa drogowego,

•	 doskonalenie współpracy między jednostkami PSP i OSP,
•	 doskonalenie technik udzielania kwalifikowanej pierwszej po-

mocy oraz  przekazanie poszkodowanego zespołowi Państwo-
wego Ratownictwa Medycznego.
Ćwiczenia rozpoczęły się częścią teoretyczną, podczas której 

omówione zostały następujące tematy:
•	 Ratownictwo w ruchu lądowym – współczesne wyzwania  

i zagrożenia.
•	 Bezpieczeństwo ratownika podczas działań ratownictwa tech-

nicznego.
•	 Wpływ konstrukcji pojazdów na działania ratownicze.
•	 Omówienie zasad BHP podczas warsztatów.
•	 Omówienie scenariuszy ćwiczeń oraz sprzętu ratownictwa 

technicznego będącego na wyposażeniu jednostek OSP i PSP 
biorących udział w warsztatach - ich walory techniczne i wy-
korzystanie.

1. Scenariusz 1 - Pojazd na kołach – samochód osobowy w pozy-
cji na kołach, zakleszczone nogi kierowcy. Działania: otwarcie 
drzwi kierowcy, usunięcie słupka B, uniesienie kolumny kie-
rownicy.

2. Scenariusz 2 - Pojazd na dachu – samochód osobowy w pozy-
cji na dachu na barierze. Działania: metoda tunelowania (usu-
nięcie tylnej klapy).

3. Scenariusz 3 - Pojazd na boku – po uderzeniu bocznym, da-
chem przy przeszkodzie. Działania: wykonanie dostępu przed-
nią szybą, wycięcie dachu do przeszkody techniką „konserwy”.

4. Scenariusz 4 - Poszkodowany pod pojazdem na kołach. Działania: 
Stabilizacja, uniesienie pojazdu, uwolnienie poszkodowanego.
Kierownikiem ćwiczeń był Zastępca Dowódcy JRG 2 mł. bryg. 

Mariusz Mokicki.
Serdecznie dziękujemy firmie PhU Auto-Skup Siedlce za wraki sa-

mochodów oraz paniom z Zespołu ludowego Wiśniewiacy im. Z. Myr-
chy za przygotowanie ciepłej grochówki dla uczestników warsztatów.

Fot. UG

Fot. OSP Wiśniew
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6 grudnia br. Młodzieżowa Rada Gminy Wiśniew uczestni-
czyła w Mikołajkowym Turnieju Siatkówki w łosicach.

Młodzieżowa Rada Gminy Wiśniew na Mikołajkowym Turnieju 
Siatkówki w łosicach

Szkoła Podstawowa w Radomyśli
Projekt „Artyści blisko natury - eksperymenty twórcze”

Uczniowie z klasy 5 i 6 w roku szkolnym 2019/2020 przystąpili do projektu „Arty-
ści blisko natury - eksperymenty twórcze”. 1 października w ramach projektu wyjechali  
do Siedlec do Galerii Kultura. Wzięli udział w następujących warsztatach: 

1) Warsztaty fotografii eksperymentalnej 
2) Warsztaty eco-printigu. Po zakończonej pracy wspólnie zjedli pizzę.

Europejski Dzień Języków
W naszej szkole od kilku lat uroczyście obchodzony jest Europejski Dzień Języków. Jest to 

świetna zabawa, integrująca zarówno organizatorów, artystów, jak i publiczność. Młodzież 
ma szansę  swoje talenty i umiejętności, a publiczność uczy się słownictwa, wymowy dane-
go języka, zwyczajów innych krajów, elementów geografii i historii. I co ważne, ta zabawa 
motywuje do nauki języków obcych. W tym roku każda klasa otrzymała inne zadanie. Dzieci 
przedszkolne zaśpiewały angielskie rymowanki, klasy 1-3 tworzyły flagi krajów europejskich 
i uczyły się podstawowych słów w różnych językach. Klasa 4 stworzyła słownik obrazkowy,  
a 5 zachęcała do nauki języków obcych. Uczniowie klas starszych zaprezentowali przysłowia 
angielskie oraz słynne cytaty znanych poetów.  Dużą popularnością, jak co roku, cieszyły się 
piosenki. Całej społeczności szkolnej dziękujemy za olbrzymie zaangażowanie.
Konkurs edukacyjny „Szkolne Przygody Gangu Słodziaków”

Uczniowie klas 1-3 biorą w tym roku udział w II edycji konkursu dla szkół podstawo-
wych: „Szkolne Przygody Gangu Słodziaków”, który ma inspirować dzieci do codzienne-
go czytania. Otrzymaliśmy materiały motywacyjne dla uczniów: dzienniczki czytania na 
naklejki dla dzieci, maskotki oraz zestawy książek „Gangu słodziaków”. Dnia 07.10.2019r. 
stworzyliśmy wraz z uczniami dekorację klasy zawierającą Magiczne Drzewo Słodziaków 
(zrobione z materiałów nadających się do recyclingu).Następnie wykorzystaliśmy tę de-
korację do „Głośnego Czytania z Gangiem Słodziaków” w klasie.
Szkoła Pamięta

W listopadowe dni w szczególny sposób pamiętamy o zmarłych. Pamięć o nich jest wyra-
zem szacunku dla ich życia i dokonań. 80 rocznica wybuchu II wojny światowej i 75 wybuchu 
Powstania Warszawskiego to dobra okazja by uwrażliwić młodych ludzi na potrzebę pielęgno-
wania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy zapisali się w historii- tej 
ogólnonarodowej jak i tej lokalnej. Dlatego Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Radomyśli 
odpowiedziała na apel Ministerstwa Edukacji Narodowej i włączyła się w akcję „ Szkoła pamię-
ta”. Nauczyciel historii przeprowadził w kl. IV- VIII lekcje na których przybliżył uczniom ważne 
postaci oraz wydarzenia związane z regionem i lokalną społecznością. Delegacje z wszystkich 
klas pod opieką p. Grażyny Borkowskiej i p. Zofii Grzegorczyk odwiedziły lokalne miejsca pamięci 
by zgłębić ich historię i zapalić znicze na grobach osób zasłużonych i cenionych w społeczności.
Gra Miasteczko

5 listopada gościliśmy w naszej szkole przedstawicieli stowarzyszenia tutajteraz, 
którzy zaprezentowali grę planszową Miasteczko -Siedlce w XX-leciu międzywojennym. 
Gra jest w pełni autorskim produktem lokalnym stowarzyszenia tutajteraz. Każda z kart 
jest oparta na faktach historycznych z dziejów Siedlec w danym okresie historycznym.  
Uczniowie klasy 5 i 6 poznali zasady gry i spróbowali rozegrać jedną partię.

MRGW wzięła udział w Turnieju na zaproszenie organizatora 
– Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Łosice. W otwarciu rozgry-
wek udział wzięli również burmistrz miasta i gminy Łosice Ma-
riusz Kucewicz, wójt gminy Wiśniew Krzysztof Kryszczuk oraz 
opiekunowie młodzieżowych rad i uczniowie I LO w Łosicach.  

Na zakończenie spotkania radni z Wiśniewa podziękowali za 
zaproszenie a swoim kolegom wręczyli czekoladowe mikołaje 
oraz puchar z gratulacjami.

Współpraca młodzieżowych rad odbywa się już od marca 
2019 roku. Celem współpracy jest integracja z młodzieżową radą 
działającą w podobny sposób do Młodzieżowej Rady Gminy Wiś-
niew. Młodzi radni w swoim towarzystwie czują się coraz odważ-
niej i z pewnością nie było to ich ostatnie spotkanie.

Młodzieżowe rady z opiekunami. Fot. UG

Fot. SP w Radomyśli

Fot. SP w Radomyśli

Fot. SP w Radomyśli

Fot. SP w Radomyśli
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Narodowe Śpiewanie hymnu
Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Radomyśli 

odpowiedziała na zaproszenie Ministra Edukacji Narodowej oraz 
Rady Dzieci i Młodzieży i włączyła się w akcję „ Szkoła do hymnu”.

Minister Dariusz Piontkowski w liście do dyrektorów szkół 
napisał „ 11 listopada to szczególna data dla każdego Polaka. 
Tego dnia czcimy bohaterstwo, waleczność i męstwo naszych 
przodków, dzięki którym Polska po 123 latach niewoli wróciła 
na mapę Europy. Wyrażamy radość z tego, że żyjemy w wolnym  
i suwerennym kraju”.

My podzielamy jego słowa i dlatego w piątek, 8 listopada  
o godzinie 11:11 – wszyscy uczniowie i nauczyciele odśpiewali  
4- zwrotkowy hymn narodowy „ Mazurek Dąbrowskiego”.
Wyniki Otwartej Firmy 2018

Po raz kolejny nasza szkoła otrzymała radosną wiadomość, że 
otrzymaliśmy nagrodę i tytuł Najaktywniejszej Szkoły Programu 
Otwarta Firma 2018. Szkoła uzyskała ten tytuł za działania mające 
na celu przybliżanie uczniom naszej szkoły informacji o różnorod-
nych zawodach i zdobywaniu wykształcenia. Koordynatorkami 
tego programu w szkole są p. A. Cholewka i J. Niedziółka.

W ramach projektu „Artyści blisko natury - eksperymenty 
twórcze” 8 listopada w naszej szkole odbyły się zajęciach plastycz-
ne. Dzieci z klasy 5 i 6 m.in. ozdobiły przygotowane na poprzed-
nim spotkaniu koszulki, następnie wykonały rzeźby z gipsu oraz 
pofarbowały kawałki materiału barwnikami uzyskanymi z kapusty 
czerwonej, buraka i szpinaku (do tego celu wykorzystały młotki).
Wycieczki:

12 listopada uczniowie z klasy 3, 5 i 6 wybrali się na wycieczkę 
do Warszawy. Towarzyszyły im panie: Beata Wawrecka, Urszula 
Mężyńska i Marta Gregorczuk. Była to dość niecodzienna eskapa-
da, ponieważ tym razem środkiem lokomocji był pociąg. Pierwszy 
punkt programu to film w planetarium przy Centrum Nauki Ko-
pernik „Hallo Ziemia”, później zwiedzanie Starówki, a na końcu 
lekcja muzealna w Muzeum Świat Iluzji. Zmęczeni, ale z uśmie-
chami na twarzach cali i zdrowi wrócili do domu.

2 grudnia w ramach zbliżających się mikołajek uczniowie kla-
sy 3, 4, 5 i 6 pojechali do Siedlec na film: Baranek Shaun Film. 
Farmageddon (3 i 4) oraz #Jestem M. Misfit (5 i 6).  Później wzięli 
udział w warsztatach artystycznych.  Nie obyło się bez świątecz-
nych zakupów.  Przejazd odbył się pociągiem. Dzieci spędziły ten 
czas pod opieką pań: Grażyny Borkowskiej, Urszuli Mężyńskiej, 
Marty Gregorczuk i Beaty Wawreckiej.  

Dnia 3 grudnia 2019r. uczniowie naszej szkoły wybrali się na 
wycieczkę do Warszawy.

Najpierw pojechaliśmy do Teatru Maskarada na spektakl „Elfy 
i fabryka prezentów”. Dzieci z wielkim zaciekawieniem śledziły 
poczynania bajkowych Elfów oraz z wielką ochotą pomagały im 
w przygotowaniu prezentów. Podczas przedstawienia mali wi-
dzowie napisali listy do Świętego Mikołaja, lepili kule śniegowe, 
ozdabiali papier do pakowania prezentów. Wrażenia po spektaklu 
pozostaną niezapomniane na długo! 

Następnie poszliśmy do Manufaktury Cukierków na war-
sztaty „Ukręć sam lizaka!”. Dzieci mogły zaobserwować jak wy-
gląda proces produkcji od samego początku – od rozgrzewania 
cukru po barwienie masy aż do formowania lizaków, krojenia 
cukierków. Każde dziecko cierpliwie i z zapałem formowa-
ło swojego lizaka, którego mogło zabrać do domu. Za udział  
w warsztatach otrzymaliśmy również słodkie upominki.  
To była bardzo udana wycieczka.
Tydzień Przedsiębiorczości - spotkanie z przedstawicielem WKU

26 listopada gościliśmy w szkole Panią por. Sandrę Kuchar-
ską, pracownika Wojewódzkiej Komendy Uzupełnień z Siedlec. 
Pani Sandra zapoznała naszą młodzież, klasy VII i VIII z zawodem 
żołnierza. Przedstawiła rodzaje służby w wojsku oraz zaprezen-
towała popularne nakrycia głowy. Omówiła także jak powinien 

wyglądać mundur żołnierza, ten oficjalny, jak i ten na co dzień. 
Poinformowała nas o trudach wykonywania tego zawodu, ale 
też próbowała przekonać do atutów jakie niesie ze sobą  służba  
w Wojsku Polskim. Zachęcała naszych uczniów, aby wzięli pod 
uwagę taką opcję przy wyborze dalszej drogi kształcenia. Dzięku-
jemy Komendantowi Wojewódzkiej Komendy Uzupełnień z Sied-
lec za możliwość zaznajomienia młodzieży z zawodem żołnierza,  
a Pani Sandrze Kucharskiej za interesujący i pełen pasji wykład 
oraz za upominki dla naszych uczniów.

22 listopada uczniowie klasy pierwszej i drugiej mieli nieby-
wałą szansę zapoznania zawodu pielęgniarki, który przybliżyła 
Pani Marlena Chromińska, mama jednej z uczennic naszej szko-
ły. Podczas spotkania dzieci miały okazję dowiedzieć się więcej 
o trudnym zawodzie pielęgniarki, pokonać lęk przed zabiegami 
medycznymi, a przede wszystkim wzbogacić i utrwalić swoje 
wiadomości na temat sposobów dbania o zdrowie i higienę. 
Dzieci otrzymały wiele cennych wskazówek dotyczących zasad 
zdrowego odżywiania. Pani pielęgniarka podkreśliła olbrzymie 
znaczenie jakie dla zdrowia ma pełnowartościowy posiłek, pi-
cie odpowiednio dużej ilości wody oraz spożywanie owoców  
i warzyw. Dodatkową atrakcją dla naszych dzieci stały się przy-
gotowane przez Panią Marlenkę konkursy z nagrodami. Dzięku-
jemy bardzo za poświęcony czas. 

19 listopada gościliśmy w szkole przedstawiciela Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z Siedlec, powszechnie 
znanego jako Medyk. Pani rzetelnie zapoznała uczniów klasy VII  
i VIII z ofertą edukacyjną swojej szkoły, a także poprowadziła pre-
lekcję na temat zdrowych nawyków żywieniowych oraz poinfor-
mowała młodzież jak należy przechowywać prawidłowo żywność 
i jakich błędów unikać. Na koniec wręczyła uczniom upominki re-
klamowe szkoły. Serdecznie dziękujemy Dyrekcji CKZiU z Siedlec 
za współpracę w realizacji Tygodnia Przedsiębiorczości.
Dzień Pluszowego Misia

25 listopada już tradycyjnie obchodziliśmy w szkole Dzień Plu-
szowego Misia. Dzieci z klas młodszych przyniosły swoje ulubione 
maskotki. Poznały prawdziwą historię niedźwiadka, która stała 
się inspiracją dla producentów najsłynniejszej maskotki - misia  
o imieniu Teddy. Po obejrzeniu filmu o również słynnym misiu Ku-
busiu Puchatku samodzielnie wykonały serduszka i udekorowały 
przygotowanego przez uczennice z koła bibliotekarskiego misia 
na gazetce szkolnej. W podziękowaniu za ich pracę i życzliwość 
otrzymały słodkie małe co nieco. Misiową zabawę podsumowała 
wspólna fotografia.
Dzień Życzliwości

21 i 22 listopada świetlica szkolna obchodziła „Dzień Życzliwo-
ści”. Uczniowie wykonali na zajęciach świetlicowych „Słoneczko 
Życzliwości”, które umieszczono na gazetce. Prowadzono także 
rozmowy na ten temat. Święto to uczczono także  podczas zajęć 
kulinarnych gdzie wykonano ciasteczka z jabłkiem i cynamonem  
„Uśmiechnięte buźki”. Pamiętajmy, aby być życzliwi dla siebie nie 
tylko od święta. Właściwe słowa wypowiedziane w odpowiednim 
momencie mogą odmienić czyjeś życie. Nieoczekiwana życzliwość 
jest potężną siłą, a nawet najprostsze akty życzliwości mogą mieć 
zadziwiający efekt. Te błahe wybory, których dokonujemy co-
dziennie, decydują o tym, w jakim świecie żyjemy. Bez względu 
na to, czy będzie to obdarzenie kogoś uprzejmym komentarzem, 
ustąpieniem miejsca, czy zwykły uśmiech. W końcu to życzliwość 
jest najważniejsza, bo kiedy ją dzielimy, to rośnie. Taka jest magia 
życzliwości. Małe gesty, które mogą dużo zmienić :)

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia 
Wszystkim Czytelnikom Gminnych Wieści życzymy 
spokojnych chwil, spędzonych w rodzinnym gronie  

oraz odpoczynku i zadumy w pędzie codziennego życia 
Nauczyciele, pracownicy i uczniowie SP w Radomyśli.



19Gminne Wieści

Szkoła Podstawowa w Śmiarach
Wydarzenia z życia szkoły
Pielgrzymka do częstochowy - „Wstańcie, chodźmy”. Pod 

tym hasłem w dniach 9-10 października reprezentacja szkoły 
pielgrzymowała  do Częstochowy by wziąć udział w XIX Ogólno-
polskiej Pielgrzymce Rodzin Szkół im Jana Pawła II. Pielgrzymka 
miała dla całej społeczności szkolnej duże znaczenie. Modlitwa 
na Jasnej Górze nie jest dla nas codziennością, a aspekt społeczny 
czyli spotkanie uczniów, nauczycieli i rodziców jest równie ważny  
i znaczący w wychowaniu do wartości.

Dzień Patrona/Dzień Nauczyciela - W naszej szkole uro-
czystości związane z sylwetką patrona Jana Pawła II odbyły się  
14 października 2019r. Swoją obecnością zaszczycili nas:  
p. Krzysztof Kryszczuk – wójt gminy Wiśniew, ks. Jarosław Fał-
dowski – proboszcz parafii p.w. Św. Rodziny w Śmiarach, rodzice 
na czele z p. Joanną Trzeciak – przewodniczącą rady rodziców. 
Zaprezentowane pieśni wprowadziły wszystkich odbiorców  
w atmosferę zadumy, a recytowane wierze zachęcały do refleksji.  
W drugiej części uczniowie I – III przedstawili program artystycz-
ny z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej. Wykonane zostały 
wiersze, piosenki, a także efektowny „taniec kwiatów”. Atmosfe-
rę radości dopełnił skecz w wykonaniu ucznia kl.I i uczennicy klasy 
II oraz piosenka duetu z kl. VII.

Wycieczka oddziału przedszkolnego - 21.10.2019 r. dzieci  
z oddziału przedszkolnego wraz z opiekunami udały się na auto-
karową wycieczkę do sali zabaw „Młynek” w Siedlcach. Trzy go-
dziny szalonej zabawy w tunelach, na zjeżdżalniach, w basenie  
z kolorowymi piłkami, kącikach zabaw, na różnego typu pojazdach 
minęły bardzo szybko. Pobyt tam, był doskonałą okazją do więk-
szej integracji przedszkolaków, doskonalenia ogólnej sprawności 
ruchowej, a przede wszystkim do spożytkowania niezmierzonych 
pokładów energii zarówno starszaków, jak i maluchów.

Pasowanie na ucznia - Pięcioro dzieci z klasy I Szkoły Podsta-
wowej im. Jana Pawła II złożyło ślubowanie i zostało pasowanych 
na ucznia. Na uroczystość, która odbyła się 30 października, przy-
byli nauczyciele z dyrektor szkoły p. Katarzyną Wielgórską, starsi 
uczniowie, przedszkolaki, rodzice oraz zaproszeni goście.

Światowy Dzień Postaci z Bajek - Dnia 5 listopada obchodzo-
ny jest Światowy Dzień Postaci z Bajek. Taki dzień jest doskonałą 
okazją do rozwijania zainteresowań czytelniczych wśród dzieci, 
dlatego też nasza szkolna biblioteka we współpracy z uczniami 
klasy IV i VII przypomniała , ile pozytywów jest z czytania i jak 
bardzo kolorowy może być świat wyobraźni. Wartościowe książ-
ki kształcą w dzieciach odpowiednie postawy moralne, rozwijają 
dziecięcą fantazję, pamięć, bogacą słownictwo. Warto wybierać 
więc bajki, gdzie dobro zwycięża, a zło zostaje ukarane.

„Śniadanie Daje Moc” - 8 listopada to Europejski Dzień 
Zdrowego Jedzenia i Gotowania. Tego dnia na całym świecie 
podejmuje się działania mające na celu promowanie zdrowego 
jedzenia wśród najmłodszych (i nie tylko), utrwalanie dobrych 
nawyków żywieniowych i rozumienie potrzeby regularnego spo-
żywania posiłków. W Polsce również powstały kampanie doty-
czące dobrych nawyków żywieniowych. Jedną z nich jest właśnie 
kampania “Śniadanie Daje Moc”. Nasza szkoła już po raz kolejny 
przyłączyła się do tej akcji. Uczniowie klas I, II i III oraz dzieci z od-
działu przedszkolnego pod czujnym okiem wychowawców wyko-
nali tego dnia zdrowe i pachnące kanapki. II śniadanie w ramach 
którego wspólnie zjedli przygotowane przez siebie pyszności,  
na pewno utwierdzi, naszych uczniów w przekonaniu, że śniada-
nie to najważniejszy posiłek dnia!

„Szkoła do hymnu”- Dnia 8 listopada 2019 r. w naszej szko-
le odbył się apel na pamiątkę rocznicy odzyskania przez Polskę 

Niepodległości. Cała społeczność szkolna włączyła się do akcji Mi-
nisterstwa Edukacji Narodowej „Szkoła do Hymnu „i odśpiewa-
ła 4-zwrotkowy hymn narodowy o symbolicznej godzinie 11:11. 
Część artystyczna przygotowana przez klasę VI wprowadziła 
zgromadzonych w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę  
11 listopada 1918 roku. W skrócie zobrazowano początki pań-
stwa polskiego oraz sytuację polityczną kraju, jaka miała miejsce 
przed odzyskaniem przez nasz kraj niepodległości. Jednak naj-
większy nacisk położono na ukazanie ducha narodu polskiego, 
który w czasie 123 lat niewoli, stale wychodził z inicjatywą walki 
za Ojczyznę. Przypomniano daty trzech najważniejszych powstań 
narodowych, podkreślając wkład ich uczestników. Dzień ten  
w naszej szkole stał się dla wielu lekcją historii .

Spotkanie poetyckie - Dnia 20. 11. 2019r. w naszej szkole 
odbyło się spotkanie poetyckie w celu uczczenia pamięci tych, 
którzy już odeszli – sławnych ludzi, osób zasłużonych dla naszego 
kraju, którzy polegli walcząc o Niepodległość Polski i za naszych 
bliskich. Działanie te było wspaniałą lekcją patriotyzmu oraz na-
uką szacunku, jaki należy się zmarłym. Spotkanie przygotowała 
pani Beata Zabłocka oraz pani Małgorzata Nurzyńska wraz z Sa-
morządem Uczniowskim i Szkolną Biblioteką.

Jesienne zmagania szkolnych sportowców - Jesień w szkole 
to okres wytężonej pracy dla reprezentantów szkoły, to czas kiedy 
w jednym tygodniu trzeba rozegrać lub wystartować kilka razy. 
Dlatego wielką nagrodą jest gdy starty te przynoszą owoce w po-
staci pucharów , awansów i medali a ewentualna przegrana jest 
po sportowej zaciętej walce. Do największych sukcesów jesieni 
zaliczamy awans Dawida Jastrzębskiego z Daćbogów do finałów 
Mazowieckich Igrzysk w Indywidualnych Biegach Przełajowych  
i w nadchodzącym 2020 r będzie reprezentował nasz powiat na 
szczeblu wojewódzkim. III miejsce w Halowej Piłce Nożnej chłop-
ców podczas regionalnego turnieju w Suchożebrach, gdzie Bar-
tek Borkowski nastrzelał mnóstwo bramek a Kacper Jastrzębski 
(bramkarz) dostał statuetkę najlepszego zawodnika turnieju.  
Na arenie gminnej licznie reprezentowaliśmy szkołę podczas Nie-
podległościowych Biegów oraz gminnych rozgrywkach sportowych.

 Walecznym sportowcom    i dziewczętom i chłopcom gratulu-
jemy, podziwiamy i czekamy na dalsze wyniki.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia w imieniu 
pani dyrektor Katarzyny Wielgórskiej, grona pedagogicznego 

oraz pracowników szkoły życzymy zdrowych, spokojnych 
świąt oraz wszystkiego najlepszego w Nowym Roku.

Fot. SP w Śmiarach
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Zespół Oświatowy w Wiśniewie
Szkoła Podstawowa w Wiśniewie
Spotkanie z policjantem. W dniu 9 października 2019 

roku odbyło się spotkanie uczniów z klas I – III z panem policjan-
tem z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach. Dzieci posiadają 
dużo wiadomości na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym  
i swoją wiedzą chętnie dzieliły się z gościem. Pokazały również, że 
są odpowiedzialne i wiedzą, jak należy bezpiecznie przechodzić 
przez ulicę. Uczniowie obejrzeli również dwa filmy edukacyjne, 
które przypomniały wszystkim dobrze znane numery alarmowe 
oraz zasady zachowania się podczas spotkania z nieznajomym. 

Odblask to nie obciach. W dniu 10 października 2019 roku, 
zaprosiliśmy do naszej szkoły przedstawiciela Wojewódzkiego 
Ośrodka Ruchu Drogowego w Siedlcach, który spotkał się z ucz-
niami klas I – III. Opowiadał o tym, jak ważne jest dla  bezpieczeń-
stwa dzieci, noszenie odblasków przy plecakach lub jako elemen-
ty garderoby. Pochwalił uczniów za to, że mają już odblaski przy 
tornistrach oraz wręczył każdemu dziecku odblaskowy gadżet.

Dzień Edukacji Narodowej. Bardzo wesoło było w naszej 
szkole 15 października 2019 roku, bo właśnie w tym dniu ucz-
niowie przygotowali dla swoich pedagogów niespodziankę – 
pokaz mody. Na wybiegu modelki, w humorystyczny sposób, 
zaprezentowały ciekawą ofertę strojów, bez których nowoczes-
ny nauczyciel podążający drogą rozwoju zawodowego, w burzli-
wych czasach reformy oświatowej, wprost nie może się obejść. 
Uroczystość rozpoczęli uczniowie z klasy II i III recytacją wierszy,  
w których wyrazili swoją wdzięczność za trud, poświęcenie i tro-
skę nauczycieli. Występ spodobał się publiczności oraz naszym 
gościom, którymi byli: pan Krzysztof Kryszczuk - Wójt Gminy Wiś-
niew, ks. Proboszcz Henryk Krupa, pani Małgorzata Dymecka – 
przewodnicząca Rady Rodziców oraz emerytowani nauczyciele  
i pracownicy niepedagogiczni naszej szkoły.  

„Nie śmiecimy - sprzątamy - zmieniamy!” W dniu 17 paź-
dziernika 2019 roku wszyscy uczniowie przystąpili do wspólne-
go działania na rzecz poszanowania środowiska. Od wielu już lat 
bierzemy aktywny udział w akcji „Sprzątanie świata - Polska”.  
W jej ramach podejmujemy proste działania polegające na po-
sprzątaniu z najbliższego otoczenia pozostawionych śmieci. 
Wszystkim uczestnikom  akcji ekologicznej nie zabrakło energii do 
działania, a dobrze wykonana robota przyniosła wiele satysfakcji. 

Pasowanie na ucznia. Uroczyste pasowania na ucznia klasy 
pierwszej Szkoły Podstawowej im. B. Chrobrego w Wiśniewie 
odbyło się w dniu 23 października 2019 roku. To był wyjątkowy 
dzień, na który oprócz rodziców, dziadków, pani Dyrektor i pana 
Wicedyrektora przybył specjalny gość – Wójt Gminy Wiśniew pan 
Krzysztof  Kryszczuk. Podczas akademii uczniowie z klasy 1a oraz 
1b zaprezentowali wiedzę i umiejętności, które zdobyli w pierw-
szym miesiącu nauki w szkole. W swoim programie artystycznym 
pięknie śpiewali, również w języku angielskim, grali na instru-
mentach perkusyjnych, z wielkim zaangażowaniem  recytowali 
wiersze oraz tańczyli. Po programie artystycznym pani Dyrektor 
– Urszula Sosnówka uroczyście pasowała uczniów. Wychowaw-
czynie: pani Bożena Rymuza i pani Anna Borkowska wręczyły 
pierwszoklasistom pamiątkowe dyplomy pasowania na ucznia  
a rodzice „szkolne kuferki”. Również pan Wójt ofiarował  pierw-
szoklasistom upominki, które sprawiły dzieciom wiele radości. 

XIX Dzień Papieski. W naszej szkole, akademia pod hasłem 
„Wstańcie, chodźmy!”, odbyła się w dniu 24 października 2019 
roku. Tegoroczne  hasło zachęca do tego, aby wstać i zabrać się 
do pracy wykraczającej poza samego siebie, aby nieść pomoc po-
trzebującym i dawać świadectwo wiary, jak czynił to Jan Paweł II. 
Przypomina także 40-lecie pielgrzymki Papieża do Polski w 1979 r.,  

podczas której padły znaczące słowa: „Niech zstąpi Duch Twój!  
I odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”. 

Imieniny Patrona. 28 października 2019 r. obchodziliśmy 
Imieniny Patrona – Bolesława Chrobrego. W tym roku nietypowo, 
ponieważ swoją obecnością zaszczycił nas sam król, który był goś-
ciem szkolnego programu „Pytanie na Śniadanie”. Opowiedział 
nam swoją ciekawą i jakże ważną dla Polski historię. Na koniec 
wszyscy dostali od króla słodki upominek oraz autograf. To była 
niezapomniana wizyta.

Akcja „Szkoła pamięta”. W bieżącym roku szkolnym włą-
czyliśmy się do akcji MEN „Szkoła pamięta”. W ramach przed-
sięwzięcia, w dniach 24 – 29 października 2019 roku, uczniowie  
i nauczyciele odwiedzili miejsce pamięci w Wiśniewie – pomnik 
„POLEGŁYM ZA WOLNOŚĆ POLSKI 1914-1921”, porządkowali 
groby, palili znicze i wspominali osoby ważne dla naszej wspól-
noty. Taką osobą była Eugenia Grzebisz – wieloletnia nauczyciel-
ka Szkoły Podstawowej w Wiśniewie, a w latach 1950 – 1952, jej 
pani Dyrektor. Uczniowie z klasy 1b oraz dzieci z oddziału przed-
szkolnego, w ramach akcji, odbyły spacer Szlakiem Sekulskich 
Mogił. Niespodzianką była możliwość obejrzenia motocykla ra-
dzieckiego z czasów II wojny światowej. Dziękujemy wszystkim 
nauczycielom oraz uczniom, którzy przyłączyli się do akcji „Szkoła 
pamięta” oddając hołd bohaterom, którzy ginęli, byli mordowani 
za wolną Polskę.

Świętujemy 101. rocznicę odzyskania niepodległości.  
W piątek, 8 listopada 2019 r., uroczyście obchodziliśmy Święto Nie-
podległości. Podobnie jak w ubiegłym roku zgłosiliśmy się do akcji 
„Szkoła do hymnu”. O godzinie 11:11 zgromadzeni w sali gimna-
stycznej uczniowie, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni oraz 
przedszkolaki, zaśpiewały wspólnie polski hymn. Następnie wszy-
scy obejrzeli okolicznościowy, bardzo wzruszający program arty-
styczny, którego głównym punktem był teatr cieni o Niepodległej. 

„Razem na święta”. W związku ze zbliżającymi się świętami 
Bożego Narodzenia, Szkolne Koło Wolontariatu przeprowadziło 
na terenie szkoły akcje charytatywne: „Rodakom na Kresach”, 
„Tak Pomagam” i „Razem na święta”. Wolontariusze zbierali arty-
kuły spożywcze i środki czystości dla rodaków z Kresów oraz osób 
samotnych. Natomiast dla dzieci z Afryki przekazano artykuły 
szkolne w ramach akcji „Tornister misyjny”.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
składamy najpiękniejsze życzenia pięknych  
i niezapomnianych chwil w gronie rodziny.  

Niech przyniosą one radość i wzruszenie  
oraz wzajemną życzliwość i optymizm  
w nadchodzącym Nowym 2020 Roku.

Dyrektor Z.O. w Wiśniewie, nauczyciele oraz uczniowie

Fot. ZO w Wiśniewie
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Przedszkole Samorządowe w Wiśniewie
 Jesienna porcja witamin
Zajęcia kulinarne to dla dzieci doskonała zabawa, ale 

także nauka samodzielności i odpowiedzialności oraz 
ćwiczenia motoryki małej. W październiku przedszkola-
ki uczestniczyły w praktycznych zajęciach kulinarnych. Pod 
opieką wychowawczyni - Anny Cabaj i logopedy -  Mag-
daleny Jurzyk zrobiły sałatkę owocową, którą następnie 
ze smakiem zjadły.  Kolejną, smaczną kulinarną przygodą 
było przygotowanie kolorowych kanapek. Dzieci miały do 
wyboru różne rodzaje pieczywa, masło, wędlinę, ser, ko-
lorowe warzywa  oraz dżem. Przedszkolakom smakowały 
zrobione własnoręcznie kanapki, zjadały je z apetytem. 
Zajęcia kulinarne to dla dzieci olbrzymia przyjemność, ale 
to również działania wpływające na rozwój maluchów. Ro-
bienie kanapek kształci odpowiednie nawyki żywieniowe, 
usprawnia motorykę małą i rozwija kreatywność, a gryzie-
nie twardych warzyw i żucie chleba ze skórką pozytywnie 
wpływa na rozwój aparatu mowy.

 Odblaskowe dzieciaki
Nadeszły długie, jesienne wieczory dlatego też, 

należy pamiętać o tym, aby być widocznym na drodze 
po zmierzchu. W dniu 10 października 2019 roku, dzie-
ci gościły w przedszkolu pana, który na co dzień pracuje  
w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Siedlcach. 
Przedszkolaki wzięły udział w zajęciach pod hasłem „Jesteś 
widoczny, jesteś bezpieczny” z wykorzystaniem miastecz-
ka ruchu drogowego „Autochodzik”. Zajęcia były bardzo 
ciekawe i kreatywne.  Dzięki nim dzieci miały możliwość 
poczuć się prawdziwymi uczestnikami ruchu drogowego. 

Spotkanie z policjantem
Również w październiku odbyło się spotkanie dzieci 

z oddziału przedszkolnego i przedszkolaków z panem po-
licjantem z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach. Spot-
kanie dotyczyło szeroko pojętego bezpieczeństwa: Jak 
bezpiecznie przechodzić przez jezdnię, jak poruszać się po 
ulicy, żeby nie doszło do sytuacji niebezpiecznych dla dzie-
cka, z kim można wsiąść do samochodu, a z kim nie?….     

Akcja ekologiczna 
Los naszej planety Ziemi nie jest obojętny przedszkola-

kom, które z wielkim zaangażowaniem włączyły się w akcję  
„Sprzątanie świata - Polska”. W jej ramach dzieci posprzą-
tały teren wokół szkoły. Pamiętajmy, że równie ważne jak 
nieśmiecenie i sprzątanie jest zmiana naszych indywidual-
nych nawyków, które należy kształcić od najmłodszych lat. 

11 listopada 
W piątek 8 listopada 2019 r. uroczyście obchodziliśmy 

101. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.  
O godzinie 11:11, zgromadzeni w sali gimnastycznej ucz-
niowie, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni oraz 
przedszkolaki, zaśpiewały wspólnie polski hymn, z okazji 
Święta Niepodległości.

Spotkanie z Mikołajem
Na początku grudnia gościliśmy długo wyczekiwanego 

gościa. Z okazji mikołajek do przedszkola przyszedł Miko-
łaj, który dla wszystkich przedszkolaków przyniósł koloro-
we prezenty. Było dużo radości, uśmiechu oraz słodkości.  
6 grudnia odbyły się również warsztaty kulinarne dla 
przedszkolaków. Woń własnoręcznie wykonanych pier-
niczków wprawiła wszystkich uczestników kulinarnej przy-
gody w świąteczny nastrój. 

Marzena Nowicka

Fot. ZO w Wiśniewie

Fot. ZO w Wiśniewie
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Niepodległościowy Turniej Szachowy
W niedzielę 17 listopada br. w sali 

widowiskowej Gminnego Ośrodka 
Kultury w Wiśniewie odbył się Nie-
podległościowy Turniej Szachowy. 

W rywalizacji wzięło udział ponad 
30 uczestników. Zawodnicy rywalizo-
wali w dwóch kategoriach: Open oraz 
Junior. Turniej sędziował Józef Flaziń-
ski – sędzia klasy państwowej.

Wyniki przedstawiają się następująco:
Kategoria Junior
I. Popowski Szymon (SRSDiM 

Węgrów)(Pkt. 8,0)
II. Popowski Ksawery (SRSDiM 

Węgrów)(Pkt 8,0)
III. czajka Marcin (Mokobody)(Pkt 

6,5)
Kategoria Open:
I. łukasik Adam (KSz Skoczek Siedl-

ce)(Pkt 7,0)
II. Szczygieł Jakub (KSz Hetman Kryn-

ka)(Pkt 6,0)
III. Pisarski hubert (SRSDiM Węgrów)

(Pkt 5,0)
Tuż po zakończeniu turnieju odbyło 

się oficjalne podsumowanie całego cy-
klu Grand Prix 2019 Gminy Wiśniew.

Poniżej przedstawiamy 5 najlep-
szych zawodników Królewskiej gry  
w roku 2019:
I. Pisarski hubert (Pkt 30)
II. Gryczka Włodzimierz (Pkt 28)
III. łukasik Adam (Pkt 26)
IV. litwiniec Andrzej (Pkt 19)
V. Flaziński Józef (Pkt 16)

Nagrody uczestnikom wręczył 
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury  
w Wiśniewie Paweł Ksionek.

Wszystkim zawodnikom gratuluje-
my i zapraszamy do współzawodnictwa 
w całym cyklu zmagań w 2020 roku.

gok
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Rywalizacja szachowa. Fot. GOK

Najmłodsi uczestnicy Turnieju. Fot. GOK

Zwycięzcy Turnieju. Fot. GOK

Rywalizacja szachowa. Fot. GOK
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11 listopada 2019 r. w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Wiśniewie odbył się 
V Wieczór Pieśni Patriotycznych z udzia-
łem chóru Akademickiego Uniwersytetu 
Przyrodniczo-humanistycznego w Siedl-
cach pod kierownictwem ks. prof. Mi-
chała Romana Szulika.

Pieśni patriotyczne są dowodem pol-
skiego trwania, dowodem historii nasze-
go narodu. W tym roku obchodziliśmy już 
101 rocznicę odzyskania przez Polskę nie-
podległości. By podkreślić tę ważną dla 
każdego Polaka datę, mieszkańcy gminy 
mieli okazję wspólnie śpiewać pieśni pa-
triotyczne, które powstawały przez wieki.

Rozpoczęcie patriotycznego wieczoru 
zaczęło się od uroczystego odśpiewania 
Hymnu Narodowego, następnie wystąpili 
uczniowie z Zespołu Oświatowego w Wiś-
niewie w Teatrze Cieni przedstawienie przy-
gotowane przez panią Annę Kryszczuk.

Spotkanie tradycyjnie poprowadził 
Michał hołownia – Dyrektor Zespołu 
Szkół Muzycznych w Siedlcach, który 
był jednocześnie dyrygentem dla licznie 
zgromadzonej publiczności. We wspól-
nym śpiewaniu wzięli udział przedsta-
wiciele samorządu gminnego: wójt gmi-
ny Wiśniew Krzysztof Kryszczuk wraz  
z małżonką, przewodnicząca Rady Gminy 
Wiśniew Elżbieta Wysokińska oraz radni 
Rady Gminy, proboszcz parafii Wiśniew  
ks. kan. henryk Krupa, zastępca wójta 
gminy Wiśniew Jarosław Krzymowski, 
kierownik referatu oświaty, kultury, zdro-
wia i sportu w Urzędzie Gminy Wiśniew 
Bożena Wyrębek, prezes Towarzystwa 
Społeczno-Kulturalnego „Razem” Małgo-
rzata Dymecka, dyrektor SP w Radomyśli 
– Beata Wiszniewska, dyrektor SP w Śmia-
rach – Katarzyna Wielgórska, wychowaw-
cy i wychowankowie z MOW Gostchorz 
oraz mieszkańcy gminy Wiśniew.

W trakcie wspólnego śpiewania nie 
zabrakło utworów, takich jak: „Pieśń 
Strzelców”, „Niechaj Polska Zna”, „Białe 
Róże” czy „Ułani, ułani, malowane dzieci”. 
By uczestnicy mogli odważniej śpiewać  
z dyrygentem oraz chórem, słowa każ-
dej z piosenek pojawiały się na ekranie, 
akompaniował Tomasz Wojtuś.

Narodowe Święto Niepodległości, 
przywodzi na pamięć pamiętne dni 1918 
roku, jak również tyle innych istotnych 
chwil w naszej historii. Wspólne śpiewa-
nie pieśni w Gminnym Ośrodku Kultury 
to okazja do oddania czci bohaterskim 
przodkom, dzięki którym dziś mamy 
wolną ojczyznę, własną narodową tożsa-
mość, kulturę i tradycję, a każdego roku 
gromadzi coraz liczniejszą publiczność.

ik

V Wieczór Pieśni Patriotycznych w Gminnym Ośrodku Kultury

Mieszkańcy Gminy Wiśniew. Fot. UG

Uczestnicy Wieczoru Patriotycznego w trakcie w trakcie Hymnu Narodowego. Fot. UG

Dyrygent spotkania z chórem. Fot. UG

Zaproszeni goście. Fot. UG
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KONcERT „PÓKI POlSKA ŻYJE W NAS”
7 października w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka 

Kultury w Wiśniewie odbył się koncert w wykonaniu zespołu 
wokalno- artystycznego „SONANTO”, realizowanym przez Fun-
dację Upowszechniania Kultury w ramach zadania Festiwal Re-
gionalny „SKRZYDłA WOlNOŚcI”. 

Zespół wokalno-aktorski „Sonanto” powstał w Warszawie  
w 2012 r. – obecnie tworzy go kilkunastu wokalistów oraz in-
strumentalistów. Członkami zespołu są absolwenci Akademii 
Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, Aka-
demii Teatralnej w Warszawie, Akademii Muzycznej im. Stani-
sława Moniuszki w Gdańsku, Akademii Muzycznej im. Karola 
Szymanowskiego w Katowicach, Wydziału Wokalno-Estrado-
wego ZPSM im. Fryderyka Chopina w Warszawie czy Studium 
Wokalno-Aktorskiego im. Danuty Baduszkowej – wśród nich 
aktorzy teatrów muzycznych a także profesjonalni instrumen-
taliści. Repertuar koncertu osadzony został w okresie  polskiej 
walki o niepodległość w czasie I wojny światowej, a także wojny 
polsko-bolszewickiej 1920 r. i pierwszych lat II Rzeczypospolitej 
usłyszeliśmy pieśni legionowe i ułańskie zaś w wokalno-aktor-
skich interpretacjach wybranych utworów znaleźliśmy liczne 
elementy humorystyczne. Koncert poprowadził konferansjer, 
który wzbogaci program artystyczny przez ukazanie historycz-
nego kontekstu powstania i popularności kolejnych utworów.

gok

JESIENNE WSPÓlNE ŚPIEWANIE „BARWY JESIENI”
W niedzielę dnia 27 października w Gminnym Ośrodku Kul-

tury w Wiśniewie odbyło się spotkanie dla środowisk ludowych 
i grup, z którymi jest prowadzona partnerska współpraca. 

Impreza była zakończeniem i podsumowaniem roku artystyczne-
go. Przed zgromadzoną publicznością na scenie w części artystycz-
nej zaprezentowały się zaproszone zespoły, dyrektor GOK Wiśniew 
Paweł Ksionek powitał przybyłych gości i zespoły natomiast pro-
gram pt. „Barwy Jesieni" poprowadziła Monika Piekart. Tradycyj-
nie „Polką wiśniewską” rozpoczął Zespół ludowy „Wiśniewiacy”  
im. Z. Myrchy przy akompaniamencie kapeli ludowej pod kierowni-
ctwem Pana Stanisława Wróblewskiego, a następnie nasi partnerzy:

- Zespół „Kumpele” z Gręzówki
- Grupa śpiewacza „Białki”
- Zespól Wokalny Radość z Radomyśli
- Zespół „Radzyniacy” z Radzynia Podlaskiego
- Grupa śpiewacza „Chodów”
Na koniec Pan Stanisław Wróblewski kierownik muzyczny  

i artystyczny Zespołu Ludowego Wiśniewiacy zaprezentował 
elektryczny akordeon. Ten wyjątkowy wieczór uświetnił koncert 
Zespół FATUM, który pod koniec 2017 roku za sprawą Marka 
Somli oraz Marka Mioduszewskiego wznowił swoja działalność 
historycznego w siedleckim Świecie Muzycznym zespołu. Zespół 
wystąpił w składzie: Marek Somla, Marek Mioduszewski, Woj-
ciech Ciekot oraz Andrzej Wereda

Na zakończenie uroczystości odbył się poczęstunek, wspólna 
biesiada, w której wystąpili i porwali do tańca:

- Kapela Zbucka
- Zespół instrumentalno-wokalny Power-Beat
Wszystkie zespoły otrzymały podziękowania i upominki, które 

ufundowała Pani Teresa Zając. Serdecznie dziękujemy za wspól-
nie spędzony czas, wspaniałą zabawę.    

gok

Fot. GOK

Fot. GOK

Grupa śpiewacza „Chodów”. Fot. GOK

Kapela Zbucka. Fot. GOK
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WIEcZORNIcA PATRIOTYcZNA
3 listopada, już po raz kolejny, w helenowie odbyła się Wie-

czornica Patriotyczna. Wydarzenie zorganizowane przez Koło 
Gospodyń Wiejskich „Dwórki heleny”, grupę teatralną oraz 
mieszkańców sołectwa helenów, miało na celu ukazanie do-
niosłego momentu odzyskania niepodległości, uwrażliwienie  
na piękno ojczystej poezji i pieśni patriotycznej. 

Był to również czas nostalgii zadumy oraz przywracania pa-
mięci o dawnych wydarzeniach i ludziach, którzy odegrali nieba-
gatelną rolę kiedyś, choć do dziś są częścią naszego życia, czy to 
narodowego czy też lokalnego. Wieczornica patriotyczna w He-
lenowie była właśnie taką okazją do zadumania się nad dniami 
klęski i chwały, które nam w spuściźnie po przodkach zostały. Był 
czas na program artystyczny, przemówienia zaproszonych gości 
oraz wspólny posiłek i rozmowy. Rozstrzygnięto również konkurs 
na ”Laurkę dla Niepodległej". Prac nie było dużo, ale każda pięk-
na i na swój sposób niepowtarzalna. Jury wyłoniło po 3 prace  
w dwóch kategoriach:

Dzieci:
I.   miejsce - Asia Wielgórska,
II.  miejsce - Karolina Jastrzębska,
III. miejsce - Natalia Urban.
Dorośli:
I.   miejsce – Hanna Woźniak,
II.  miejsce – Iwona Ługowska,
III. miejsce Michał Jastrzębski.
Nagrody wręczyli: Przewodnicząca Rady Gminy Wiśniew  

Elżbieta Wysokińska, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury  
w Wiśniewie Paweł Ksionek oraz Elżbieta Jastrzębska firma Elmet.

Sponsorzy:
• Poseł na sejm RP Daniel Milewski
• Elmet Elżbieta Jastrzębska.

MOBIlNE WARSZTATY KUlINARNE
W miesiącach październik, listopad i grudzień na terenie 

gminy Wiśniew prowadziliśmy „Mobilne Warsztaty Kulinarne”.
Zajęcia odbywały się w Gminnym Ośrodku Kultury oraz świet-

licach wiejskich na terenie gminy. Poprzez zajęcia kulinarne chcie-
liśmy zaszczepić w dzieciach pasję do gotowania oraz pokazać 
im, że może to być również wspaniała i niekończąca się przygo-
da. Wspólnie piekliśmy pizzę, pierniki, przyrządzaliśmy potrawy  
z różnych stron świata oraz poznawaliśmy przyprawy. Na każdych 
zajęciach coś ekstra – zabawa z suchym lodem.

gok
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Turniej Piłki  
Nożnej Dziewcząt  
i chłopców szkół 
podstawowych

W poniedziałek  21 października na boi-
sku Orlik w Wiśniewie odbył się Gminny 
Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt i chłopców 
szkół podstawowych w kategorii ,,dzieci’’ 
i ,,młodzieży’’, zaliczany do RYWAlIZAcJI 
SPORTOWEJ SZKÓł GMINY WIŚNIEW.

Zarówno w turnieju dziewcząt jak  
i chłopców mecze rozegrane zostały syste-
mem „każdy z każdym”. Poniżej prezentu-
jemy wyniki turniejowych zmagań:
Wyniki zmagań dziewcząt - kategoria 
„dzieci” (klasy 4-6):

I. miejsce – Radomyśl,
II. miejsce – Wiśniew,

III. miejsce – Śmiary.
Rezultaty uzyskane przez chłopców - katego-
ria „dzieci”  (klasy 4-6):

I. miejsce – Śmiary,
II. miejsce – Wiśniew,

III. miejsce – Radomyśl,
Klasyfikacja zmagań sportowych dziewcząt 
- kategoria „młodzież” (klasy 7-8):

I. miejsce – Wiśniew,
II. miejsce – Radomyśl, 

III. miejsce – Śmiary.
Zawody odbywały się przy licznie zgro-

madzonej publiczności, w miłej atmosferze 
dostarczając pozytywnych emocji. Wszyst-
kim sportowcom bardzo serdecznie dzięku-
jemy za udział.

rp

11 listopada w Wiśniewie 
odbyły się Gminne Obcho-
dy 101 Rocznicy Odzyskania 
Niepodległości przez Polskę.  
W tej wyjątkowej uroczystości 
tradycyjnie każdego roku biorą 
udział władze samorządowe, 
służby mundurowe  oraz miesz-
kańcy naszej gminy. Wydarze-
niem towarzyszącym gminnym 
obchodom narodowego święta 
niepodległości był VIII Bieg Nie-
podległości ulicami Wiśniewa. 

Wszyscy uczestnicy biegu 
otrzymali pamiątkowe koszul-
ki ufundowane przez sponsora 
biegu Zakład Utylizacji Odpa-
dów w Siedlcach. Zwycięzcom 
medale i nagrody wręczyli: wójt 
gminy Wiśniew Krzysztof Krysz-
czuk, przewodnicząca Rady 
Gminy Wiśniew Elżbieta Wyso-
kińska oraz radni Młodzieżowej 
Rady Gminy Wiśniew z prze-
wodniczącą Emilią Protasiuk.

SPONSOREM GłÓWNYM 
BIEGU BYł ZAKłAD UTYlIZAcJI 
ODPADÓW W SIEDlcAch
Klasyfikacja VIII Biegu w Roczni-
cę Odzyskania Niepodległości:
Kategoria Szkoła Podstawowa 
„Dzieci” – dziewczęta:
1. Sylwia Jastrzębska
2. Julia Jankowska
3. Aleksandra Jastrzębska
Kategoria Szkoła Podstawowa 
„Dzieci” – chłopcy:
1. Bartosz Borkowski
2. Dawid ługowski
3. Marcel Polak
Kategoria Szkoła Podstawowa 
„Młodzież” – dziewczęta:
1. Aleksandra Jurzyk
2. Karolina Jastrzębska
3. Maja Woźniak

VIII Bieg Niepodległości
Kategoria Szkoła Podstawowa „Młodzież”  
– chłopcy:
1. Dawid Jastrzębski
2. Kacper Grzyb
3. Wojciech Krasuski
Kategoria „Open” – kobiety:
1. Wioletta Nowosielska
2. Dorota Ostrowska
3. Aleksandra hajduk
Kategoria  
„Open” – mężczyźni:
1. Adrian Rojewski
2. Przemysław Strzaliński
3. Kacper Jadczak.

Nagrodę dla najmłodszego uczestnika biegu 
otrzymała Nina Niedziałkowska z Wiśniewa.
GRATULUJEMY!!!

Fot. TO

Uczestnicy biegu na starcie. Fot. UG

Najmłodsza uczestniczka 
biegu. Fot. UG

Najlepsi sportowcy. Fot. UG

Najlepsi sportowcy. Fot. UG
Fot. TO
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Z dniem 1 kwietnia 2019 roku internetowa 
rozgłośnia Twoje Radio Wiśniew zawiesiła 
swoją działalność na czas nieokreślony.

Zachęcamy do słuchania archiwalnych  
nagrań zapisanych w formie podcastów  
na stronie www.radiowisniew.pl.
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TElEFONY DO URZęDU GMINY

101 – Sekretariat
104 – Gospodarka Komunalna
105 – Zamówienia publiczne
107 – Urząd Stanu Cywilnego
108 – Podatki
111 – Inwestycje

Zapraszamy na stronę
www.wisniew.pl

e-mail: ug@wisniew.pl

25 641 73 13        25 641 73 23
 fax 25 740 55 62

113 – Oświata
114 –  Ewidencja Działalności 

Gospodarczej
120 – Pomoc społeczna
125 – Świadczenia rodzinne

Numery wewnętrzne

Wójt Gminy Wiśniew  
Krzysztof Kryszczuk  

przyjmuje interesantów  
w każdy czwartek  

w godz. 10.00 – 17.00

W gminie Wiśniew została 
uruchomiona aplikacja 
Komunikatormiejski.pl

Smartfonem, za pomocą aplikacji, 
pracownikom urzędu można zgłaszać 
m.in.: Dziury w jezdni, nieodśnieżone 
drogi, niesprawne oświetlenie ulicy, dzi-
kie wysypisko śmieci, bezpańskie psy 
oraz wiele innych. Wystarczy zrobić zdję-
cie, dodać opis i wysłać zgłoszenie. Au-
tomatycznie, w ciągu kilku sekund, trafi 
ono do urzędu, bez konieczności szuka-
nia danych kontaktowych. 

Wystarczy pobrać na smartfon dar-
mową aplikację Komunikator Miejski. 
Zgłoszenia można też dokonać za pomo-
cą strony: www.KomunikatorMiejski.pl

Przewodnicząca  
Rady Gminy Wiśniew
Elżbieta Wysokińska

pełni dyżur dwa razy w miesiącu  
w godz. 13:00 – 17:00  
w Urzędzie Gminy Wiśniew.

Osoby zainteresowane proszone są  
o wcześniejszy kontakt z Biurem Rady Gminy:

osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy  
(pok. 3, II piętro),

bądź telefonicznie, tel. 25 641 73 13.

KONKURS 

Wójt Gminy Wiśniew zaprasza do udziału  
w  Konkursie „Dekoracja Bożonarodzeniowa  
– gmina Wiśniew w świątecznym nastroju”.

„Dekoracja Bożonarodzeniowa"

Udział w konkursie mogą wziąć wszyscy, których posesje znajdują się na tere-
nie naszej gminy. Ocenie podlegać będą dekoracje domów, balkonów, ogrodów itp. 
Do konkursu można zgłosić się samodzielnie lub też być zgłoszonym przez innego 
mieszkańca lub instytucję z terenu gminy Wiśniew. W przypadku zgłaszania innej 
osoby do konkursu, należy uczynić to za jej wiedzą i zgodą. 
SPOSOBY ZGłASZANIA DO KONKURSU:
- osobiście do Urzędu Gminy Wiśniew, pok. nr 3,
- faxem pod numer – 25 740 55 62,
- pocztą elektroniczną: promocja@wisniew.pl 
- pocztą tradycyjną pod adres: Urząd Gminy Wiśniew, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew.

Zgłoszeń dokonywać należy do 8 stycznia 2020 r. Zapraszamy!!!
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W niedzielę 15 grudnia br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiśnie-
wie odbył się IX Jarmark Bożonarodzeniowy gminy Wiśniew.

Celem Jarmarku była promocja regionalnych wyrobów, przedmiotów 
użytkowych oraz artystycznych o charakterze bożonarodzeniowym oraz 
prezentacja różnych form aktywności twórczej i społecznej odwołującej 
się treścią do tematyki Bożego Narodzenia, a wszystko to dzięki pracy 
mieszkańców i członkiń Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Wiśniew.

Powołana Komisja Jury w składzie:
•	Barbara chojecka - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej  

w Wiśniewie,
•	Przedstawiciele Młodzieżowej Rady Gminy Wiśniew,
•	 Dorota Jastrzębska – Przewodnicząca KGW Dwórki Heleny z Helenowa,
•	Katarzyna Bednarczyk –zwyciężczyni VIII jarmarku  

przyznała nagrodę za najpiękniejsze stoisko tegorocznego Jar-
marku pani Stanisławie Jurzyk z Wiśniewa. Wszyscy wystawcy otrzy-
mali pamiątkowe dyplomy i upominki. Nagrodę główną – choinkę, 
ufundowali państwo Jolanta i Adam Rafałowicz z Wiśniewa.

W trakcie jarmarku zostały również wręczone nagrody w konkur-
sie Wójta Gminy Wiśniew – „Najpiękniejsza kartka Bożonarodzenio-
wa gminy Wiśniew”. Do konkursu skierowanego do dzieci i młodzieży 
z gminy Wiśniew, wpłynęło 14 prac plastycznych. W dniu 27 listopada 
komisja konkursowa, po obejrzeniu prac przyznała następujące miejsca:
I. Alicja ługowska, lat 7 zam. Radomyśl;
II. Nikola Radomyska, lat 8, zam. Zabłocie;
III. Dawid Ksionek, lat 9, zam. Kaczory.

Wyróżnienia:
•	Olga Perka, lat 11, zam. Zabłocie;
•	 Joanna Olszewska, lat 15, zam. Wiśniew.

Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali nagrody za udział.  
Zwycięski projekt został oficjalną kartką Wójta Gminy Wiśniew 

na Święta Bożego Narodzenia 2019, wysyłaną z życzeniami w formie 
elektronicznej i tradycyjnej do samorządowców, organów admini-
stracji oraz podmiotów, związanymi z Gminą Wiśniew.

Uczestnicy kiermaszu mogli podziwiać choinkę ubraną w ozdoby 
przygotowane uczestników konkursu Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Wiśniewie „Najpiękniejsza bombka”.

Jak co roku organizatorzy przygotowali program artystyczny, kon-
cert kolęd i pastorałek  w którym, wystąpili:
•	 Zespół Pieśni i Tańca WIŚNIEWIAcY,
•	 Zespół ludowy WIŚNIEWIAcY im. Zbigniewa Myrchy pod akom-

paniamentem Stanisława Wróblewskiego,
•	 Zespół wokalny RADOŚĆ z Radomyśli pod kierownictwem Anety 

Karczmarskiej, przy akompaniamencie Ryszarda Boruca,
•	Uczniowie szkół z terenu gminy Wiśniew: Julia Niedziółka – SP  

w Radomyśli, Karolina Jastrzębska ZO Wiśniew, Dominika Oknińska 
i Paulina Krasuska SP w Śmiarach,

•	Uczennice szkoły językowej EUROlINGUA oraz
•	Grupa POWER BEAT.

Na zakończenie Jarmarku odbyło się spotkanie opłatkowe połączone  
z degustacją potraw wigilijnych, które przygotowały Panie z Gminnego 
Ośrodka Kultury w Wiśniewie oraz z Koła Gospodyń Wiejskich w Helenowie.

IX Jarmark Bożonarodzeniowy

Ozdoby świąteczne. Fot. UG

Zwycięzcy konkursu na pocztówkę bożonarodzeniową. Fot. UG

Zespół Ludowy „Wiśniewiacy” z dyrektorem GOK. Fot. UG 

Zespół Pieśni i Tańca WIŚNIEWIACY, grupa starsza. Fot. UG Zespół Pieśni i Tańca WIŚNIEWIACY, grupa młodsza. Fot. UG


