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Przewodnicząca Rady Gminy Wiśniew

z Radnymi  

Wójt Gminy Wiśniew

z Pracownikami

W imieniu władz samorządowych Gminy Wiśniew
Składamy Państwu serdeczne życzenia
zdrowych, radosnych, pełnych pokoju
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
Niech Święta Wielkiej Nocy 

skłaniają nas do refleksji, przemyśleń i umacniania wiary.

„Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem, 
Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł , 

żyć będzie na wieki .” (J 11, 25-26)
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Informacja Wójta Gminy Wiśniew
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY WIŚNIEW  

WYDANE OD 3 GRUDNIA DO 18 MARCA 2020 R. 

UChWAłY pODJęTE  
pRZEZ RADę GMINY WIŚNIEW

podczas XVIII sesji w dniu 28 grudnia 2019 r. Rada Gminy 
Wiśniew podjęła następujące uchwały:  
1.   Nr XVIII/129/2019 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finanso-

wej Gminy Wiśniew na lata 2019-2028,
2.  Nr XVIII/130/2019 w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew 

na 2019 rok,
3.  Nr XVIII/131/2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Wiśniew na lata 2020-2029,
4.  Nr XVIII/132/2019 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wiśniew 

na 2020 rok,
5.  Nr XVIII/133/2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finan-

sowej Gminy Wiśniew na lata 2020-2029,
6.  Nr XVIII/134/2019 w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew 

na 2020 rok,
7.  Nr XVIII/135/2019 w sprawie określenia średniej ceny jednostki  

paliwa w Gminie Wiśniew na rok szkolny 2019/2020.

1.  Nr 142/2019 z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia 
Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych 
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz powołania  
w Urzędzie Gminy Wiśniew.

2.  Nr 143/2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w bu-
dżecie gminy na 2019 rok.

3.  Nr 144/2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadze-
nia jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego 
przez podległe jednostki organizacyjne.

4.  Nr 145/2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie powołania 
komisji do odbioru zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej 
w Śmiarach (dach)”. 

5.  Nr 146/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie powołania 
Komisji Inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzenia inwentary-
zacji okresowej kasy na dzień 31 grudnia 2019 r.

6.  Nr 147/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Re-
gulaminu korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń So-
cjalnych przez pracowników oraz emerytów i rencistów Urzędu 
Gminy Wiśniew.

7.  Nr 148/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w bu-
dżecie gminy na 2019 rok.

8.  Nr 149/2020 z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Ko-
misji przetargowej (w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczo-
nego na: „Termomodernizację i przebudowę budynku Urzędu 
Gminy Wiśniew etap III”).

9.  Nr 150/2020 z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie powołania 
Komisji przetargowej (w postępowaniu o udzielenie zamówie-
nia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograni-
czonego na zadanie pn.: „Dostawa oleju napędowego grzew-
czego w 2020 roku do Szkoły Podstawowej im. Henryka Sien-
kiewicza w Radomyśli i Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Śmiarach”).

10.  Nr 151/2020 z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Za-
rządzenia Nr 122/2019 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 15 paź-
dziernika 2019 r. w sprawie rozliczenia płatności podatku VAT 
w Gminie Wiśniew za pośrednictwem metody podzielonej 
płatności (split payament).

11.  152/2019 z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wy-
sokości prewspółczynnika oraz współczynnika proporcji VAT  
do stosowania w Urzędzie Gminy Wiśniew w 2020 roku.

12.  Nr 153/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia 
planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Wiśniew 
na lata 2020-2023.

13.  Nr 154/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie terminów 
przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego i postepo-
wania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do publicz-
nego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych 
szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych 
szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Wiśniew.

14.  Nr 155/2020 z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie powołania 
Komisji przetargowej (na zadanie pn.: „Unormowanie stanu 
prawnego drogi Wiśniew – Ciosny, od granicy administracyj-
nej Wiśniew – Ciosny do drogi powiatowej w Radomyśli”).

15.  Nr 156/2020 z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie zmiany prze-
pisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową 
Gminy Wiśniew.

16.  Nr 157/2020 z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie zmian w bu-
dżecie gminy na 2020 rok.

17.  Nr 158/2020 z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie przeprowa-
dzenia licytacji na sprzedaż samochodu ciężarowego marki 
VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4.

18.  Nr 159/2020 z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie przepisów 
wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu 
Gminy Wiśniew.

19.  Nr 160/2020 z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie powołania 
Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko 
urzędnicze starszego inspektora ds. drogownictwa i gospo-
darki komunalnej w Urzędzie Gminy Wiśniew.

20.  Nr 161/2020 z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości 
mienia gminnego w miejscowości Helenów.

21.  Nr 162/2020 z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości 
mienia gminnego w miejscowości Lipniak.

22.  Nr 163/2020 z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia ceny 
miesięcznego czynszu dzierżawnego nieruchomości gminnej 
przeznaczonej do dzierżawy.

23.  Nr 164/2020 z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgo-
dy na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości mienia 
gminnego w miejscowości Borki-Paduchy.

24.  Nr 165/2020 z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie uchylenia Za-
rządzenia Nr 263/06 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 23 stycz-
nia 2006 roku w sprawie wprowadzenia „Regulaminu naboru  
na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Wiśniew”.

25.  Nr 166/2020 z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie zmiany Re-
gulaminu korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń 
Socjalnych przez pracowników oraz emerytów i rencistów  
w Urzędzie Gminy Wiśniew w GOPS Wiśniew.

26.  Nr 167/2020 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwar-
tego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2020 r. zadań publicz-
nych gminy Wiśniew z zakresu upowszechniania kultury fizycznej.

27.  Nr 168/2020 z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie przeprowa-
dzenia licytacji na sprzedaż samochodu ciężarowego marki 
VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4.
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podczas XIX sesji w dniu 28 stycznia 2020 r. Rada Gminy  
Wiśniew podjęła następujące uchwały: 
1.  Nr XIX/136/2020 w sprawie ustalenia na 2020 rok planu dofinanso-

wania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych 
w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wiśniew, 
określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie 
nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe, placówki doskonalenia 
nauczycieli oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują 
doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz ustalenia form i specjalno-
ści kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane,

2. Nr XIX/137/2020 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy 
Wiśniew na 2020 rok,

3. Nr XIX/138/2020 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Ko-
misji Rady Gminy Wiśniew na 2020 rok,

4. Nr XIX/139/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości 
stawki tej opłaty oraz określenie stawki opłaty podwyższonej,

5. Nr XIX/140/2020 w sprawie zwolnień z opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi,

6. Nr XIX/141/2020 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nie-
ruchomości mienia gminnego w miejscowości Stok Wiśniewski,

7. Nr XIX/142/2020 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy  
do wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprze-
targowym nieruchomości mienia gminnego,

8. Nr XIX/143/2020 w sprawie określenia wysokości stawek opłat 
za zajęcie pasa drogowego - dróg, których zarządcą jest Gmina 
Wiśniew,

9. Nr XIX/144/2020 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy  
Finansowej na lata 2020-2029,

10.  Nr XIX/145/2020 w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew 
na 2020 rok.

podczas  XX sesji w dniu 25 lutego 2020 r. Rada Gminy Wiśniew 
podjęła następujące uchwały: 
1. Nr XX/146/2020 w sprawie określenia wysokości stawek opłat 

za zajęcie pasa drogowego - dróg, których zarządcą jest Gmina 
Wiśniew,

2. Nr XX/147/2020 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieru-
chomość stanowiącą własność Gminy Wiśniew,

3. Nr XX/148/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/152/09 
Rady Gminy Wiśniew z dnia 19 marca 2009 roku w sprawie 
przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Spo-
łecznych Gminy Wiśniew na lata 2009 – 2013 z perspektywą 
na lata 2014 – 2020,

4. Nr XX/149/2020 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy  
Finansowej na lata 2020-2029,

5. Nr XX/150/2020 w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew 
na 2020 rok.

SESJA BUDŻETOWA
28 grudnia 2019 r. w Wiejskim Domu Kultury w Daćbogach 

odbyła się - pierwsza wyjazdowa i ostatnia w 2019 roku - sesja 
Rady Gminy Wiśniew kadencji 2018-2023. Głównym punktem 
obrad było przyjęcie budżetu na 2020 r.

Po zatwierdzeniu porządku obrad przewodnicząca Rady 
Gminy Wiśniew – Elżbieta Wysokińska odczytała protokół  
z posiedzenia wspólnego Stałych Komisji Rady Gminy Wiśniew. 
W kolejnym punkcie posiedzenia wójt gminy Wiśniew - Krzysz-
tof Kryszczuk przedstawił sprawozdanie z działalności w okre-
sie międzysesyjnym.

podczas XVIII zwyczajnej sesji Rada Gminy Wiśniew podjęła 
uchwały w sprawie:
	zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniew na 

lata 2019-2028,
	zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2019 rok,
	Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniew na lata 

2020-2029,
	uchwalenia budżetu gminy Wiśniew na 2020 rok,
	zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiśniew 

na lata 2020-2029,
	zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2020 rok.
	określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 

2019/2020.
W sesji, oprócz kompletu radnych Rady Gminy Wiśniew, 

udział wzięli m.in.: Proboszcz Parafii Śmiary - ks. Jarosław Fał-
dowski, Wójt Gminy Zbuczyn - Tomasz hapunowicz, Przewodni-
czący Rady Gminy Zbuczyn - Ireneusz Chomka, Prezes Zarządu 
Międzygminnego Banku Spółdzielczego w Zbuczynie - Dariusz 
Jasiński, radny Powiatu Siedleckiego - Tomasz Miszta, Dyrektor 
Naczelny Zakładu Elektrotechnicznego Zeltech - Stanisław prze-
smycki, Prezes Zarządu ZUO sp. z o.o. - Anna Goś-pszczółkowska, 
lekarz przychodni rodzinnej w Wiśniewie - dr Zbigniew Grabek, 
Prezes Zarządu Zakładu Mięsnego Mościbrody - Krzysztof Bor-
kowski, Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Gminy Wiśniew 
- Emilia protasiuk, dyrektorzy szkół z terenu gminy Wiśniew 

– Beata Wiszniewska - Dyrektor SP w Radomyśli, Katarzyna 
Wielgórska - Dyrektor SP w Śmiarach, Dyrektor Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Wiśniewie - paweł Ksionek, Zastępca Wójta Gminy 
Wiśniew - Jarosław Krzymowski, Sekretarz Gminy Wiśniew - Ewa 
Wiśniewska, Skarbnik Gminy Wiśniew - Sylwia paryła kierownicy 
referatów UG oraz sołtysi i mieszkańcy gminy Wiśniew.

Zgodnie z przyjętą uchwałą budżetową dochody gminy Wiś-
niew planowane są w wysokości 25 600 018,33 zł, a wydatki mają 
kształtować się na poziomie 32 638 330,00 zł.

Wszystkie uchwały zostały przyjęte przez radnych jednogłoś-
nie. Wójt gminy Wiśniew, w imieniu własnym i skarbnik gmi-
ny, podziękował radnym za przyjęcie WPF oraz budżetu gminy 
mówiąc: - Przyjęty budżet gminy jest bardzo ambitny i miejmy 
nadzieję, że zostanie wykonany w 100%, abyśmy mogli w ten 
sposób zrealizować inwestycje, które zaplanowaliśmy i na które 
oczekują nasi mieszkańcy.

Na zakończenie wszyscy zgromadzeni obejrzeli tradycyjne 
Jasełka Bożonarodzeniowe w wykonaniu uczniów Szkoły Pod-
stawowej w Śmiarach, a następnie wzięli udział w spotkaniu 
opłatkowym.

Uczestnicy XVIII sesji Rady Gminy Wiśniew. Fot. UG
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XIX sesja Rady Gminy Wiśniew
28 stycznia br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiśniewie 

odbyła się XIX sesja Rady Gminy Wiśniew. 
W trakcie XIX sesji Radni Rady Gminy Wiśniew podjęli uchwa-

ły w sprawie:
•  ustalenia na 2020 rok planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświato-
wych prowadzonych przez Gminę Wiśniew, określenia maksy-
malnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli 
pobieranych przez szkoły wyższe, placówki doskonalenia nauczy-
cieli oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują 
doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz ustalenia form i spe-
cjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane,

•  przyjęcia planu pracy Rady Gminy Wiśniew na 2020 rok,
•  przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Wiśniew  

na 2020 rok,
•  wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

25 lutego br. w Gmin-
nym Ośrodku Kultury  
w Wiśniewie odbyła się XX 
zwyczajna sesja Rady Gminy 
Wiśniew. 

Po zatwierdzeniu po-
rządku obrad przewodniczą-
ca Rady Gminy Wiśniew – 
Elżbieta Wysokińska odczy-
tała protokół z posiedzenia 
wspólnego Stałych Komisji 
Rady Gminy Wiśniew, nato-
miast wójt gminy Wiśniew 
- Krzysztof Kryszczuk przedstawił sprawozdanie ze swojej działal-
ności w okresie międzysesyjnym.

W trakcie XX sesji Radni Rady Gminy Wiśniew podjęli uchwały 
w sprawie:
•	 przeznaczenia do dzierżawy nieruchomość stanowiącą włas-

ność Gminy Wiśniew,
•	  zmiany uchwały Nr XXIX/152/09 Rady Gminy Wiśniew z dnia 

19 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia Strategii Integracji  
i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wiśniew  
na lata 2009 –2013 z perspektywą na lata 2014–2020,

•	 określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowe-
go - dróg, których zarządcą jest Gmina Wiśniew,

•	 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020–2029,
•	 zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2020 rok.

Na zakończenie sesji Przewodnicząca Rady Gminy oraz Wójt 
Gminy, w imieniu samorządu gminy Wiśniew, podziękowali za służ-
bę odchodzącemu na emeryturę Komendantowi Komisariatu Poli-
cji w Skórcu asp. sztab. Mirosławowi Michalczykowi oraz powitali 
obejmującego to stanowisko nadkom. Jarosława Aniszewskiego.

Kończący służbę komendant skierował do obecnych na sesji 
kilka słów:  - Nie tak dawno, bo w 2013 roku, objąłem to sta-
nowisko. Prawie 30 lat w mundurze, nie mniej jednak przycho-
dzi czas żeby odejść. Gmina Wiśniew była mi najmniej znaną 
gminą kiedy obejmowałem stanowisko komendanta, ale muszę 
powiedzieć, że jest już mi dobrze znana i w tej gminie dobrze 
mi się współpracowało ze wszystkimi. Szczególne podzięko-
wania kieruję dla wodza gminy – pana wójta, dziękuję radzie 
gminy poprzedniej i obecnej kadencji, kierownikom instytucji 
oraz dyrektorom szkół, gdzie policja współpracowała przez cały 

komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz okre-
ślenie stawki opłaty podwyższonej,

•  zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
•  wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości mienia gminnego 

w miejscowości Stok Wiśniewski,
•  upoważnienia Wójta Gminy do wyrażenia zgody na oddanie w dzier-

żawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości mienia gminnego,
•  określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego - 

dróg, których zarządcą jest Gmina Wiśniew,
•  zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2029,
• zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2020 rok.

W trakcie sesji radni wysłuchali również sprawozdania z wysoko-
ści średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 
awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez 
Gminę Wiśniew za 2019 rok., które przedstawiła kierownik referatu 
Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki - Bożena Wyrębek.

XX zwyczajna sesja Rady Gminy Wiśniew

czas. Myślę, że współpraca była na bardzo dobrym poziomie,  
a zrealizowane zadania zawsze kończyły się pomyślnie. Nowe-
mu komendantowi przekazuję gminę bezpieczną i mój następca 
z pewnością zrobi wszystko, aby było jeszcze lepiej.

Dotychczasowemu Komendantowi Komisariatu w Skórcu 
dziękujemy za sumienną służbę, trud, poświęcenie oraz duże 
zaangażowanie, które znacząco wpłynęło na rzecz poprawy bez-
pieczeństwa na terenie naszej gminy. Nowemu Komendantowi 
gratulujemy objęcia nowego stanowiska oraz życzymy wielu 
sukcesów zawodowych.

Nowy komendant KP w Skórcu. Fot. UG 

Przewodnicząca Rady Gminy składa podziękowania asp. sztab. M. Michalczykowi. Fot. UG
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Budżet Gminy Wiśniew na 2020 rok
W dniu 28 grudnia 2019 roku uchwałą Rady Gminy Wiśniew 

Nr XVIII/132/2019 został uchwalony budżet gminy Wiśniew  
na 2020 rok. 

Dochody budżetu gminy zostały ustalone w kwocie 25.618.330 zł 
pochodzący z:

1. Dochodów własnych w kwocie 4.918.417 zł z tego:
•	 Wpływów podatków pobieranych przez gminę – 3.212.067 zł,
•	 Wpływów z opłat – 1.395.100 zł,
•	 Wpływów z najmu i dzierżawy – 244.000 zł,
•	 Pozostałych dochodów – 67.250 zł.
2. Subwencji ogólnej z budżetu państwa składająca się z czę-

ści oświatowej, wychowawczej i równoważącej w kwocie 
8.050.578 zł.

3. Udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu pań-
stwa w kwocie 3.723.329 zł.

4. Dotacji celowych w kwocie 8.826.000 zł na:
•	 Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych 

ustawami – 8.549.956 zł,
•	 Realizację własnych zadań bieżących – 266.915 zł, 
•	 Zadania przejęte do realizacji na mocy porozumień między 

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie za-
dań bieżących w kwocie 9.135 zł.

5. Dochodów majątkowych ze sprzedaży mienia gminnego  
w kwocie 100.000 zł.

Wydatki budżetu gminy zostały ustalone w kwocie 32.638.330 zł 
przeznaczone na:

1. Na jednostki oświatowe zaplanowano łącznie kwotę 
7.562.845 zł w tym:

•	 Zespół Oświatowy w Wiśniewie kwotę 3.810.361 zł,
•	 Szkoła Podstawowa w Radomyśli kwotę 1.828.575 zł,
•	 Szkoła Podstawowa w Śmiarach kwotę 1.923.909 zł.
2. Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Wiśniewie za-

planowano kwotę 9.348.308 zł, w tym przeznaczono 
na zadania zlecone 8.502.000 zł, które dotyczą specjali-
stycznych usług opiekuńczych, świadczenia wychowaw-
cze, świadczenia rodzinne, wsparcia rodziny oraz składek 
na ubezpieczenie zdrowotne pobierające niektóre świad-
czenia rodzinne.

3. Urząd Gminy Wiśniew zaplanowano kwotę 15.727.177 zł w tym na:
1. Zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwo-

tę 47.956 zł.
2. Przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego  

w podziale na Sołectwa zaplanowano w kwocie 466.392,95 zł.
3. Dotację udzielone z budżetu Gminy Wiśniew dla jednostek 

sektora finansów publicznych oraz jednostek nie należą-
cych do sektora finansów publicznych zaplanowano kwotę 
775.267 zł. 

4. Wydatki na system gospodarowania odpadami komunalny-
mi w gminie, które zapewnia odbiór i transport odpadów  
z terenu gminy zaplanowano kwotę 500.000 zł.

5. Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Pro-
gramie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowano kwotę 
60.000 zł.

6. Wydatki na realizację porozumień między jednostkami sa-
morządu terytorialnego na zimowe utrzymanie dróg, gmina 
otrzymana środki w kwocie 9.135 zł.

7. Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych w kwocie 
5.680.859,05 zł na utrzymania dróg gminnych, oświetlenia 
ulic, zapotrzebowanie mieszkańców w wodę, obsługę rady 
radę gminy i urzędu, zapewnienie funkcjonowania ochotni-
czych straży pożarnych, gospodarowanie ściekami, zapew-
nienie funkcjonowania świetlic wiejskich, utrzymanie obiek-
tów sportowych.

8. Wydatki majątkowe w kwocie 8.187.567 zł w tym:
•	 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wiśniew  

- 660.000 zł,
•	 „Remont drogi powiatowej nr 3654W Kaczory - Łupiny 

- Domanice” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 
dotacja dla starostwa Powiatowego - 201 937 zł,

•	 Projekt ulicy Południowej w Wiśniewie - 60 000 zł, 
•	 Przebudowa odcinka ulicy Tadeusza Kościuszki w Wiśniewie 

- 300 000 zł,
•	 Projekt ulicy Szkolnej w Wiśniewie - 70 000 zł,
•	 Przebudowa drogi gminnej Nr 361109W Łupiny-Mroczki 

- 300 000 zł,
•	 Przebudowa drogi gminnej Nr 361109W Łupiny-Mroczki 

(etap II) - 300 000 zł,
•	 Projektowanie ulicy Sanitariuszek w miejscowości Wiś-

niew - 10 000 zł,
•	 Unormowanie stanu prawnego drogi Wiśniew - Ciosny 

(od granicy administracyjnej Wiśniew-Ciosny do drogi 
powiatowej w Radomyśli) - 60 000 zł,

•	 Zakup działki na plac wiejski w miejscowości Nowe Okni-
ny - 15 300 zł,

•	 Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla 
aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie  
e-administracji i geoinformacji „Projekt ASI” - 25 330 zł,

•	 Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzędu Gmi-
ny Wiśniew etap III - 1 300 000 zł,

•	 Zakup wyposażenia do budynku Urzędu Gminy Wiśniew 
- 300 000 zł,

•	 Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu 
Gminy Wiśniew - 40 000 zł, 

•	 Przebudowa Domu nauczyciela przy Szkole Podstawowej 
w Radomyśli - 20 000 zł,

•	 Projektowanie, Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni 
ścieków w miejscowości Wiśniew - 1 500 000 zł,

•	 Projektowanie kanalizacji na terenie Gminy Wiśniew  
- 200 000 zł,

•	 Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wiśniew 
- 1 000 000 zł,

•	 Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie 
gminy - 1 000 000 zł,

•	 Projekt i przebudowa świetlicy wiejskiej w Helenowie  
- 225 000 zł,

•	 Projekt i przebudowa świetlicy wiejskiej w Borkach-Ko-
siorkach - 600 000 zł.

Deficyt został zaplanowany w kwocie 7.020.000 zł, który 
zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągnię-
tych kredytów w kwocie 5.020.000 zł oraz pożyczek w kwocie 
2.000.000 zł.
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INWESTYCJE GMINNE

STRATEGIA ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI

TERMOMODERNIZACJA I pRZEBUDOWA 
BUDYNKU UG WIŚNIEW

ŚWIETLICA W hELENOWIE

DOFINANSOWANIE DLA pIęCIU SOłECTW  
Z MIAST MAZOWSZE 2020

Gmina Wiśniew zawarła umowę z Narodowym Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na do-
finansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Strategia Rozwoju 
Elektromobilności szansą na rozwój Gminy Wiśniew”. 

Zarząd NFOŚiGW przyznał Gminie Wiśniew na realizację ww. 
zadania dotację w wysokości 49 000 zł. Wykonawcą zadania bę-
dzie firma BAJOR CONSULTING – Przemysław Bajor z Józefowa. 

Celem strategii dla naszej gminy jest rozwój elektromobil-
ności i ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery 
przez pojazdy z silnikami spalinowymi. Projekt zakłada stworze-
nie infrastruktury przyjaznej dla pojazdów elektrycznych, wspar-
cie działań na rzecz integracji technologicznej i infrastruktural-
nej, włączenie społeczeństwa i przedsiębiorców z terenu gminy  
w prace na rzecz rozwoju elektromobilności, stymulowanie popy-
tu na rzecz elektrycznych środków transportu. 

Po przeprowadzeniu promocji w postaci plakatów informacyj-
nych oraz konsultacji społecznych w formie warsztatów z udzia-
łem dorosłych, dzieci i młodzieży szkolnej Wykonawca przystąpi 
do opracowania dokumentu Strategia Rozwoju Elektromobilności 
szansą na rozwój Gminy Wiśniew.

Gmina Wiśniew ponownie złożyła 5 wniosków na dofinan-
sowanie zadań z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji So-
łectw. Na jedno zadanie można uzyskać dofinansowanie w kwo-
cie 10 000 zł.
Złożone wnioski dotyczą sołectw:
Daćbogi - na klimatyzację do świetlicy wiejskiej,
Gostchorz -  na wyposażenie świetlicy w sprzęt AGD,
helenów - na wyposażenie świetlicy w sprzęt AGD,
łupiny - na siłownię zewnętrzną przy świetlicy wiejskiej,
Śmiary - na wyposażenie świetlicy w sprzęt AGD.

W lutym br. została podpisana umowa z Wykonawcą firmą 
F.R.B. MAL-pOL  z Siedlec na wykonanie ostatniego etapu prac 
budowlanych remontu budynku Urzędu Gminy Wiśniew. Zgod-
nie z umową wartość robót wynosi ponad 1,5 mln zł, natomiast 
termin wykonania to 30 czerwiec 2020 r. 

Zakres robót obejmuje przebudowę pomieszczeń piwnicy  
z przemalowaniem ścian i ułożeniem terakoty; przebudowę i re-
mont I piętra z wyburzeniem istniejących ścian w byłym mieszka-
niu i ułożeniem terakoty na kondygnacji; przebudowę pomiesz-
czeń na parterze pod przyszłe archiwum i pomieszczenia służące 
OSP oraz remont trzech klatek schodowych z dostosowaniem 
do obowiązujących przepisów z nadlaniem biegów i wymianą 
balustrady. Po wykonaniu przewidzianych prac budynek urzędu 
będzie spełniał wymogi obowiązujących przepisów i będzie funk-
cjonalny dla mieszkańców gminy.

Budowa świetlicy dobiega końca. Inwestycja w całości finanso-
wana jest z budżetu gminy. łączny koszt wyniesie około 1 mln zł. 

Mimo, że termin w umowie przewidywał zakończenie prac 
budowlanych do 30 
października 2020 
roku, wykonawca 
planuje zgłosić in-
westycję do odbio-
ru już w kwietniu. 
W ramach budowy 
powstaje budynek 
o powierzchni użyt-
kowej 273,90 m2  
z dużą salą z możli-
wością podziału jej na dwie mniejsze, zaplecze kuchenne, maga-
zyn i toalety. Ogrzewanie budynku będzie odbywało się poprzez 
grzejniki elektryczne. Przy świetlicy powstał również parking  
z kostki brukowej o znacznej powierzchni.
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pROJEKT ROZBUDOWY ULICY pOłUDNIOWEJ 
W WIŚNIEWIE

Trwa opracowywanie wielobranżowej dokumentacji pro-
jektowej rozbudowy drogi o długości 700 m o istniejącej na-
wierzchni gruntowo-żwirowej. 

W ramach opracowania zaplanowano rozwiązanie odwod-
nienia oraz oświetlenia rozbudowywanej drogi. Przewiduje się 
szerokość jezdni 5,5 m o nawierzchni bitumicznej z jednostron-
nym chodnikiem z kostki betonowej. W dniu 12 lutego odbyło się 
spotkanie z mieszkańcami. Na spotkaniu projektant przedstawił 
koncepcję przebiegu drogi oraz lokalizacji zjazdów na posesje, 
odnośnie których była możliwość wniesienia uwag. 

pROJEKT ROZBUDOWY ULICY SZKOLNEJ  
W WIŚNIEWIE

Trwa opracowywanie wielobranżowej dokumentacji pro-
jektowej rozbudowy drogi o długości 1064 m o istniejącej na-
wierzchni gruntowo-żwirowej oraz projekt przebudowy odcinków 
drogi gminnej o łącznej długości 233,0 m.  

W ramach opracowania zaplanowano rozwiązanie odwodnie-
nia oraz oświetlenia rozbudowywanej i przebudowywanej drogi. 
Przewiduje się szerokość jezdni 5,5 m o nawierzchni bitumicznej 
z jednostronnym chodnikiem z kostki betonowej. W dniu 12 lute-
go odbyło się spotkanie z mieszkańcami. Na spotkaniu projektant 
przedstawił koncepcję przebiegu drogi oraz lokalizacji zjazdów  
na posesje, odnośnie których była możliwość wniesienia uwag. 

pROJEKTOWANIE KANALIZACJI SANITARNEJ

Wartość umowy wynosi 66.666,00 zł. Zakres 
drugiej części zamówienia obejmuje zaprojektowanie 
sieci wraz z przyłączami i odejściami do granicy 
działek na obszarze około 35 ha. Projektowaną 
sieć kanalizacji sanitarnej z trzech miejscowości 
planuje się podłączyć do zaprojektowanej kanalizacji  
w miejscowości Tworki w działce nr geod. 364/2.

8 i 10 stycznia br. wójt gminy Wiśniew podpi-
sał umowy na projektowanie kanalizacji sanitar-
nej w kolejnych miejscowościach naszej gminy. 

Część 1 „Opracowanie dokumentacji projekto-
wo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitar-
nej wraz z przyłączami na terenie gminy Wiśniew 
w miejscowościach Śmiary i Łupiny” podpisano 
umowę z biurem projektowym Pracownia Projek-
towa EKO-SANEL z Siedlec.

Wartość umowy wynosi 92.865,00 zł. Zakres 
pierwszej części zamówienia obejmuje zaprojektowa-
nie sieci wraz z przyłączami i odejściami do granicy 
działek na obszarze około 55 ha. Projektowaną sieć 
kanalizacji sanitarnej z miejscowości Łupiny planuje 
się podłączyć do zaprojektowanej kanalizacji w miej-
scowości Kaczory w działce nr geod. 137/2, natomiast 
z miejscowości Śmiary planuje się włączyć kanalizację 
w miejscowości Tworki w działce nr geod. 511.

Część 2 „Opracowanie dokumentacji projekto-
wo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitar-
nej wraz z przyłączami na terenie gminy Wiśniew  
w miejscowościach Pluty, Daćbogi i Mroczki” pod-
pisano umowę z biurem projektowym Wasiluk  
Andrzej Instalacje Sanitarne z Białej Podlaskiej.

Dokumentacja projektowa. Fot. UG
Dokumentacja projektowa. Fot. UG

Dokumentacja projektowa. Fot. UG

Dokumentacja projektowa. Fot. UG
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Informacja dla wszystkich rodzin,  
które chcą wspierać i pomagać rodzinom

GMINNY OŚRODEK pOMOCY SpOłECZNEJ W WIŚNIEWIE

Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Wiśniewie zaprasza 
do współpracy osoby i rodziny zainteresowane wsparciem ro-
dzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji 
opiekuńczo - wychowawczych.

Zostając rodziną wspierającą możesz podzielić się swoim do-
świadczeniem i wesprzeć inne rodziny. Zasady powoływania i współ-
pracy rodziny wspierającej określają art. 29, 30, 31 ustawy z dnia  
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
1. Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone 

osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka (np. sąsiedzi, 
dziadkowie, krewni, znajomi), które nie były skazane prawo-
mocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

2. Rodzinę wspierającą ustanawia Kierownik Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Wiśniewie na mocy upoważnienia Wój-
ta po uzyskaniu pozytywnej opinii wydanej na podstawie prze-
prowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

3. Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny,  
pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

a. opiece i wychowaniu dziecka;
b. prowadzeniu gospodarstwa domowego;
c. kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.
4. Z rodziną wspierającą Kierownik zawiera umowę, która okre-

śla zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy 
(np. za zakupione bilety do kina, muzeum, na basen, komuni-
kację miejską), o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy.

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą 
zgłaszać swoją kandydaturę do Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Wiśniewie, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew. Po uzy-
skaniu pozytywnej (na podstawie wywiadu przeprowadzonego 
przez pracownika socjalnego) z rodziną wspierającą podpisana 
zostanie umowa która określa zasady zwrotu kosztów związanych 
z udzielaniem pomocy.

Więcej informacji można uzyskać w Gminnym Ośrodku pomocy  
Społecznej w Wiśniewie, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew,  
tel 25 641 73 13 wew. 120.

Od 3 stycznia 2020 r. Gmina Wiśniew  
w partnerstwie z Gminami: Kotuń, Skórzec  
i Siedlce realizuje projekt pt. „CZAS SENIORA”
 dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 
Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 
Zwiększenie dostępności usług społecznych.

Realizatorami projektu są Gminne Ośrodki pomocy Społecznej.
Cel główny projektu: 
Zwiększenie aktywności i uczestnictwa 234 osób (185K  

i 49 M) niesamodzielnych tj. zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie Gminy 
Wiśniew – 22 osoby (20 K, 2 M), Gminy Kotuń – 75 osób  
(57 K, 18 M), Gminy Skórzec – 75 osób (55 K, 20 M), Gminy 
Siedlce - 62 osoby (53 K, 9 M).

W każdej z gmin zostaną utworzone Lokalne Kluby Seniora.  
W ramach prowadzonych Klubów planuję się realizację usług 
opiekuńczych w Lokalnych Klubach seniora w tym:

−	 Edukację prozdrowotną – wykłady z indywidualnymi konsul-
tacjami Uczestników Projektu ze specjalistami: lekarz, pie-
lęgniarka, ratownik medyczny, fizjoterapeuta;

−	 Edukację prozdrowotną – warsztaty pn. Pierwsza pomoc 
przedmedyczna;

−	 Edukację prozdrowotną – warsztaty kulinarne pn. Zdrowy 
senior – dieta i zasady zdrowego odżywiania się;

−	 Edukację prozdrowotną – terapia tańcem i ruchem czyli gim-
nastyka rehabilitacyjna;

−	 Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych e-Senior. Zajęcia obej-
mują podstawy obsługi komputera w zakresie umiejętności 
komunikacji ze światem zewnętrznym, w tym wyszukiwarki: 

rozkładów jazdy autobusów i pociągów, e-płatności, godziny 
otwarcia przychodni i apteki, rezerwacja wizyty u lekarza, 
e-prasa, e-zakupy, komunikacja za pomocą skype/a, komu-
nikowanie się z rodziną i przyjaciółmi za pomocą internetu, 
obsługi telefonu, tabletu.

−	 Działalność kulturalna: jednodniowe wyjazdy do kina, tea-
tru, koncerty, muzeum, imprezy kulturalne.

−	 Zajęcia sportowe; nordic walking, aqaaerobic basen, kręgle, 
bilard.

−	 Zajęcia rozwijające umiejętności i zainteresowania seniorów 
oraz wykorzystanie czasu wolnego: rękodzieło, szydełkowa-
nie, hafciarstwo, kulinaria, warsztaty taneczne, muzyczne.

−	 Zajęcia zwiększające aktywność i uczestnictwo seniorów  
w życiu społecznym – trening pamięci.

−	 Spotkania i prezentacje międzygminne.
−	 Wyjazdy integracyjno-aktywnościowe.
−	 Obchody Narodowego Dnia Seniora.
−	 Utworzenie grup samopomocowych.

Ponadto na terenie Gminy Kotuń zostanie utworzona wypo-
życzalnia sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego. Zostanie 
zakupiony sprzęt m.in. wózki inwalidzkie, chodziki rehabilitacyj-
ne, podnośniki wannowe, siedziska wannowe obrotowe z opar-
ciem, ławeczki wannowe, kule, taborety pod prysznic, maty anty-
poślizgowe do wanny lub pod prysznic, uchwyty do łazienki, laski 
dla osób niewidomych, naklejki brajlowskie na klawiaturę, szyny 
podjazdowe, szyny teleskopowe, łóżka rehabilitacyjne proste, 
łóżka ze sterownikiem elektrycznym, materace przeciwodleżyno-
we, krzesła sedesy na kółkach.

Wartość projektu – 4.680 508,69 zł.
Okres realizacji projektu 24 miesiące. 

Anetta Roszkowska
 Kierownik GOPS w Wiśniewie
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W tym miesiącu o koronawirusie? Nie! Wyjątkowo zamiast mówić  
o chorobach nawet tak ważnych jak COVID-19 zaproszę Czytelników w po-
dróż po ościennych krajach i przedstawię jak funkcjonuje w nich opieka 
zdrowotna. Wszyscy narzekamy na nasz system ochrony zdrowia, może 
więc warto dowiedzieć się w jakich warunkach leczą się nasi sąsiedzi?

Dzisiaj przedstawię jak funkcjonuje system ochrony zdrowia na Ukrainie.  
Jeśli tematyka przypadnie do gustu naszym Czytelnikom będziemy 
kontynuować cykl.

po informacje zwróciłem się (oczywiście w ramach teleporady)  
do osoby, która bardzo dużo wie o życiu codziennym na Ukrainie. Dr Mi-
kołaj Matejek z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku 
pochodzi z Siedlec, jest siostrzeńcem znanej nam wszystkim dr Anny Ma-
tejek-Machnickiej, studiował we Lwowskim Uniwersytecie Medycznym. 
Dodam że jedynym celem naszej rozmowy jest przedstawienie informa-
cji, które mogą zaciekawić naszych Czytelników. 

Jak leczą naszych sąsiadów - Ukraina

Doktor Zbigniew Grabek: Jak działa system opieki zdrowotnej 
na Ukrainie?
Doktor Mikołaj Matejek: Działa słabo, w niektórych rejonach 
zwłaszcza na wschodzie – na granicy zapaści. Trudno się spodzie-
wać żeby było inaczej w kraju znajdującym się w stanie wojny, nę-
kanym korupcją i makabrycznymi problemami ekonomicznymi. 

Na Ukrainie nie istnieje obowiązkowe ubezpieczenie zdrowot-
ne – korzystanie z prywatnych polis ubezpieczeniowych jest zu-
pełnie dobrowolne. Pacjent płaci za usługę medyczną z własnych 
pieniędzy a potem stara się w ubezpieczalni o zwrot poniesionych 
kosztów. Niestety społeczeństwo ukraińskie jest na tyle biedne, 
że większości ludzi nie stać na wykupienie nawet podstawowej 
polisy zdrowotnej (koszt ok. 150 zł) i pozostają nieubezpieczeni. 
W razie poważnych problemów zdrowotnych wyciągają pieniądz 
schowany na czarną godzinę, sprzedają wartościowe przedmioty 
lub organizują rodzinną zbiórkę. 

Ubezpieczalnie niechętnie zwracają koszty leczenia. Piętrzą 
problemy natury formalnej, tygodniami odwlekają podjęcie decyzji  
- w praktyce pomyślne załatwienie sprawy wymaga wręczenia łapówki. 

Oprócz kosztów oficjalnych w opiece zdrowotnej Ukrainy bar-
dzo powszechne są opłaty nieformalne, bez których leczenie jest 
praktycznie niemożliwe. Konsultacja lekarska, operacja chirur-
giczna, drobny zabieg czy nawet zastrzyk i zmiana opatrunku wy-
magają „dopłaty”. Pacjenci chcący korzystać z nowocześniejszych 
leków często przynoszą je do szpitala. Bywa że zabierają ze sobą 
materiały opatrunkowe, czy szwy chirurgiczne.

Przychodnie i szpitale borykają się z ogromnym problemem 
jakim jest brak odpowiedniego wyposażenia (od podstawowych 
materiałów ochronnych dla personelu po sprzęt specjalistyczny). 

ZG: A jak funkcjonuje podstawowa opieka zdrowotna?
MM: Specjalizacja z medycyny rodzinnej została wprowadzona 
dopiero w 2018 roku, wcześniej w ośrodkach zdrowia, tak jak  
u nas wiele lat temu, przyjmowali interniści i pediatrzy. Ze wzglę-
du na możliwość uzyskania specjalistycznej opieki głównie w du-
żych miastach obowiązki lekarza podstawowej opieki zdrowotnej 
są bardzo szerokie. Lekarz rodzinny musi więc być i chirurgiem 
i pediatrą i położnikiem i ginekologiem. Praca ta ze względu  
na braki w usprzętowieniu ma wymiar wirtuozerski.

ZG: Jak funkcjonuje ambulatoryjna opieka specjalistyczna?
MM: Poradnie specjalistyczne – nazywane centrami diagnostycz-
nymi – istnieją przeważnie w dużych miastach wojewódzkich. Pa-
cjenci wymagający konsultacji lekarzy specjalistów, leczą się więc 
głównie w gabinetach prywatnych, często nawet w szpitalach, 
gdzie są przyjmowani w tzw. „międzyczasie”.

ZG: A szpitale i SORy?
MM: Czas oczekiwania w SOR czy izbie przyjęć jest o wiele krót-
szy niż w Polsce ze względu na to, że pacjenci odwiedzają szpital 
tylko wtedy, gdy naprawdę potrzebują pomocy szpitalnej. W sy-
tuacjach bezpośredniego zagrożenia życia pomoc udzielona jest 
niezwłocznie i bezpłatnie, ale po rekonwalescencji opłata za po-
niesione przez szpital koszty musi być uregulowana. 

W szpitalach, w których odbywałem swoje praktyki (poziom woje-
wódzki / kliniczny) było bardzo dobre zaopatrzenie w nowoczesny sprzęt 
i leki, ale tak kompleksowe leczenie można uzyskać tylko na poziomie 
szpitali klinicznych w największych miastach jak Lwów, Kijów czy Odessa.

ZG: Ratownictwo medyczne?
MM: Działa dość dobrze. Zniknęły stare skąpo wyposażone karetki 
produkcji rosyjskiej, dobrze działa system łączności i koordynacji służb 
ratowniczych. Karetki przyjeżdżają na miejsce wezwania dość szybko. 

ZG: Stomatologia?
MM: Dominują oczywiście gabinety prywatne, często dobrze wy-
posażone i świadczące usługi na wysokim poziomie. Czasami są 
odwiedzane przez Polaków ze względu na atrakcyjne ceny. 

ZG: Apteki i zaopatrzenie w leki?
MM: W aptekach są obecne wszystkie nowoczesne leki. Cieka-
wostką jest, że (poza niektórymi silnie działającymi narkotykami  
i psychotropami) leki są wydawane bez recepty. 

ZG: Czyli można po swojemu leczyć teściową chorą na serce? 
MM: Tak. Bez problemu. Ma to swoje zalety. Pacjenci nie muszą zja-
wiać się w przychodni po przedłużenie recept, radzą też sobie sami  
w przypadku wielu podstawowych chorób. Ma też wady – prowa-
dzenie terapii bez nadzoru może mieć przykre konsekwencje. 

Ceny nowoczesnych, zachodnich leków są większe niż w Polsce. 
Za antybiotyk Augmentin zapłaciłem na Ukrainie 60 zł, w Polsce 
po refundacji zapłaciłbym 18 zł. 

ZG: Ubezpieczalnia zwróciła?
MM: Nie. Dałem sobie spokój kiedy po blisko dwóch tygodniach 
bezskutecznych starań usłyszałem że „wy z eurosajuza jesteście 
tacy niedomyślni”.

ZG: A gdzie leczą się bogaci Ukraińcy?
MM: Na Ukrainie coraz intensywniej rozwija się sektor luksuso-
wej prywatnej służby zdrowia, gdzie w komfortowych warunkach 
istnieje możliwość uzyskania zaawansowanych świadczeń, lecz 
jest dostępny tylko dla osób bardzo zamożnych.
Dziękuję za rozmowę. 

Doktor Mikołaj Matejek 
Fot. archiwum prywatne
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Komenda Miejska policji w Siedlcach przez cały styczeń 
2020 r. prowadziła plebiscyt na Najpopularniejszego Dziel-
nicowego 2019 roku. Celem plebiscytu było przybliżenie syl-
wetek dzielnicowych oraz podniesienie społecznego zaufa-
nia do tych funkcjonariuszy. 

W przyjętej formule konkursu jedynym i bardzo ważnym 
elementem oceny wpływającej na wyłonienie najpopularniej-
szego dzielnicowego jest opinia społeczna wyrażona za pomocą 
ankiety skierowanej bezpośrednio do społeczeństwa. Miano 
„Najpopularniejszego Dzielnicowego Roku 2019” zdobył aspi-
rant sztabowy Krzysztof paciorek z Komisariatu Policji w Skór-
cu - dzielnicowy gminy Wiśniew. Panu dzielnicowemu bardzo 
serdecznie gratulujemy!!!

31 stycznia 2020 roku honorowi dawcy krwi, należący  
do polskiego Czerwonego Krzyża, odebrali z rąk Wojewody Ma-
zowieckiego Konstantego Radziwiłła odznaczenia państwowe.

Podczas uroczystości, która odbyła się w Mazowieckim Urzę-
dzie Wojewódzkim w Warszawie, Srebrny Krzyż Zasługi odebrał 
mł. bryg. Wojciech Jurzyk, oficer Komendy Miejskiej Państwowej 
Straży Pożarnej w Siedlcach, mieszkaniec Wiśniewa.

27 grudnia 2019 r. w sali widowiskowej Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Wiśniewie odbyła się III sesja Młodzieżowej Rady 
Gminy Wiśniew III kadencji.

W obradach uczestniczyło 12 młodych radnych, tradycyj-
nie przedstawiciele władz samorządowych, dyrektor Gminne-
go Ośrodka Kultury w Wiśniewie, dyrektor Szkoły Podstawowej  
w Śmiarach oraz przybyli goście.

Sesja przebiegła zgodnie z zaplanowanym porządkiem obrad, 
młodzi samorządowcy podsumowali zrealizowane prace w 2019 
roku oraz przygotowali plan działania na 2020 rok.

Krzysztof paciorek  
- Dzielnicowym Roku 2019 

Srebrny Krzyż Zasługi dla mieszkańca Wiśniewa 

III Sesja Młodzieżowej 
Rady Gminy Wiśniew

Krzyż Zasługi ustanowiono na mocy ustawy z dnia 23 czerwca 
1923 r. jako odznaczenie trójklasowe (Złoty, Srebrny i Brązowy) 
przyznawane osobom, które po 1918 r. w sposób szczególny  
zasłużyły się dla kraju i społeczeństwa.

Panu brygadierowi Wojciechowi Jurzykowi bardzo serdecznie 
gratulujemy!!!

Radni MRGW. Fot. UG

Radni MRGW. Fot. UG

Mł. bryg. Wojciech Jurzyk z Wojewodą 
Mazowieckim. Fot. archiwum prywatne

Uczestnicy uroczystości w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie. Fot. archiwum prywatne
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Gmina Wiśniew podpisała umo-
wę z Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie na dofinan-
sowanie zakupu sprzętu ratowni-
czego dla jednostek OSp z terenu 
gminy Wiśniew.

Łączna wartość sprzętu zaku-
pionego w ramach zadania inwe-
stycyjnego pn.: „Zakup sprzętu 
ratowniczego dla  jednostek OSP  
z terenu Gminy Wiśniew” wyniosła 
56.000,00 zł, z czego uzyskane dofi-
nansowanie to kwota 30.000,00 zł.
Zakupiony sprzęt to: 
•	wąż tłoczny W-52 - 20 szt.,
•	wąż tłoczny W-75 - 20 szt.,
•	wąż tłoczny W-110 - 2 szt.,
•	 ubranie specjalne - 12 szt.,
•	 sygnalizator bezruchu - 2 szt.,
•	 aparat powietrzny z maską i butlą 

stalową 6l/300 bar - 2 szt.,
•	motopompa pływająca - 1 szt.,
•	 sorbent - 5 szt.,
•	 drabina nasadkowa - 2 szt.,
•	 poduszki wysokociśnieniowe pod-

noszące 8 barowe z akcesoriami 
- 1 kpl.

Sprzęt otrzymały następujące jed-
nostki OSP:
•	 Łupiny: W75 -5 szt., W52 – 5 szt., 

ubrania specjalne – 3 szt.;
•	Gostchorz: aparat powietrzny  

z maską i butlą stalową – 2 szt., 
sygnalizator bezruchu – 2 szt.;

•	 Radomyśl: motopompa pływająca 
– 1 szt., W110 – 2 szt.,  
W75 – 5 szt., W52 – 5 szt.;

•	 Śmiary: drabina nasadkowa  
– 2 szt., W75 – 5 szt., W52 – 5 szt., 
ubrania specjalne – 6 szt.;

•	Wiśniew: poduszki wysokociśnie-
niowe – 1 kpl, W75 – 5 szt.,  
W52 – 5 szt., sorbent – 100 kg, 
ubrania specjalne – 3 szt.

Zakończyły się Walne Zebra-
nia Sprawozdawcze Ochotniczych 
Straży pożarnych działających  
w gminie Wiśniew. podczas ze-
brań zarządy jednostek przedsta-
wiły sprawozdania za miniony rok 
oraz plany działalności wraz z pla-
nami finansowymi na 2020 rok.

W walnych zebraniach, 
oprócz druhów z jednostek ma-
cierzystych, udział brali również 
zaproszeni goście. W tym roku 
na walnych zebraniach obecni 
byli m.in.: Komendant Miej-
ski PSP w Siedlcach – st. bryg. 
Andrzej Celiński, Wójt Gminy 
Wiśniew i Członek ZOW ZOSP 
RP - Krzysztof Kryszczuk, Pre-
zes ZOG ZOSP RP w Wiśniewie 
– dh Karol Woźniak, Sekretarz 
ZOG ZOSP RP – dh Artur Ciołek.

Obecni na zebraniach goście 
dziękowali druhom za całorocz-
ną współpracę i gotowość bojo-
wą jednostek. Wyrazili uznanie 
dla zarządów i wszystkich dru-
hów za umiejętność zdobywa-
nia funduszy, dbałość o posia-
dane mienie i estetykę strażnic.

29 stycznia w szkołach z terenu gmi-
ny Wiśniew odbyły się eliminacje gminne  
do Otwartego Turnieju Wiedzy pożarniczej. 

Test złożony z 30 pytań został przepro-
wadzony w dwóch grupach wiekowych: gru-
pa I - klasy 1 - 6 oraz grupa II – klasy 7 i 8. 
Po dokonaniu oceny prac pisemnych do fi-
nału rozgrywek gminnych zakwalifikowano:
I grupa wiekowa: 
1. Rafał Tyszkiewicz, SP w Śmiarach – 16 pkt,
2. Michał Borkowski, SP w Śmiarach – 15 pkt,
3. Maja Pierog, SP w Śmiarach – 13 pkt,

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2020 ZAKOńCZONA
Wszystkie wezwania wydane przez Wójta Gminy Wiśniew do osobistego stawienia się do kwa-
lifikacji wojskowej w dniach 15 i 16 kwietnia 2020 roku tracą ważność, a wezwani nie mają 
już obowiązku stawienia się przed powiatową Komisją Lekarską Nr 1 w Siedlcach. Zakończenie 
kwalifikacji wojskowej jest związane z ryzykiem zarażenia koronawirusem powodującym cho-
robę COVID-19. Jest to działanie profilaktyczne zapobiegające rozprzestrzenianiu się wirusa. 

Sprzęt dla 
jednostek OSp

WZS OSp

Eliminacje gminne OTWp
4. Sebastian Pierog, SP w Śmiarach – 13 pkt. 
II grupa wiekowa: 
1. Dawid Jastrzębski, SP w Śmiarach – 16 pkt, 
2. Wojciech Krasuski, SP w Śmiarach – 15 pkt,
3. Julia Gołoś, ZO Wiśniew – 14 pkt,
4. Kacper Pierog, SP w Śmiarach – 14 pkt,
5. Kacper Grzyb, SP w Śmiarach – 14 pkt.
W wyniku rozgrywek finałowych do elimina-
cji powiatowych zakwalifikowali się: 
I grupa wiekowa:
1. Rafał Tyszkiewicz – SP w Śmiarach – 16 pkt,
2. Michał Borkowski – SP w Śmiarach – 15 pkt.
II grupa wiekowa:
1. Dawid Jastrzębski – SP w Śmiarach – 16 pkt,
2. Wojciech Krasuski SP w Śmiarach – 15 pkt.

Przebieg eliminacji gminnych nadzoro-
wała komisja w składzie: Prezes ZOG ZOSP 
RP - druh Karol Woźniak, Komendant Gmin-
ny ZOSP RP - druh Wojciech Grzegorczyk oraz 
członkowie zarządu OSP Wiśniew: druhna 
Zuzanna Młynarczyk i druh Michał Kordys. 

KM PSP w Siedlcach oraz Prezes ZOG ZOSP RP. Fot. UG

Zarząd OSP Gostchorz. Fot. UG

Druhowie OSP Gostchorz. Fot. UG

Fot. UG
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26 stycznia 2020 r., w Szkole podstawowej w Śmiarach, 
odbył się XI Międzynarodowy Festiwal Kolęd i pastorałek 
„KOLęDNICZE SERCE pOLSKIE”. Jak co roku występy artystów 
poprzedziła Msza święta, którą sprawował proboszcz parafii 
Śmiary – ks. Jarosław Fałdowski. Oprawę muzyczną Mszy św. 
zapewnił Chór parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus im. o. piotra 
Sadownika w Siedlcach.

Festiwal oficjalnie otworzyli: Katarzyna Wielgórska - dyrektor 
SP w Śmiarach, paweł Ksionek - dyrektor Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Wiśniewie, Krzysztof Kryszczuk - wójt gminy Wiśniew oraz 
Elżbieta Wysokińska - Przewodnicząca Rady Gminy Wiśniew.

Występy konkursowe poprzedziły dwa zespoły, które nie pod-
legały ocenie: Zespół Ludowy „Wiśniewiacy” im. Zbigniewa Myrchy 
z Wiśniewa oraz Zespół Ludowy „Kotwica” działający przy Sto-
warzyszeniu Polaków Kiejdan z Litwy.

W tegorocznej edycji festiwalu wykonawców oceniało jury 
w składzie: Michał hołownia – dyrektor Zespołu Szkół Muzycz-
nych w Siedlcach, Janina Dołgich – wieloletnia dyrektor GOK 
w Wiśniewie i inicjatorka Festiwalu oraz Małgorzata Dymecka 
– prezes TSK RAZEM.
W kategorii Zespoły Wokalne lub Zespoły Wokalno-Instrumentalne:
-  I miejsce zajął Zespół Ludowy „Węgrowianie” z Węgrowskiego 

Ośrodka Kultury, 
- II miejsce zdobyła Grupa Śpiewacza „Białki”, 
- III miejsce zajął zespół „Młynarzanki” z Młynek, gmina Wodynie.
W kategorii Chóry:
-  I miejsce zdobył Chór parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus im. 

o. Piotra Sadownika w Siedlcach,
-  II miejsce zajął Zespół „Niezapominajki” z Ośrodka Kultury w Łukowie, 
-  III miejsce zostało przyznane Zespołowi Wokalnemu „Radość” 

z Radomyśli.
W kategorii Soliści Dorośli:
- I nagroda trafiła do Anety Karczmarskiej, 
- II miejsce zdobył Antoni Wiszniewski z Radomyśli, 
- III miejsce trafiło do Dariusza Grali.

W kategorii Soliści – Młodzież:
-  jury najwyżej oceniło występ Karoliny i Kuby Jastrzębskich  

z Helenowa, 
-  II miejsce ex aequo komisja przyznała Oliwii Dzido oraz 

Magdalenie Księżopolskiej, 
-  III miejsce zdobyło trio paulina Krasuska, Dominika Oknińska, 

Justyna Żurawska ze Szkoły Podstawowej w Śmiarach,
- wyróżnienie otrzymała Lena Ornowska.

W trakcie Festiwalu Kolęd i Pastorałek, już po raz drugi, przy-
znano Nagrodę Publiczności, która trafiła do pauliny Krasuskiej, 

XI KOLęDNICZE SERCE pOLSKIE

Uczestnicy i organizatorzy XI MFKiP Kolędnicze Serce Polskie. Fot. UG

Jury Festiwalu. Fot. UG

Laureaci Festiwalu. Fot. UG
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Wykonując Uchwałę Rady Gminy Wiśniew Nr XLI/296/2018 z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie nadawania tytułów: 
„Honorowy Obywatel Gminy Wiśniew” oraz „Zasłużony dla Gminy Wiśniew”, za osiągnięcia zasługujące na szczególne 
uznanie oraz działalność, która przyczyniła się do społecznego rozwoju Gminy Wiśniew, wójt gminy Wiśniew informu-
je, że do 17 kwietnia 2020 r. przyjmuje zgłoszenia kandydatów do odznaczenia tytułami w 2020 roku. 

Regulamin nadawania tytułów honorowych stanowi załącznik do Uchwały Rady Gminy Wiśniew Nr XLI/296/2018  
z dnia 8 maja 2018 r. i dostępny jest w sekretariacie Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wiśniew.

Zgłoszenia kandydatów 

Dominiki Oknińskiej oraz Justyny Żurawskiej ze Szkoły Podsta-
wowej w Śmiarach.

Podczas obrad jury przed publicznością wystąpiły połączone 
Chór i Schola z parafii Bożego Ciała w Siedlcach oraz Chór Złotego 
Wieku w Siedlcach pod dyrekcją Mariusza Orzełowskiego.

Tuż przed rozdaniem nagród festiwalowych wójt gmi-
ny Wiśniew wręczył nagrody uczestnikom ogłoszonego  
w grudniu 2019 roku konkursu „Dekoracja Bożonarodzenio-
wa – gmina Wiśniew w świątecznym nastroju”. Do konkur-
su zgłosiło się 4 uczestników. Komisja konkursowa dokonała 
analizy iluminacji i przyznała następujące miejsca: I miejsce 
- Arnold Długosz, II miejsce - Wojciech Stańczuk, III miej-
sce - ex aequo - Janusz prekurat oraz Młodzieżowy Ośrodek 
Wychowawczy w Gostchorzy. Wszyscy uczestnicy konkursu 
otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

W czasie festiwalu wolontariusze: Daria Miechowiecka, Julia 
Roguska, Eryk Fronczek oraz Mateusz Fronczek, zbierali do pu-
szek datki na kosztowne leczenie małego Kacpra Boruty. Zebrano 
w sumie 1.795,50 zł i 5 euro. Ofiarodawcom, w imieniu Kacpiego 
i jego rodziców - serdecznie dziękujemy!!!

Na zakończenie Festiwalu – tradycyjnie - wszystkie zespoły 
odśpiewały kolędę „Bóg się rodzi”.

Organizatorami MFKiP „Kolędnicze Serce Polskie” byli: 
Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniewie oraz Szkoła Podstawowa 
im. Jana Pawła II w Śmiarach.

Patronat Medialny: 
TUBA Siedlce, Tygodnik Siedlecki, Katolickie Radio Podlasie, 

Podlasie.24.pl oraz Gminne Wieści.

28 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy

Dnia 12 stycznia br. odbył się 28 Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej pomocy. W tym roku zbieraliśmy pieniądze na za-
pewnienie najwyższych standardów diagnostycznych i leczni-
czych w dziecięcej medycynie zabiegowej. 

Do naszej gminy przyjechali wolontariusze ze sztabu MOK Siedl-
ce, którzy zbierali pieniądze w miejscowościach Wiśniew, Śmiary 

oraz Radomyśl. Wolontariusze zostali poczęstowani ciepłym posił-
kiem, który przygotowały Panie z Zespołu Ludowego „Wiśniewiacy” 
Anna Montewka oraz Barbara Wróbel. Dodatkowo dla osłody poda-
no deser przygotowany przez sołtys Wiśniewa Martę Fronczek. 

Wolontariusze zebrali 2.925zł, za co bardzo dziękujemy 
wszystkim darczyńcom.

Sponsorzy:
Starostwo Powiatowe w Siedlcach, Międzygminny Bank 

Spółdzielczy w Zbuczynie, AGRO-TOP, Agnieszka i Andrzej 
Bilscy - SKLEPY SPOŻYWCZE Lewiatan, Teresa Zając i Agnieszka 
Bożek - Sklep SZARACZEK Wiśniew, NASZ DRÓB, ZUO Siedlce, 
TARTAK DES-HAUSE Śmiary, Zakład Mięsny „Mościbrody”, 
Dwór Mościbrody, Mal-Pol, Remonty i usługi budowlane  
oraz Anna Staręga Wiśniew – Kolonia.

Wolontariusze zbierający datki dla Kacpra Boruty. Fot. SP w Śmiarach

Fot. GOK
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TOMASZ OKNIńSKI uczył w Zespole Oświatowym  
w Wiśniewie ponad 20 lat. Wiadomość o jego nagłej śmierci przyję-
liśmy z ogromnym bólem i niedowierzaniem. Wiemy, że nic nie jest 
w stanie zapełnić pustki, jaka po nim pozostała. Jego słowa i czyny, 
które zawsze będą w naszej pamięci, dziś traktujemy jak swoiste 
dziedzictwo. Pracę nauczyciela wykonywał z ogromnym zaangażo-
waniem, poświęceniem i radością. To była jego pasja. Wymagał wie-
le od siebie i swoich wychowanków. Motywował ich do osiągania 
sukcesów i walki z własnymi słabościami, przekraczania granic umy-
słu i ciała. Cieszył się z licznych sportowych osiągnięć swoich uczniów 
i mobilizował do kolejnych. Uczestniczył w wielu biegach ulicznych, 
przebiegł maraton. Był ciekawy świata i innych ludzi. W każdym czło-
wieku, którego spotykał na swojej drodze, potrafił dostrzec coś wy-
jątkowego. Wrażliwy na krzywdę innych, pomagał poszkodowanym 
przez życie. Potrzeby i oczekiwania  innych ludzi często były dla niego 
ważniejsze od jego własnych. Powiernik wielu problemów i trosk 
bliskich, udzielał cennych rad, dodawał otuchy, pocieszał, wlewał 
w serca iskierki nadziei. Zauważał i chwalił dokonania innych, pod-
suwał własne ciekawe, niekonwencjonalne pomysły. Potrafił roz-
świetlić szarość dnia dobrym słowem, celną ripostą, błyskotliwym 
poczuciem humoru. Był lubiany i ceniony, pogodne  usposobienie 
nie pozwalało mu wdawać się w niepotrzebne dyskusje czy też kryty-
kować innych. Każdy dzień traktował jak wyzwanie, nigdy nie godził 
się na „bylejakość”, nudę, szarość, banał. Umysł wszechstronny i nie-
przeciętny, koneser piękna, sztuki, literatury, teatru, filmu. Patriota, 
kochał ojczyznę, zarówno tę w wymiarze ogólnym, jaki i tę lokalną 
– Wiśniew zawsze bliski jego sercu. Był świetnym organizatorem, 
uroczystości przygotowywane pod jego okiem budziły powszechny 
podziw. Dbał o wygląd szkoły, dekorował korytarze ciekawymi gazet-
kami, wystawami, eksponował medale i dyplomy swoich podopiecz-
nych. Z jego inicjatywy powstał kącik patrona szkoły, który upiększał 
kwiatami bez względu na porę roku. Słowa uznania przyjmował ze 
skromnością, mówiąc raczej o zasługach innych. Z racji nieposkro-
mionego entuzjazmu, charyzmatycznej osobowości oraz osobliwego 
uroku, cieszył się ogromną sympatią i powszechnym uznaniem. Miał 
magnetyczną siłę przyciągania innych. Nauczył nas tego, aby wyma-
gać wiele od siebie i dawać wszystko, co najlepsze innym... Nigdy się 
nie poddawał. Jako urodzony optymista, zawsze wierzył w lepsze ju-
tro. Chciał zrealizować jeszcze wiele marzeń, zamiarów, jednak Bóg 
zaplanował mu inną przyszłość. Dziś nie jesteśmy jeszcze w stanie, 
w sposób ludzki, zrozumieć, pogodzić się z wolą Boga, ale głęboko 
wierzymy, że kiedyś poznamy jej sens w ponadludzkim wymiarze. 
Dlatego nie mówimy: żegnaj, a jedynie: Do zobaczenia Tomku!

Można odejść na zawsze, by stale być blisko...

Wspomnienie
Z wielkim żalem i smut-

kiem przyszło nam się pożeg-
nać również z wieloletnim na-
uczycielem i naszą koleżanką
RENATĄ 
GODZIńSKĄ. I mimo, 
że nie ma Jej już między nami,  
to pozostawiła swój ślad na za-
wsze w naszych sercach i pamięci 
jako osoba wyjątkowo otwarta, 
serdeczna, pełna życia, rado-
ści i ciepła. Taka właśnie była. 
Jej pozytywne usposobienie 
było widoczne na każdym kro-
ku, przejawiało się w drobnych 
gestach, które rozjaśniały każ-
dy pochmurny dzień. Otwarta  
na ludzi, miała dużo przyjaciół. 

Lubiła gdy wpadaliśmy z wizytą, z dobrym słowem. A my dobrze się  
u Niej czuliśmy. W Jej ciepłym domu i pięknym ogrodzie, z którego 
była bardzo dumna. Kochała przyrodę, cieszyły Ją rośliny i kwiaty, 
które pielęgnowała z niezwykłym oddaniem. Uwielbiała podróże,  
z każdej przywoziła mnóstwo zdjęć i wspomnień, którymi dzieliła się 
z nami podczas wspólnych spotkań. Wciąż mamy w pamięci nasze 
rozmowy, żarty, wyprawy do kina i teatru, wyjazdy na wycieczki. 
Umiała słuchać. Potrafiła wesprzeć dobrym słowem, być przy dru-
gim człowieku w smutku i radości. Nawet wtedy, kiedy sama zma-
gała się z chorobą. Lubiła dyskutować na ważne tematy i nigdy nie 
pozostawała obojętna wobec problemów i zwykłych radości. Cieszyła 
się dużą sympatią i autorytetem, zarówno wśród uczniów, rodziców, 
jak i pracowników szkoły. Jej dawni wychowankowie do dziś ciepło  
i serdecznie Ją wspominają, każdy Jej gest przychylności i życzliwości. 
Spełniała się w trudnej pracy nauczycielskiej. Była inicjatorką wielu 
działań szkolnych, w które angażowała się z niezwykła energią. To z jej 
inicjatywy od ponad dziesięciu lat organizowany jest w szkole Festiwal 
Piosenki Międzynarodowej, który ma obecnie zasięg powiatowy. Przy-
gotowywała uczniów do wielu konkursów, projektów, przedstawień. 
Jako koleżanka i przyjaciel – była niezawodna, jako nauczyciel i wycho-
wawca – dbała o wszystkie potrzeby uczniów, nie szczędząc sił i czasu.

Tak trudno uwierzyć, że nie zobaczymy Jej już na szkolnym 
korytarzu wśród swoich uczniów, że nie obdarzy nas swoim ła-
godnym, spokojnym uśmiechem, że już z nami nie porozmawia. 
Przeżyła swe życie w najpiękniejszy z możliwych sposobów, zgod-
nie ze swoimi ideałami. Swą postawą życiową, pogodą ducha, 
otwartością i życzliwością wobec drugiego człowieka, pokazywa-
ła nam, co jest w życiu ważne i istotne. Żyła skromnie, pięknie,  
w przyjaźni z Bogiem i z ludźmi. Śmierć przyszła za wcześnie, prze-
kreślając Jej plany i marzenia. Jesteśmy wdzięczni za Jej obecność 
wśród nas, za wszelkie dobro, troskę, miłość i przyjaźń. Jej ziem-
ska podróż dobiegła końca. Tak spodobała się Bogu, że chciał Ją 
mieć w nowym życiu. Tam przygotował dla Niej zadania równie 
wielkie i piękne, jak te które miała na ziemi, tylko wieczne. 

Ks. Jan Twardowski napisał: ”Można odejść na zawsze,  
by stale być blisko...”. Renata i Tomek zawsze będą blisko.

Nauczyciele, pracownicy i uczniowie  
Zespołu Oświatowego w Wiśniewie

W odstępie zaledwie miesiąca pożegnaliśmy dwoje wyjątkowych nauczycieli Zespołu Oświatowego w Wiśniewie. pan Tomasz 
Okniński zmarł nagle 10 stycznia, pani Renata Godzińska odeszła, po kilkuletniej chorobie, 17 lutego.

Fot. Archiwum prywatne
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27 stycznia 2020 roku zmarł żołnierz, rolnik, patriota – 
podporucznik Wp Mieczysław Jastrzębski. pan Mieczysław 
urodził się w 1916 roku w Mroczkach i tam mieszkał przez 
całe życie. Był najstarszym mieszkańcem gminy Wiśniew  
- w maju skończyłby 104 lata.

W roku 1920, mając 4 lata, był świadkiem marszu wojsk bol-
szewickich na Warszawę i odwrotu po przegranej bitwie. Wy-
buch II Wojny Światowej zastał go, gdy pełnił służbę wojskową 
w 9 Pułku Artylerii Lekkiej. Jako żołnierz przeszedł kampanię 
wrześniową, przeżył, szczęśliwie wrócił do domu. 

Gdy tylko nadarzyła się okazja włączył się do walki konspira-
cyjnej, podziemnej o Polskę. Po zakończeniu wojny, jako rolnik, 
poświęcił się ciężkiej pracy dla Ojczyzny.

Zawsze był człowiekiem modlitwy, gorliwym katolikiem. 
Ożenił się, wychował i wykształcił trzy córki, a Bóg obdarzył  
go dobrym zdrowiem i długim życiem. Był człowiekiem pogod-
nym, życzliwym, pełnym humoru - zawsze witał innych uśmie-
chem, żartem. 

Jako Członek Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość 
Rzeczpospolitej awansowany do stopnia podporucznika,  
w 2016 roku został odznaczony Medalem Obrońcy Ojczyzny,  
a przez Prezydenta RP – Andrzeja Dudę, „Za wybitne zasługi dla 
niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej” Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski. 

Cześć Jego Pamięci!
(Roman Krasuski, sołtys sołectwa Mroczki)

Zmarł ppor. Mieczysław JASTRZęBSKI

Fot. Archiwum prywatne

Fot. Archiwum prywatne
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W nocy 17/18 stycznia 2020 r. z Wiśniewa i z łukowa wyruszył 
jubileuszowy V pieszy Rajd powstańczy im. ks. Stanisława Brzóski. 
Celem Rajdu jest przede wszystkim upamiętnienie rocznicy powsta-
nia Styczniowego oraz ludzi, którzy wtedy walczyli o niepodległą  
i suwerenną Ojczyznę. W sposób szczególny uczestnicy uczcili pamięć 
patrona Rajdu, Bohatera Ziemi podlaskiej – ks. Stanisława Brzóskę.

Od pierwszego Rajdu, uczestnicy podzieleni są na dwie gru-
py – „Wiśniewską” i „Łukowską”. Nocą wszyscy zmierzają do po-
mnika ks. Stanisława Brzóski w rezerwacie Jata, gdzie oddają hołd 
bohaterom Powstania Styczniowego i ich kapelanowi, a zarazem 
dowódcy oddziału powstańczego. Pieszy, nocny Rajd zyskał już 
bardzo dużą popularność, a w tegorocznej jego edycji udział 
wzięło ponad 200 osób – ponad 70 osób z grupy Wiśniewskiej 
oraz około 140 osób z grupy Łukowskiej. 

Wymarsz na trasy Rajdu poprzedziły Msze święte, sprawowa-
ne w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Wiśniewie 
oraz w Łukowie, w kościele św. Rocha - na cmentarzu. W Wiśnie-
wie nabożeństwo pod przewodnictwem proboszcza parafii Wiś-
niew - ks. kanonika henryka Krupy sprawowali: ks. Maciej Majek 
- ojciec duchowny w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji 
Siedleckiej, ks. Sławomir harasimiuk – proboszcz parafii w Szpa-
kach oraz wikariusz parafii Wiśniew – ks. Andrzej Kubalski.

Grupa z Wiśniewa o godzinie 18.00 przy Pomniku Niepodle-
głościowym w Wiśniewie zapaliła znicze, odśpiewała hymn na-
rodowy i wyruszyła do rezerwatu Jata pod pomnik ks. Brzóski.  
Orientacyjna długość trasy - 22 km.

W tym roku grupa „Wiśniewska” zatrzymywała się na krót-
ką modlitwę przy pomniku poświęconym zmarłym mieszkań-
com „Jastrzębia” na cholerę w Śmiarach, w kościele parafialnym  
w Śmiarach, przy pomniku poświęconym poległym za ojczyznę 
w Mroczkach oraz przy „Dębie Straceń” w Lesie Mroczkowskim.

Nie zabrakło również chwili przerwy i odpoczynku – jak zwy-
kle w świetlicy wiejskiej w Mroczkach, gdzie tradycyjnie panie  
z KGW przygotowały ciepły posiłek dla zmarzniętych uczestników 
Rajdu. Serdecznie dziękujemy za gościnę!

V pieszy Rajd powstańczy im. ks. Stanisława Brzóski

W grupie z Wiśniewa szli m.in.: wójt gminy Wiśniew - Krzysz-
tof Kryszczuk, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie 
- paweł Ksionek, alumni z Wyższego Seminarium Duchownego 
Diecezji Siedleckiej z ojcem duchownym - ks. Maciejem Maj-
kiem, wikariusz parafii Wiśniew – ks. Andrzej Kubalski, trzyoso-
bowa delegacja z miasta Somma Vesuviana we Włoszech z Lu-
igim Sorrentino, prezes TSK RAZEM Małgorzata Dymecka oraz 
pasjonat historii, mający prawie dziewięćdziesiąt lat, pan Julian 
Jastrzębski z Plut. Grupę zabezpieczali druhowie z OSP Wiśniew  
z prezesem Karolem Woźniakiem na czele.

Ostatnim punktem nocnej wyprawy było spotkanie przy og-
nisku – po raz pierwszy – w Klimkach. Stamtąd grupa wiśniewska 
około 1.20 odjechała busami. Część grupy łukowskiej wróciła pie-
szo, kończąc rajd przy Pomniku Powstańców na Placu Narutowi-
cza o godzinie 4.00 rano. Zapraszamy za rok!

Organizatorami V Pieszego Rajdu były: Gmina Wiśniew, Gmina  
Łuków, Łukowskie Stowarzyszenie Rozwoju, Towarzystwo Przyrod-
niczo - Historyczne ORLIK, Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji 
Siedleckiej, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło Łuków, 
Nadleśnictwo Łuków, Lasy Państwowe, OSP Wiśniew i OSP Gręzów-
ka. Patronat honorowy nad rajdem objęli Biskup Siedlecki Kazimierz 
Gurda i Zarząd Główny Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. 

Msza koncelebrowana przez ks. kanonika Henryka Krupę. Fot. UG

Uczestnicy Rajdu z gminy Łuków. Fot. UG Uczestnicy Rajdu z miasta Somma Vesuviana koło Neapolu (Włochy). Fot. UG

Fot. UG Fot. UG



17Gminne Wieści

2 lutego w Gmin-
nym Ośrodku Kultury 
odbył się finałowy kon-
cert projektu „Kultura 
łączy pokolenia” reali-
zowanego przez Stowa-
rzyszenie Użyteczności 
publicznej „łączymy po-
kolenia - dlaczego nie?”  
działającego od ubie-
głego roku przy Gmin-
nym Ośrodku Kultury  
w Wiśniewie.

Tego niedzielnego 
wieczoru widzowie obej-
rzeli spektakl „Dziwny 
Jeździec” Michela de 
Ghelderode w reżyserii 
Mirosława łukasiewi-
cza, podziwiali tancerzy 
Studia Tańca ALL Dance 
z Siedlec oraz wysłucha-
li koncertu połączonych 
zespołów: Chóru i scho-
lii z parafii Bożego Ciała  
w Siedlcach oraz Chóru 
Złotego Wieku w Siedl-
cach – działających pod 
kierunkiem Mariusza 
Orzełowskiego.

Podczas wydarze-
nia organizowana była 
również zbiórka dla 
Kacperka Boruty, ma-
łego chłopca, który 
cierpi na rdzeniowy za-
nik mięśni (SMA).

Partnerem współfi-
nansującym projekt była 
Fundacja PGNiG im. Ig-
nacego Łukasiewicza oraz 
GOK w Wiśniewie, Lokal-
na Grupa Działania Ziemi 
Siedleckiej, Galeria Siedl-
ce, Siedlecki Uniwersytet 
Humanistyczno-Przyrod-
niczy oraz parafia Bożego 
Ciała w Siedlcach.

Finał projektu „Kultura łączy pokolenia”

Prowadzący koncert. Fot. GOK Chór Złotego Wieku w Siedlcach. Fot. GOK

Schola z parafii Bożego Ciała w Siedlcach. Fot. GOK

Chór z parafii Bożego Ciała w Siedlcach. Fot. UG

Teatr „Łączymy pokolenia - dlaczego nie?”. Fot. GOK
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Szkoła podstawowa w Radomyśli

W dniach 2 - 4 marca 2020 r. w naszej szkole wolontariusze z klasy VII zorganizowali 
kiermasz ciast. Dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na pomoc w uzyskaniu kwoty 
9.000.000 zł na leczenia chorego Kacpra Boruty. Bardzo serdecznie dziękujemy za wzię-
cie udziału w tej akcji i wsparcie chłopca. podczas naszej akcji zebraliśmy 526 złotych. 
pieniądze zostały wpłacone na konto Kacpra Boruty.

Szkoła Podstawowa im H. Sienkiewicza w Radomyśli włączyła się w obchody Narodo-
wego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. W pierwszym tygodniu marca nauczyciel histo-
rii przybliżył uczniom klas IV-VIII tematykę związaną z bohaterami podziemia antykomuni-
stycznego. Odbyły się lekcje o „Żołnierzach Wyklętych” a na korytarzu szkolnym uczniowie 
kl. VIII przygotowali wystawę. 

26 lutego 2020 r. uczniowie klas I – IV uczestniczyli w pogadance przeprowadzonej 
przez pracowników KRUS na temat zagrożeń i zachowania bezpieczeństwa w gospodar-
stwie rolnym. Dzieci obejrzały także filmy edukacyjne przypominające o zasadach bez-
pieczeństwa w gospodarstwie oraz podczas prac polowych. Zostały też poinformowane  
o możliwości wzięcia udziału konkursie plastycznym „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, 
gdy zwierzęta znasz i szanujesz”. Mamy nadzieję, że dzięki takim akcjom edukacyjnym co-
raz mniej dzieci będzie ulegać wypadkom podczas pracy w gospodarstwie i na polu.

W dniu 30 stycznia 2020 r. odbyła się w naszej szkole uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziad-
ka. W uroczystości wzięli udział najmłodsi uczniowie z oddziałów przedszkolnych i klas I, II, III. 
Pod opieką wychowawczyń dzieci przygotowały występ, na który składały się piosenki, wier-
sze, inscenizacje, tańce i występy muzyczne – gra na flecie. Swoją obecnością zaszczyciło nas 
ponad 80 babć i dziadków, którzy po obejrzeniu występu swoich wnuczek i wnuków wysłuchali 
pogadanki przedstawicielki policji na temat bezpieczeństwa oraz zagrożeń związanych z wyłu-
dzeniami (na tzw. wnuczka) a następnie spędzili miło czas przy kawie, herbacie i cieście. 

25 stycznia 2020 r. w naszej szkole odbyła się Choinka.  Punktualnie o godzinie 12.00 
w sali zebrały się młodsze dzieci. Na początek wszystkie dzieci mogły upiększyć się malując 
sobie twarz w różnego rodzaju wzorki lub zwierzątka. Malowanie twarzy wykonywali ani-
matorzy z zespołu Power Beat. Następnie odbyły się konkursy, podczas których można było 
otrzymać upominki. Zabawa taneczna odbywała się również przy dźwiękach muzyki zespołu 
Power Beat. O godzinie 15.30 wszystkie grzeczne dzieci odwiedził Mikołaj, który obdarował 
je słodkimi paczkami. Po poczęstunku na stanowisko DJ wkroczył uczeń klasy VII Bartek Bier-
kat, który bawił starszych do końca Choinki.  Zabawa zakończyła się o godz. 18.00. 

12 stycznia 2020 r. w całej Polsce odbył się finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej  
Pomocy. Z naszej szkoły w akcji brały udział trzy uczennice z klasy VIII, które w tym roku 
kwestowały w Radomyśli. Były to: Amelia Baniak, Aneta Jankowska i Dominika Izdebska.  
W tym roku orkiestra zbierała na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania  
życia i zdrowia dzieci potrzebujących różnego rodzaju operacji. 

Niech czas Wielkanocy spowoduje, aby wszystkie ludzkie marzenia spełniły się 
i aby nie zabrakło wzajemnej życzliwości. Niech symbol boskiego odrodzenia 

zawsze przyświeca naszemu życiu, a Zmartwychwstały Chrystus wszystkim błogosławi.
Wesołych i spokojnych Świąt Wielkanocnych  

życzą nauczyciele, pracownicy i uczniowie Szkoły Podstawowej w Radomyśli.

Fotografie: SP w Radomyśli
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Szkoła podstawowa w Śmiarach
21.01.2020 r. - dzieciom z oddziału przedszkolnego mocniej 

zabiły serduszka. Tego dnia w nasze skromne progi, zawitali długo 
wyczekiwani goście – dziadkowie naszych milusińskich! Program 
artystyczny „Kochamy Was” przygotowany przez przedszkolaków 
nie pozostawił obojętnymi rzeszy przybyłych Babć i Dziadków. 
Przed tak liczną i znakomitą publicznością nie wypadało zapre-
zentować się inaczej - jak tylko najpiękniej! Na wstępie wycho-
wawczyni oddziału przedszkolnego ciepło i serdecznie przywitała 
wszystkich gości. Następnie mali aktorzy odegrali humorystyczną 
scenkę autorstwa D. Gellner „Dziadek, stołek i rosołek”. W dalszej 
części radosna gromadka wnucząt śpiewała, tańczyła, wywołując 
tym samym uśmiech na twarzach dziadków.

 

29. 01. 2020 r. w naszej szkole odbyły się gminne eliminacje 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Mło-
dzież zapobiega pożarom”. Turniej ten miał na celu szerzenie 
przepisów oraz kształtowanie umiejętności w zakresie ochro-
ny ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej,  
a w szczególności służył popularyzowaniu wśród dzieci i młodzie-
ży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowa-
nia na wypadek wystąpienia pożaru, umiejętności posługiwania 
się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki 
pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej a także histo-
rii i tradycji ruchu strażackiego. Wyniki turnieju: I grupa wiekowa 
klasy I - VI: Rafał Tyszkiewicz, Michał Borkowski, Maja Pierog, Se-
bastian Pierog, Kacper Grzyb; II grupa wiekowa klasy VII – VIII: 
Dawid Jastrzębski, Wojciech Krasuski, Kacper Pierog. Serdecznie 
gratulujemy zwycięzcom. Dwie pierwsze osoby z poszczególnych 
grup będą reprezentowały gminę w eliminacjach powiatowych.

W ostatnim tygodniu przed feriami Szkolny Klub Wolontaria-
tu zorganizował kiermasz charytatywny, z którego dochód został 
przeznaczony dla ciężko chorego Kacpra Boruta. Sprzedawane 
były walentynkowe pierniki, a także smycze z nazwą i logiem 
naszej szkoły. Wspólnymi siłami udało nam się zebrać 691,51 zł. 
Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli naszą akcję.

14 lutego to miły dzień dla każdego z nas, dzień uśmiechów, 
ciepłych słów i gestów, po prostu dzień zakochanych. Święto 
obchodzone jest w wielu krajach na świecie, również w Polsce,  

a więc i w naszej szkole, gdzie świętowaliśmy już przed feriami. 
Przez cały tydzień działała poczta walentynkowa: uczniowie wy-
syłali listy zawierające wyznania miłosne, a szkolny wolontariat 
dzielił się słodkimi serduszkami. Warto dbać o tak mocno pozy-
tywne uczucie!

24 lutego 2020 r. uczniowie odbyli spotkanie z przedstawi-
cielami Kasy Rolniczej Ubezpieczenia Społecznego. Panowie 
przeprowadzili z dziećmi pogadankę na temat bezpiecznego za-
chowania i zabaw w gospodarstwie rolnym. Uczniowie obejrzeli 
również film, w którym dorośli i dzieci opowiadali, a także prze-
strzegali przed zagrożeniami na wsi, zwracając szczególnie uwagę 
na najmłodszych. Spotkanie odbyło się w ramach akcji KRUS-u 
pod hasłem „Otocz dzieci parasolem bezpieczeństwa”.

25 lutego 2020 r. uczniowie klas IV – VI wybrali się do sied-
leckiego teatru w Centrum Kultury i Sztuki na adaptację lektury 
Kornela Makuszyńskiego „Szatan z siódmej klasy”. Opiekuna-
mi wycieczki była p. Mariola Pietrzak i p. Małgosia Nurzyńska. 
„Szatan z siódmej klasy” to pełna ekspresji i zagadek, do tego 
pozornie absurdalna, opowieść o przygodach Adasia Cisowskie-
go, jednego z najpopularniejszych bohaterów książek Kornela 
Makuszyńskiego. Inteligentny, uczciwy i zawsze lojalny wobec 
przyjaciół Adaś, kreował postawę prawdziwego harcerza, któ-
ry nie wykorzystuje zdobytej wiedzy tylko dla siebie, ale umie-
jętnie dzieli się nią z innymi. To wyjątkowa przygoda obejrzeć 
wspaniałą grę aktorską na żywo.

2 marca 2020 r. uczciliśmy pamięć Żołnierzy Wyklętych. 
Uczennice klasy VIII – Joanna Wielgórska i Olga Jastrzębska wraz 
z pozostałymi kolegami i koleżankami z klasy przygotowały apel 
poświęcony tym, którzy po 1944 roku nie zgodzili się na to, by na-
sza Ojczyzna była niszczona przez komunistyczne władze. Przypo-
mniały biografie wybranych bohaterów komunistycznego terroru 
w latach 1944-56 . Wyklęci żyją w naszej pamięci i są dla młodego 
pokolenia Polaków wzorem patriotyzmu. Jako naród winniśmy im 
pamięć i nieustanne poznawanie prawdy historycznej. Następnie 
obejrzeliśmy fragmenty filmu edukacyjnego „Żołnierze Wyklęci” 
nadesłanego przez  Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie, 
który jeszcze bardziej przybliżył nam tamte wydarzenia.

Fot. SP w Śmiarach

Fot. SP w Śmiarach
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Zespół Oświatowy w Wiśniewie

projekt  „Wiedza o Mazowszu”
W ramach  „Konkursu wiedzy o Mazowszu”, w roku szkolnym 

2019/2020, uczniowie realizowali projekt edukacyjny pt. „Moja 
wiedza o Mazowszu” , który odbywa się pod patronatem Mar-
szałka Województwa Mazowieckiego i ma na celu zainteresowa-
nie uczniów szkół podstawowych dziedzictwem i współczesnością 
Mazowsza oraz wzmocnienie poczucia tożsamości regionalnej. 
Najpierw zaprezentowana została prezentacja multimedialna 
pt. „Mazowsze – serce Polski”. W drugim etapie uczniowie wzięli 
udział w nietypowej grze planszowej. W sali gimnastycznej zo-
stała wykonana plansza na kształt Polski, w której pionkami byli 
sami gracze. 

Koło Naukowe „Odkrywcy”
Grupa uczniów z klasy 5b należy do koła naukowego „Od-

krywcy”. W trakcie zajęć, w ramach programu „Być jak Ignacy”, 
poznają czterech wybitnych polskich naukowców. Najpierw mło-
dzi odkrywcy poznali Stanisławę Adamowiczową - lekarkę i spe-
cjalistkę zdrowia publicznego. Na zajęciach dzieci tworzyły gry, 
pisały wiersze, próbowały swych sił aktorskich w dramie. Były też 
kalambury, trochę ćwiczeń fizycznych a na koniec relaksacyjna 
pozycja Cooka. W styczniu uczniowie poznawali polskiego chemi-
ka i pasjonata nauki - Jana Czochralskiego. Odkrywcy dowiedzieli 
się, co to jest metoda Czochralskiego i czym jest metal B, tworzyli 
kryształy i wymyślali zastosowania dla mikroprocesorów w przed-
miotach, które jeszcze ich nie posiadają.

Spotkania z ciekawymi ludźmi
Może się wydawać, że ozdabianie drewna metodą 

decoupage’u jest trudną techniką plastyczną, ale nie dla na-
szych najmłodszych uczniów, którzy wzięli udział w warsztatach 
plastycznych, które przeprowadził artysta – plastyk.  Po krótkim 
„przeszkoleniu” dzieci posiadły tę umiejętność i nie straszne im 
było udekorowanie techniką decoupage’u drewnianych pudełek, 
które mogą być  wspaniałym prezentem dla kogoś bliskiego. Ucz-
niowie z edukacji wczesnoszkolnej oraz dzieci z oddziału przed-
szkolnego miały również możliwość poznania tajników związa-
nych z życiem pszczół oraz produkcją miodu. To z najmłodszymi 

swoją wiedzą podzielił się niezwykły gość - pszczelarz. Dzieci  
za aktywny udział w zajęciach otrzymały słoiczek miodu oraz 
słodki poczęstunek. Przesłaniem warsztatów było uświadomienie 
uczniom, jak ważne jest dla ludzi istnienie pszczół. 

Ósmoklasiści w GUS i Up
Z okazji Dnia Statystyki Polskiej uczniowie z klasy 8 wzięli 

udział w zajęciach o charakterze edukacyjno-informacyjnym, któ-
re odbyły się w siedzibie Urzędzie Statystycznym w Warszawie 
Oddział w Siedlcach. W ramach popularyzowania wiedzy staty-
stycznej uczniowie zostali wprowadzeni w wieloletnią historię 
spisów powszechnych, poznali odpowiedzi na podstawowe pyta-
nia: kiedy i co spisujemy, a przede wszystkim w jakim celu spisy są 
realizowane? Ponadto młodzież zapoznała się z podstawowymi 
pojęciami z obszaru statystyki, a na zakończenie spotkania ós-
moklasiści rozwiązali test z wiedzy o gminie Wiśniew. Następnie 
odbyły się warsztaty w  Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach, pod-
czas których uczniowie realizowali  zagadnienia z zakresu doradz-
twa zawodowego. Ósmoklasiści zwiedzili urząd pracy, zapoznali 
się z jego organizacją i specyfiką pracy, a także, na  warsztatach 
z doradcą zawodowym, uczniowie, pracując w grupach, wcieli-
li się w pracodawców i określali twarde i miękkie kompetencje  
potrzebne do złożenia aplikacji na wskazane  przez couch’a etaty.

Wiosna tuż, tuż…
Z okazji z Dnia Kobiet uczniowie z klasy 2b przygotowali dla  

mam przedstawienie teatralne pt. „Czerwony Kapturek”. Mali 
aktorzy swoje kwestie wygłaszali w języku angielskim. Piękna de-
koracja i pomysłowe stroje sprawiły, że nikt nie miał problemu ze 
zrozumieniem, co dzieje się na scenie. Przedstawienie obejrzeli 
również najmłodsi uczniowie z naszej szkoły. 

Dyrekcja, nauczyciele, uczniowie oraz pracownicy ZO w Wiśniewie 
życzą wszystkim czytelnikom Gminnych Wieści 

ciepłych, pełnych radosnej nadziei  
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, 

a także kolorowych spotkań z budzącą się do życia przyrodą.

(Przygotowała  Marzena Nowicka) 

Fot. ZO w Wiśniewie
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przedszkole Samorządowe w Wiśniewie
Spotkanie opłatkowe 

Aby podkreślić wyjątkowy charakter Świąt Bożego Narodzenia, 
w dniu 17 grudnia 2019 roku, dzieci z oddziału przedszkolnego oraz 
dzieci z najstarszej grupy przedszkolnej, w specjalnie przygotowa-
nych kostiumach oraz w pięknej scenografii nawiązującej do Betle-
jem, przedstawiły sceny narodzin Jezusa Chrystusa. Wśród śpiewu 
aniołów do żłóbka przybyli rozradowani i pełni werwy pastuszko-
wie. Nowo narodzonemu Dzieciątku, pokłony złożyli także trzej 
Królowie oraz dzieci. Młodzi aktorzy spisali się na medal, tak jak ich 
młodsi koledzy, którzy recytowali wierszyki o tematyce świątecznej 
oraz pięknie śpiewali o choince i Mikołaju. Za swoje występy dzieci 
otrzymały ogromne brawa od publiczności. Po zakończeniu uroczy-
stości wszyscy spotkali się przy świątecznym stole. Dzieci odwiedził 
również Mikołaj, który dla każdego miał piękny prezent. Kolejny raz 
okazało się, że takie wspólne spotkania, emocje i przeżycia zbliża-
ją ludzi, a dzieciom pokazują jak ważna jest tradycja Świąt Bożego 
Narodzenia i jak bardzo rodzinne jest to święto.
Dzień Babci i Dziadka

Corocznym zwyczajem, z okazji Dnia Babci i Dziadka, w przed-
szkolu odbyła się uroczystość, w trakcie której wnuczęta złożyły 
życzenia dziadkom oraz obdarowały ich własnoręcznie wyko-
nanymi upominkami. W dniu 7 lutego 2020 roku, przedszkolaki  
i dzieci z oddziału przedszkolnego, zorganizowały występy dedy-
kowane dziadkom. Oprócz wierszyków i piosenek tematycznie 
związanych z uroczystością dzieci pokazały swoim gościom – ja-
sełka. Wspólne śpiewanie kolęd oraz biesiadowanie przy suto zasta-
wionym stole wszystkim sprawiło wiele radości. W ten sposób uho-
norowaliśmy babcie i dziadków, bez których smutny byłby świat…
przedszkolaki poznają różne zawody 

Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej  
(do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz po-
stawy patriotycznej to jeden z celów wychowania przedszkolnego. 
Spotkania z ludźmi reprezentującymi różne zawody umożliwia rea-
lizację tego celu. Wśród zaproszonych do przedszkola gości, znaleź-
li się strażacy, którzy przeprowadzili z dziećmi rozmowę na temat 
bezpiecznych zasad zachowania w domu i przedszkolu. Przedsta-
wili numer alarmowy do straży pożarnej oraz omówili tematy za-
grożenia pożarami i innymi niebezpiecznymi zdarzeniami taki jak 
odpalanie petard. Przedszkole odwiedził również żołnierz, który 
podczas prezentacji przedstawił charakterystykę służby żołnier-
skiej, codzienne obowiązki żołnierza oraz zaprezentował mundur. 
Zapoznał również dzieci z emblematami i symbolami narodowymi. 
Ponadto, nasz gość przeprowadził żołnierski trening, czyli musztrę. 
Podczas spotkania z panią kucharką promowany był zdrowy styl 
życia a dzieci zachęcane były do zdrowego odżywiania się. Nasz 
gość opowiedział dzieciom o swojej pracy, a także, jak wygląda 
strój kucharki. Dzieci dowiedziały się także, jakie przedmioty są po-
trzebne kucharce do jej pracy. Przedszkolaki miały okazję zapoznać 
się również z pracą sprzedawcy. Pani ekspedientka opowiedziała  
o swoim zawodzie oraz zaprezentowała sposób pakowania produk-
tów. Zwróciła również uwagę na właściwe zachowanie się w skle-
pie i używanie zwrotów grzecznościowych. Dziękujemy wszystkim 
gościom za przybycie do naszego przedszkola i ciekawe rozmowy. 
8 marca 

Dzień Kobiet obchodzony był radośnie, a wszystkie Panie  
i dziewczynki czuły, że „dla Was dziś kwiaty i uśmiechy. I pierwszy pro-
mień bliskiej wiosny. Dzień bez kłopotów i bez trosk. Dużo radości.  
Dla mamy, Pani, dla dziewczynek, w domu, w przedszkolu, na wyciecz-
ce. Każdego dnia dobry uczynek - To jest od chłopców upominek”. 

(Przygotowała, Marzena Nowicka)
Fotografie: ZO w Wiśniewie
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8 marca 2020 r. na Sali widowiskowej Gminnego Ośrodka 
Kultury w Wiśniewie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Ko-
biet. Każdego roku zapraszamy na spotkanie kobiety, związane 
z organizacjami działającymi na terenie gminy. Jest to jeden ze 
sposobów wyrażenia wdzięczności, za pracę i zaangażowanie 
pań w działalność społeczną. 

Wśród licznie przybyłych gości tego dnia nie zabrakło Pań 
ściśle związanych z naszą gminą. Dyrektor GOK paweł Ksionek 
powitał Elżbietę Wysokińską - Przewodniczącą Rady Gminy 
wraz z radnymi, Bożenę Wyrębek - Kierownik Referatu Oświa-
ty, Emilię protasiuk - Przewodniczącą Młodzieżowej Rady 
Gminy, Małgorzatę Dymecką - Prezes Stowarzyszenia RAZEM, 
sołtysów gminy Wiśniew, Panie z Kół Gospodyń Wiejskich, dru-
hów Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiśniewie mieszkańców 
Wiśniewa i Gminy Wiśniew.

Tegoroczne obchody uświetnił występ „Babeczek podla-
skich”, które zaprezentowały swoje umiejętności wokalne i ko-
mediowe. W autorskim programie usłyszeliśmy nie tylko własne 
piosenki „Babeczek”, ale i szereg żartów, gdyż jak wiemy relacje 
damko - męskie to wciąż niewyczerpany temat. 

Na gminnych obchodach Dnia Kobiet, nie mogło zabraknąć 
mężczyzn. W trakcie uroczystości życzenia Paniom złożył Wójt 
Gminy Wiśniew Krzysztof Kryszczuk, który tradycyjnie objął wy-
darzenie patronatem honorowym. 

- W imieniu wszystkich mężczyzn z gminy Wiśniew pragnę 
złożyć Paniom serdeczne życzenia oraz wyrazy szczerego sza-
cunku i uznania. Cieszę się, że jesteście Panie dzisiaj z nami  
na uroczystości, którą organizują mężczyźni. W naszej gminie, 
to Panie przede wszystkim działają społecznie i dla tych pań 
w szczególności dzisiaj składamy najserdeczniejsze życzenia, 
ukłony i wyrazy szacunku. Oprócz tego, że zajmujecie się Pa-
nie domami, mężami i dziećmi, to jeszcze macie czas na to by 
poświęcać swoje chwile i siły mieszkańcom sołectw i mieszkań-
com gminy. Za to dzisiaj w szczególny sposób chciałbym bardzo 
serdecznie podziękować, a te podziękowania i bukiet kwiatów 
chciałbym złożyć na ręce pani Przewodniczącej Rady Gminy, 
Pani Elżbiety Wysokińskiej – powiedział Krzysztof Kryszczuk.

Wśród przybyłych tego dnia Pań rozlosowano nagrody ufun-
dowane przez naszych sponsorów:
- Pan Krzysztof Kryszczuk – Wójt Gminy Wiśniew,
-  Pani Anna Świder – Restauracja „Miód Lawenda” w Biardach,

Gminny Dzień Kobiet

Ferie z GOK Wiśniew / Bajka Edukacyjna „Rybak”
Bajeczka interaktywna 

z pięknym życiowym prze-
słaniem - miłość zwycięża 
wszystko. Spektakl teatralny 
dla najmłodszych opowia-
dający historię rybaka, któ-
ry dla bogactwa był wstanie 
poświęcić własną córeczkę, 
szybko jednak zrozumiał, 
że popełnił największy błąd  
w życiu i bardzo chciał to na-
prawić. Bajka o Rybaku to peł-
na emocji historia, która ukazu-
je wartość prawdziwej miłości.

- Pani Małgorzata Borkowska – Dwór Mościbrody,
-  Pani Teresa Zając i Agnieszka Bożek – Sklep Spożywczy SZARA-

CZEK w Wiśniewie,
-  Pan Wiesław Księżopolski – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 

Księżopolski.
Tradycyjnie podczas uroczystości wszystkie panie otrzymały 

tulipany, a na zakończenie czekał słodki poczęstunek.

Fot. GOK

Fot. GOK

Fot. GOK

Fot. GOK
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KONCERT KOLęD - BORKI pADUChY

GMINNY OŚRODEK KULTURY W WIŚNIEWIE

Boże Narodzenie to czas, kiedy wszyscy stają 
się dla siebie bardziej życzliwi, milsi i zapominają  
o wszelkich sporach i waśniach. Aby podkreślić wy-
jątkowy charakter tych świąt w niedzielę, 5 stycz-
nia 2020 r. w Borkach paduchach odbył się koncert 
kolęd i pastorałek w wykonaniu dzieci i młodzieży 
ze Studia Artystycznego FEVER.

Inicjatorem wydarzenia była Krystyna Złoch – 
radna RG oraz sołtys miejscowości oraz halina Ko-
szara przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich. 
Śpiewanie kolęd to jeden z najpiękniejszych polskich 
zwyczajów związany ze Świętami Bożego Narodzenia. 
Wspólne kolędowanie zbliża ludzi, buduje między 
nimi więź, daje uczucie bliskości. Tego dnia mogliśmy 
usłyszeć wiele wspaniałych kolęd i pastorałek między 
innymi: „Pierwsza gwiazda”, „Dzieciątko w żłobie”, 
„Wśród nocnej ciszy”, „Zaśnij dziecino”, „Gdy śliczna 
panna”, „Gore gwiazda Jezusowi”, „Mizerna cicha”. 

Na zakończenie wszyscy młodzi artyści wraz  
z mieszkańcami oraz przybyłymi gośćmi zaśpiewali 
kolędę „Cicha noc”, podzielili się opłatkiem i złożyli 
sobie świąteczne życzenia. Następnie Panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich zaprosiły wszystkich na przygo-
towany słodki poczęstunek. 

Atmosfera panująca na koncercie i tuż po jego 
zakończeniu na długo pozostanie w naszej pamięci.

Bal karnawałowy dla dzieci Borki-paduchy 

W niedziele 23 lutego w Bo-
rach-paduchach odbył się Bal Kar-
nawałowy dla dzieci wśród wielu 
atrakcji, które tego dnia czekały 
na najmłodszych nie zabrakło gier 
i zabaw, konkursów z nagrodami, 
tańca i wiele innych niespodzianek.

Fot. GOK

Fot. GOK

Fot. GOK
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Wiejska Wigilia w helenowie
Dnia 12 stycznia 2020 r. w miejscowości helenów odbyła  

się Wiejska Wigilia na pamiątkę narodzenia się pana Jezusa. 
Takie dni jak dzisiaj przywracają nadzieję i wiarę w ludzi;  

na dworze wiele ludzi marznie i się trudzi by zebrać środki pie-
niężne dla ratowania innych, słabszych ludzi, a my w naszym ma-
łym Helenowie obchodziliśmy dzisiaj wiejską Wigilię na pamiąt-
kę narodzenia się Pana Jezusa, jako wyraz miłości do niego, ale  
i do drugiego człowieka, znajomego lub sąsiada. 

Nie zabrakło bardzo ciekawego przedstawienia jasełkowego, 
w którym aby dzieci mogły poczuć magię Świąt Bożego Narodzenia 

musiały skorzystać z wehikułu czasu, był też czas na wspólne 
śpiewanie kolęd oraz łamanie się opłatkiem. Dzieci przybyłe  
na to spotkanie odwiedził Św. Mikołaj i chociaż okazało się, że 
nie wszystkie dzieci były całkiem grzeczne, bo niektóre były „tyl-
ko troszkę” to wszystkie bez wyjątku dostały od niego prezenty 
ufundowane przez firmę ELMET Helenów. A na zakończenie na 
wszystkich gości i mieszkańców Helenowa czekały pyszne potra-
wy, na ciepło i na zimno przygotowane przez Panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich „Dwórki Helenki.

(Tekst i zdjęcia Helenów)

Choinka dla dzieci 
z gminy Wiśniew

11 lutego odbył się na sali widowisko-
wej Gminnego Ośrodka Kultury w Wiś-
niewie Bal Karnawałowy organizowany 
przez Gminny Ośrodek pomocy Społecznej  
w Wiśniewie, przy współpracy z GOK-iem. 

Bal poprowadziła Pani Marlena Uzięblo 
z Mobilnego Klubu Czerwonego Noska. Naj-
większą atrakcją dnia – oczywiście – była 
wizyta Świętego Mikołaja, który przybył 
do dzieci z mroźnej Laponii. Nie przyjechał  
z pustymi rękami, dla wszystkich dzieci 
przywiózł prezenty, które osobiście wręczył.

GMINNY OŚRODEK KULTURY W WIŚNIEWIE

Zajęcia kulinarne w GOK Wiśniew

Zajęcia artystyczne w GOK Wiśniew

Fot. GOK Fot. UG

Fot. GOK

Fot. GOK

Fot. GOK Fot. GOK

Fot. GOK Fot. GOK Fot. GOK

Fot. GOK

Fot. GOK
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Indywidualne i Drużynowe 
Mistrzostwa w Szachach  
o puchar Wójta Gminy Wiśniew

Dnia 19 stycznia br. w Sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie 
odbył się turniej SZAChOWY O pUChAR WÓJTA GMINY WIŚNIEW.

Zawodnicy rywalizowali w dwóch kategoriach: Open, oraz Junior. System 
rozgrywek wyglądał następująco: 7 rund systemem szwajcarskim. Tempo gry: 
10 minut + 5 sekund za posunięcie dla zawodnika.

Wyniki przedstawiają się następująco: 
Kategoria Junior do lat 12: 
I miejsce - Adamowicz Nikola (Radzyńskie Towarzystwo Szachowe),
II miejsce - Chromiński Bartosz (SRSDiM Węgrów),
III miejsce - Popowski Szymon (SRSDiM Węgrów,
IV miejsce - Gałąska Maksymilian (Okniny) - (Pkt. 1.0).

Kategoria Open:
I miejsce - Ponikowski Dariusz (Radzyńskie Towarzystwo Szachowe),
II miejsce - Litwiniec Andrzej (Radzyńskie Towarzystwo Szachowe),
III miejsce - Pękała Adam (Radzyńskie Towarzystwo Szachowe).

Dodatkową nagrodę oraz dyplom otrzymał Jakub Prokopiuk za najlepszego junio-
ra w XXX Mistrzostwach w Szachach o Puchar Wójta Gminy Wiśniew.

Po zakończeniu turnieju odbyło się wręczenie nagród i dyplomów zwycięzcom. 
Nagrody wręczał wójt gminy Wiśniew Krzysztof Kryszczuk oraz dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury w Wiśniewie paweł Ksionek. Wszystkim zawodnikom gratulujemy.

SPORT

Turniej FIFA na XBOX ONE
13 Lutego w czwartek w Gmin-

ny Ośrodku Kultury w Wiśniewie 
odbył się turniej FIFA na XBOX ONE.

I miejsce zajął Dawid Krasuski, 
II miejsce Dawid Ksionek,
III miejsce Bartek Bierkat,
IV miejsce Mateusz Fronczek,
V miejsce Bartek Pawlik. 

GRATULUJEMY!!!

GMINNY OŚRODEK KULTURY W WIŚNIEWIE

Feryjny 
Turniej Tenisa 
Stołowego

W środę 19.02.2020 r. w Gminnym 
Ośrodku Kultury odbył się Feryjny Tur-
niej Tenisa Stołowego.

Zawody został rozegrane w 3 katego-
riach wiekowych: klasa VI i młodsi, klasa 
VII – VIII i Open. A oto wyniki w poszcze-
gólnych grup:
Klasa VI i młodsi : 
Mateusz Czapla, 
Alvaro Nasiłowski,
Maja Pierog.
Wyniki VII – VIII:
Dawid Jastrzębski,
Radosław Droń,
Mateusz Fronczek.
Rezultaty  
w kategorii Open:
Aleksander Kacprzak,
Marcin Jastrzębski,
Jakub Mazurek.

Wszystkim zawodnikom biorącym 
udział w turnieju dziękujemy, a wygra-
nym gratulujemy serdecznie zwycięstwa.

Fot. GOK

Fot. GOK Fot. GOK

Fot. GOK

Fot. GOK
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Informacje bieżące z referatu gospodarki komunalnej

W wyniku znowelizowanej ustawy  
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach oraz usta-
wy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochro-
ny środowiska zostały wprowadzone na-
stępujące zmiany:

1. Odbiór odpadów Bio - od listopada  
do marca z częstotliwością 1 raz na 5 
miesięcy. Dlatego w styczniu odebrali-
śmy od Państwa wystawione brązowe 
worki z Bio (trawa, liście, zeschłe rośliny, 
obierki z warzyw i owoców, fusy z kawy, 
herbaty itp. – oprócz żywności przetwo-
rzonej - nie wolno mięsa).

2. Kolejne Bioodpady odbierać będziemy 
dopiero od kwietnia do października,  
ale już z częstotliwością co dwa tygodnie.

3. Czarny worek (odpady zmieszane) – od 
kwietnia do października, również co 
dwa tygodnie, w pozostałe miesiące  
1 raz na miesiąc.

4. popiół z palenisk - od listopada do kwiet-
nia 1 raz na miesiąc.

Nieco inaczej odbiór odpadów wygląda 
w kwietniu, ze względu na okres świąteczny, 
dlatego wyjaśniamy:

Sektor I
1 kwietnia - wystawiamy tylko brązowy wo-
rek (Bioodpady),
6 kwietnia - wystawiamy tylko czarny wo-
rek (odpady zmieszane),
20 kwietnia - wystawiamy wszystkie odpa-
dy: segregowane (papier, plastik, szkło, po-
piół, Bio) oraz odpady zmieszane.

Sektor II
2 kwietnia - wystawiamy tylko brązowy wo-
rek (Bioodpady),
7 kwietnia - wystawiamy tylko czarny wo-
rek (odpady zmieszane),
21 kwietnia - wystawiamy wszystkie odpa-
dy: segregowane (papier, plastik, szkło, po-
piół, Bio) oraz odpady zmieszane.

Sektor III
3 kwietnia - wystawiamy tylko brązowy wo-
rek (Bioodpady),
8 kwietnia - wystawiamy tylko czarny wo-
rek (odpady zmieszane),
22 kwietnia - wystawiamy wszystkie od-
pady: segregowane (papier, plastik, szkło,  
popiół, Bio) oraz odpady zmieszane.

Odbiór śmieci 
po nowemu

W ostatnich miesiącach, jednym z bardziej angażujących nas problemów jest tematyka 
odpadowa, w szczególności wzrost opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowe regulacje prawne, konieczność tworzenia nowych regulaminów, nowe, na-
rzucone przez ustawodawcę obowiązki - bardzo angażują wójtów, burmistrzów i całe 
urzędy. Najbardziej dotkliwymi skutkami nowych regulacji są lawinowo wzrastające 
koszty gospodarowania odpadami komunalnymi, a tym samym coraz to wyższe opła-
ty wnoszone przez naszych mieszkańców.

Poniżej prezentujemy infografiki ilustrujące tę tematykę, które – mamy nadzieję 
- pomogą zrozumieć „problem śmieciowy”.

przyczyny wzrostu opłat za odpady komunalne

DLACZEGO ROSNĄ OpłATY

SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODpADÓW
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Zapraszamy na stronę
www.wisniew.pl

e-mail: ug@wisniew.pl

W związku  
z aktualną sytuacją  

epidemiologiczną w kraju  
Wójt Gminy Wiśniew  

i przewodnicząca Rady Gminy 
Wiśniew nie przyjmują 

interesantów do odwołania.

TELEFONY DO URZęDU GMINY

101 – Sekretariat
104 – Gospodarka Komunalna
105 –  Kancelaria,  

Zamówienia publiczne
107 – Urząd Stanu Cywilnego
108 – Podatki

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

111 – Inwestycje
113 – Oświata
114 –  Ewidencja Działalności  

Gospodarczej
120 – Pomoc społeczna
125 – Świadczenia rodzinne

Numery wewnętrzne

Aplikacja mobilna Alarm 112

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji uruchomiło aplikację mobilną Alarm112  
do wysyłania zgłoszeń alarmowych do Centrum  
powiadamiana Ratunkowego.

Aplikacja mobilna Alarm112 umożliwia w sytu-
acji zagrożenia życia, zdrowia, mienia, środowiska, 
bezpieczeństwa i porządku publicznego przekazanie 
zgłoszenia alarmowego do Centrum Powiadamiania 
Ratunkowego, przez osoby, które nie mogą wyko-
nać połączenia głosowego, w szczególności oso-
by głuche i niedosłyszące.

W Alarm112 możliwe jest poprzez wybór odpo-
wiednich piktogramów określenie rodzaju i miejsca 
zdarzenia oraz wskazanie służby, której pomoc jest 
konieczna. Przekazane w ten sposób informacje 
umożliwiają Operatorowi Numerów Alarmowych 
przekazanie zdarzenia do odpowiednich, ze względu 
na rodzaj i miejsce zdarzenia służb ratunkowych. 

Aby skorzystać z aplikacji mobilnej Alarm112 
należy pobrać ją i dokonać rejestracji.

Od 16 marca 2020 r. w gminie Wiśniew działa system komunikacji  
z mieszkańcami gminy za pośrednictwem powiadomień SMS. Wiadomości 
wysyłane są bezpłatnie do mieszkańców, którzy zgłoszą chęć dołączenia  
do systemu powiadomień.

- Do uruchomienia tego typu systemu komunikacji z mieszkańcami 
„zdopingowała” nas sytuacja spowodowana pandemią koronawirusa. 
Chcieliśmy w ten sposób szybciej docierać do naszych mieszkańców z komu-
nikatami dotyczącymi m.in. działań podejmowanych przez władze gminy  
w związku z tym zagrożeniem – powiedział wójt gminy Krzysztof Kryszczuk. 

Przesyłane przez Urząd Gminy Wiśniew informacje będą dotyczyły m.in.: 
- zagrożeń epidemiologicznych,
- zagrożeń meteorologicznych, 
- awarii i planowanych przerw w dostawie wody,
- utrudnień w ruchu i nagłych zagrożeń, 
- ważnych wiadomości i wydarzeń z obszaru kultury, oświaty, sportu i samorządu.
Wyrażenie chęci dołączenia do systemu powiadomień oznacza pełną anoni-

mowość. W systemie są tylko nasze dane kontaktowe tj. numer telefonu komór-
kowego i miejsce zamieszkania. W każdej chwili można je poprawić lub zmienić. 
Korzystanie z usługi jest całkowicie bezpłatne, użytkownik wyrażający chęć otrzy-
mywania powiadomień sms nie ponosi żadnych kosztów związanych z odbiera-
niem wiadomości. W każdej chwili istnieje możliwość rezygnacji z usługi. 

Aby zapisać się do systemu powiadamiania SMS należy wysłać sms z kodem 
sołectwa odnośnie którego będą wysyłane powiadomienia pod numer 4628. 
Koszt aktywacji usługi to koszt sms-a według taryfy Państwa operatora.

Tabela z kodami sołectw dostępna jest na stronie internetowej gminy Wiśniew: 
www.wisniew.pl 

Jak zapisać się do systemu:
UGWisniew.+nazwa miejscowości (pisana jak w tabeli). 
Przykład: gdy chcemy otrzymywać wiadomości dla miejscowości Borki-Kosiorki, 

wysyłamy sms pod numer 4628 o treści: UGWisniew.+Borki_Kosiorki 
Jak wypisać się z systemu: 
UGWisniew.-nazwa miejscowości (pisana jak w tabeli). 
Przykład: gdy nie chcemy otrzymywać wiadomości dla miejscowości Borki-Kosiorki, 

wysyłamy sms pod numer 4628 o treści: UGWisniew.-Borki_Kosiorki
Po poprawnym zgłoszeniu otrzymają Państwo SMS zwrotny z potwierdzeniem  

dodania do systemu, w przypadku nie otrzymania potwierdzenia prosimy o spraw-
dzenie poprawności treści wysłanej wiadomości. 

System powiadamiania SMS
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PUK SERWIS Sp. z o. o. 
ul. Brzeska 110, 08-110 Siedlce 
tel. 25 632 46 26, 25 644 23 66 

sekretariat@pukserwis.siedlce.pl 
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW SEGREGOWANYCH  

W GMINIE WIŚNIEW NA 2020 r. 

MIEJSCOWOŚĆ    
sektor  1 Rodzaj odpadów I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Lipniak                 
Stok Wiśniewski 
Myrcha 
Wólka Wołyniecka 
Wólka Wiśniewska
Mościbrody 
Mościbrody 
Kolonia
Helenów
Borki- Kosiorki          
Borki- Sołdy
Daćbogi                                               
Śmiary                     
Łupiny                                          

Odpady 
komunalne

20 17 23 6,20 5,18 1,15 1,13 3, 17 2,14 5,19 16 21

Odpady
”BIO”

20 - - 1,20 5,18 1,15 1,13 3,17 2,14 5,19 - -

Odpady 
segregowane

20 17 23 20 18 22 13 17 14 19 16 21

sektor  2           

Borki- Paduchy
Ciosny
Zabłocie                   
Okniny- Podzdrój
Radomyśl                  
Nowe Okniny      
Stare Okniny
Gostchorz           

Odpady 
komunalne 21 18 24 7,21 6,19 2,16 2,14 4,18 3,15 6,20 17 22

Odpady 
„BIO” 21 - - 2,21 6,19 2,16 2,14 4,18 3,15 6,20 - -

Odpady 
segregowane 21 18 24 21 19 23 14 18 15 20 17 22

sektor  3              

Wiśniew              
Wiśniew – Kolonia
Kaczory
Mroczki
Tworki                             
Pluty

Odpady 
komunalne 22 19 25 8,22 7,20 3,17 3,15 5,19 4,16 7,21 18 23

Odpady 
„BIO” 22 - - 3,22 7,20 3 ,17 3,15 5,19 4,16 7,21 - -

Odpady 
segregowane 22 19 25 22 20 24 15 19 16 21 18 23

• Segregacja  • 16,00    zł/os/m-c

• Domki letniskowe – segregacja • 90,00
zł/rok

płatne do 31 marca każdego roku

Popiół z palenisk domowych odbierany będzie: 1 x m-c    od listopada – do kwietnia
Odpady ulegające Biodegradacji odbierane będą:         1 x 5 miesięcy od listopada – do kwietnia  >   STYCZEŃ  !
Odpady ulegające Biodegradacji odbierane będą: co 2 tygodnie od kwietnia – do października
Odpady zmieszane (czarny worek):                                  co 2 tygodnie od kwietnia – do października

W dniu odbioru prosimy o wystawienie pojemników/worków do godziny 7:00 w miejscu ogólnie dostępnym 
przed terenem posesji lub w altanie śmietnikowej 

Przypominamy o terminach wnoszenia opłat za odpady w 2020 r. 

1. do 20 stycznia – za styczeń i luty                4.   do 20 lipca – za lipiec i sierpień 
2. do 20 marca – za marzec i kwiecień          5.   do 20 września – za wrzesień i październik 
3. do 20 maja – za maj i czerwiec                   6.   do 20 listopada – za listopad i grudzień 

 


