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- zmarł 30 czerwca 2020 r. w wieku 84. lat. Działacz społecz-
ny i samorządowy. Radny Rady Gminy Wiśniew I kadencji  
w latach 1990-1994, III kadencji w latach 1998-2002 oraz Wice-
przewodniczący Rady Gminy IV kadencji w latach 2002-2006. 
Przez 22. lata pełnił funkcję sołtysa miejscowości Mroczki.

Antoni Pogonowski urodził się 6 kwietnia 1936 r.  
w Mroczkach. Z tą miejscowością związał całe swoje życie. 
Zajmował się pracą w gospodarstwie rolnym wraz z żoną 
Leokadią (zm. 23 lutego 2020 r.), która bardzo wspierała 
swojego męża we wszystkim – również w działalności spo-
łecznej. Wychowali razem trójkę dzieci.

Pełniąc funkcję sołtysa był animatorem wielu inicjatyw 
m.in.: przebudowy linii energetycznej oraz budowy kościoła 
w Śmiarach i utworzenia tam parafii. Swoim zaangażowaniem 
i zapałem potrafił pobudzić mieszkańców do włączenia się  
w prace społeczne. Jako radny (czterech kadencji) skupiał się 
na pracach na rzecz lokalnych społeczności. Jako Wiceprze-
wodniczący Rady Gminy Wiśniew służył wszystkim radnym 
pomocą, doświadczeniem i rozważną radą. 

Odznaczony m.in.: Brązowym Krzyżem Zasługi - nada-
nym przez Prezydenta RP w 1994 r., odznaką „Zasłużony dla 
Rolnictwa” – nadaną przez Ministra Rolnictwa oraz nagrodą 
Starosty Siedleckiego w dziedzinie działalności społecznej, 
samorządowej i ofiarności w służbie publicznej. Kilkakrot-
nie odznaczany za działalność na rzecz samorządu lokal-
nego przez Wójta Gminy Wiśniew. W 2018 roku wyróżnio-
ny tytułem „Zasłużony dla Gminy Wiśniew”, nadawanym 
przez Radę Gminy Wiśniew za wybitne zasługi dla dobra 
i rozwoju gminy osobom, które w sposób widoczny i nie-
podważalny przyczyniły się do zaspokojenia zbiorowych 
potrzeb wspólnoty samorządowej, szczególnie zasłużyły 
się gminie, przyczyniając się do jej rozwoju, pomnożenia 
dobrobytu lub popularyzowania jej osiągnięć.

Tak wspomina Antoniego Pogonowskiego sołtys sołectwa 
Mroczki – Roman Krasuski:

- Pana Antoniego Pogonowskiego należy zaliczyć do katego-
rii ludzi: „Zwyczajny – Niezwyczajny”. Zwyczajny - bo urodzony  
w 1936 roku Antoni, mieszkaniec wsi, jak wszyscy Jego rówieśni-
cy, doświadczył lat wojny, okupacji, odbudowy powojennej ojczy-
zny, rolnik na własnym niewielkim gospodarstwie. Niezwyczajny  
- bo dał się poznać jako człowiek wielu talentów, wytrwały, chary-
zmatyczny społecznik, potrafiący pociągnąć innych i osiągnąć za-
mierzony cel. Jako rolnik wcześnie podejmował próby mechanizacji 
prac w gospodarstwie, był ślusarzem, mechanikiem, elektrykiem 
na własne i sąsiadów potrzeby - choć nie kończył szkół w tych kie-
runkach. Kiedy z okazji wizytacji parafii przez wieś przejeżdżał bi-
skup, zwyczajem w tamtych czasach było, że mieszkańcy dekorują 
wieś, robią tzw. „Bramę” i witają JE ks. biskupa. Antoni Pogonowski 
pisał wtedy i odczytywał powitalne przemówienia. Jedno z nich tak 
spodobało się ówczesnemu biskupowi, że wysłał do pana Antonie-
go swojego sekretarza, aby przywiózł mu tekst tego powitania. 

W roku 1988 zaczął pisać swoją historię samorządowca - zo-
stał sołtysem, następnie radnym, wiceprzewodniczącym Rady 
Gminy Wiśniew, osiągając wiele sukcesów. Jednak dziełem Jego 
życia była budowa kościoła i utworzenie parafii - w Jastrzębiach 
Śmiarach. Był jednym z inicjatorów, a następnie przewodni-
czącym komitetu budowy kościoła. W utworzonej parafii dłu-
gie lata pełnił funkcję kościelnego, członka rady parafialnej,  
a gdy trzeba było, pod nieobecność organisty, potrafił zastąpić  
go w śpiewaniu pieśni. Zgodnie z duchem czasu , stał się też 
przedsiębiorcą - wraz z rodziną utworzył we wsi sklep ogólno-
spożywczy oraz zakupił przewoźny tartak by świadczyć usługi. 

Dzięki Jego aktywności i zaangażowaniu nastąpiło bardzo 
wiele zmian w Mroczkach i w całej gminie. Antoni Pogonowski 
na trwałe zapisał się w historii swojej wsi i parafii oraz pozostał 
w pamięci mieszkańców.

AntonI PoGonoWsKI 

Wspomnienie
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Informacja o wydanych uchwałach i zarządzeniach

ZARZĄDZEnIA WÓJtA GMInY WIŚnIEW   
oD 1 cZERWcA Do 14 WRZEŚnIA 2020 R. 

1.  Nr 191/2020 z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury  
– Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie.

2.  Nr 192/2020 z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2020 rok.

3.  Nr 193/2020 z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie powołania  
komisji przetargowej (na dzierżawę nieruchomości mienia 
gminnego położonego w miejscowości Wiśniew-Kolonia).

4.  Nr 194/2020 z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgo-
dy na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości mienia 
gminnego w miejscowości Borki-Paduchy.

5.  Nr 195/2020 z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgo-
dy na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości mienia 
gminnego w miejscowości Gostchorz.

6.  Nr 196/2020 z dnia 5 czerwca 2020 w sprawie powołania komisji  
przetargowej (na zadanie pn.: „Zakup i transport kruszywa  
na drogi na terenie Gminy Wiśniew”).

7.  Nr 197/2020 z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powołania 
Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechne-
go Spisu Rolnego 2020 na terenie Gminy Wiśniew.

8.  Nr 198/2020 z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia 
zasad i trybu korzystania oraz cen i opłat za wynajem świetlic 
wiejskich na terenie Gminy Wiśniew.

9.  Nr 199/2020 z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie powołania 
komisji przetargowej (na zadanie pn. „Zagospodarowanie  
odpadów komunalnych z terenu Gminy Wiśniew”).

10.  Nr 200/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komi-
sji do dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej 
przeznaczonej do przekazania na makulaturę lub zniszczenie.

11.  Nr 201/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie powołania 
komisji przetargowej (na dzierżawę części nieruchomości za-
budowanej budynkiem mieszkalno-usługowym usytuowanym 
na działce nr 285/2 w obrębie geodezyjnym Wiśniew).

12.  Nr 202/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmian  
w budżecie gminy na 2020 rok.

13.  Nr 203/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmian  
w budżecie gminy na 2020 rok.

14.  Nr 204/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmian Wielo-
letniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniew na lata 2020-2029.

15.  Nr 205/2020 z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie polityki rachun-
kowości dla zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 361109W 
Łupiny – Mroczki gmina Wiśniew od km 0+300,00 do km 
1+100,00” ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

16.  Nr 206/2020 z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budże-
cie gminy na 2020 rok.

17.  Nr 207/2020 z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie powołania komi-
sji do przekazania lokalu użytkowego.

18.  Nr 208/2020 z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia ot-
wartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2020 r. za-
dań publicznych gminy Wiśniew z zakresu wspierania i upo-
wszechniania kultury fizycznej.

19.  Nr 209/2020 z dni 10 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji  
do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze pod-
inspektora ds. zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Wiśniew.

20.  Nr 210/2020 z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia dnia 
wolnego dla pracowników Urzędu Gminy Wiśniew w zamian 
za dzień świąteczny przypadający w sobotę 15 sierpnia 2020 r.

21.  Nr 211/2020 z dnia 10 lipca 2020 r.  w sprawie zasad pro-
wadzenia rachunkowości na dofinansowanie przedsię-
wzięcia w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa  
na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp  
do szybkiego Internetu” działania 1.1.: „Wyeliminowanie 
terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopas-
mowego Internetu o wysokich przepustowościach, dotyczą-
ca realizacji projektu grantowego pod nazwą Zdalna Szkoła+  
w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

22.  Nr 212/2020 z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie powołania ko-
misji do odbioru zadania inwestycyjnego: „Przebudowa drogi 
gminnej nr 361109W Łupiny-Mroczki gmina Wiśniew od km 
0+300,00 do km 1+100,00”.

23.  Nr 213/2020 z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Re-
gulaminu korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń 
Socjalnych przez pracowników oraz emerytów i rencistów  
w Urzędzie Gminy Wiśniew i GOPS Wiśniew.

24.  Nr 214/2020 z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji 
przetargowej (na zadanie pn.: „Dostawa i montaż mebli kuchen-
nych do świetlicy wiejskiej w Helenowie Gmina Wiśniew”).

25.  Nr 215/2020 z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie powołania 
komisji konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert 
w otwartym konkursie ofert na realizację przez organizacje 
pozarządowe w 2020 r. zadań publicznych Gminy Wiśniew  
z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

26.  Nr 216/2020 z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie powołania ko-
misji przetargowej (na: „Zakup energii elektrycznej do obiektów 
Zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych”).

27.  Nr 217/2020 z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie 
gminy na rok 2020

28.  Nr 218/2020 z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji 
do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędowe pod-
inspektora ds. zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Wiśniew.

29.  Nr 219/2020 z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zasad prowadzenia 
rachunkowości związku z zadaniem pod nazwą „Inwentaryzacji 
indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Wiśniew.

30.  Nr 220/2020 z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie : wyznaczenia osoby 
wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy.

31.  Nr 221/2020 z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie rozstrzygnię-
cia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2020 r.  
zadań publicznych gminy Wiśniew z zakresu wspierania i upo-
wszechniania kultury fizycznej.

32.  Nr 222/2020 z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie zasad pro-
wadzenia rachunkowości związku z zadaniem pod nazwą 
„Modernizacją łączności radiotelefonicznej w Gminie”.

33.  Nr 223/2020 z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie opracowa-
nia materiałów planistycznych do projektu uchwały budżeto-
wej na 2020 rok.

34.  Nr 224/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian  
w budżecie gminy na 2020 rok.

35.  Nr 225/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie informacji 
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wiśniew, informacji 
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym 
o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz wykonania planów 
finansowych instytucji kultury za I półrocze 2020 rok.

36.  Nr 226/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania 
zespołu powypadkowego. 
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UchWAłY PoDJętE PRZEZ RADę GMInY WIŚnIEW

XXIV sesja  
Rady Gminy 
Wiśniew

Podczas XXIII sesji w dniu 24 czerwca 2020 r. Rada Gminy Wiśniew 
podjęła następujące uchwały:
1. Nr XXIII/162/2020 w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew 

na 2020 rok.
2. Nr XXIII/163/2020 w sprawie udzielenia wotum zaufania  

dla Wójta Gminy Wiśniew.
3. Nr XXIII/164/2020 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawo-

zdania finansowego Gminy Wiśniew wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu za 2019 rok.

4. Nr XXIII/165/2020 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wiśniew 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 r.

Podczas XXIV sesji w dniu 16 lipca 2020 r. Rada Gminy Wiśniew 
podjęła następujące uchwały:
1. Nr XXIV/166/2020 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy  

Finansowej na lata 2020-2029,

2. Nr XXIV/167/2020 w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew 
na 2020 rok,

3. Nr XXIV/168/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
dla Powiatu Siedleckiego,

4. Nr XXIV/169/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej  
dla Gminy Jawornik Polski.

Podczas XXV sesji w dniu 18 września 2020 r. Rada Gminy Wiśniew 
podjęła następujące uchwały:
1. Nr XXV/170/2020 w sprawie określenia średniej ceny paliwa  

w Gminie Wiśniew na rok szkolny 2020/2021,
2. Nr XXV/171/2020 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy  

Finansowej na lata 2020-2029,
3. Nr XXV/172/2020 w sprawie zmiany w budżecie gminy  

Wiśniew na 2020 rok,
4. Nr XXV/173/2020 dla uczczenia 30. rocznicy odrodzenia  

samorządu terytorialnego.

37.  Nr 227/2020 z dnia 9 września 2020 r. w sprawie zmian  
w budżecie gminy na 2020 rok.

38.  Nr 228/2020 z dnia 10 września 2020r. w sprawie zmiany za-
rządzenia Nr 198/2020 z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie 
ustalenia zasad i trybu korzystania oraz cen i opłat za wyna-
jem świetlic wiejskich na terenie Gminy Wiśniew.

39.   Nr 229/2020 z dnia 10 września 2020 r. w sprawie ustalenia 
minimalnych wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieru-
chomości rolnych stanowiących własność Gminy Wiśniew.

40.  Nr 230/2020 z dnia 10 września 2020 r. w sprawie uchylenia zarzą-
dzenia Nr 126/04 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 14 kwietnia 2004 r.

41.  Nr 231/2020 z dnia 10 września 2020r. w sprawie powołania  
komisji do odbioru zadań inwestycyjnych realizowanych  
w ramach „ Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 
MAZOWSZE 2020”.

42.  Nr 232/2020 z dnia 14 września 2020 r. w sprawie po-
wołania komisji do odbioru zadań inwestycyjnych „Ter-
momodernizacja i przebudowa budynku Urzędu Gminy 
Wiśniew etap III”.

43.  Nr 233/2020 z dnia 14 września 2020 r. w sprawie wpro-
wadzenia Zasad publikacji i aktualizacji danych w Biuletynie  
Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wiśniew.

16 lipca 2020 r. (czwar-
tek) o godz. 14:00 w sali 
Gminnego ośrodka Kultu-
ry w Wiśniewie odbyła się 
XXIV sesja Rady Gminy Wiś-
niew w kadencji 2018-2023.

W trakcie obrad podęto 
uchwały w sprawie
•  zmian Wieloletniej Pro-

gnozy Finansowej na lata 
2020-2029,

•  zmiany w budżecie gminy 
Wiśniew na 2020 rok,

•  udzielenia pomocy finan-
sowej dla Powiatu Siedle-
ckiego,

•  udzielenia pomocy finan-
sowej dla Gminy Jawor-
nik Polski.

Podczas obrad omówiono 
także działania Wójta Gminy 
podejmowane  w okresie mię-
dzysesyjnym oraz informacje  
z posiedzeń Komisji Rady 
Gminy Wiśniew.

Konkurs na najaktywniejsze sołectwo

23 września miał miejsce finał konkursu „najaktywniejsze sołectwo Krajowej sieci 
obszarów Wiejskich – sukcesy widać po sąsiedzku” organizowanego przez Departament 
Rolnictwa i Rozwoju obszarów Wiejskich Urzędu  Marszałkowskiego Województwa Ma-
zowieckiego w Warszawie. Decyzją Komisji Konkursowej sołectwo helenów znalazło się 
w gronie Laureatów 2020 a jego przedstawiciele zaproszeni na uroczystość ogłosze-
nia wyników i wręczenia symbolicznych czeków w siedzibie Mazowieckiego teatru 
Muzycznego w Warszawie.

Pani sołtys Dorota Jastrzębska otrzymała nagrodę specjalną w konkursie na Najaktyw-
niejszą Liderkę Wiejską, a sołectwo Helenów otrzymało wyróżnienie w kategorii Najak-
tywniejsze Sołectwo KSOW - Sukcesy Widać Po Sąsiedzku. Nagrody wyróżnionym wręczyli 
marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik oraz członek zarządu województwa 
mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska.

Gratujemy pani sołtys i wszystkim mieszkańcom Helenowa.

Fot. Paweł Jastrzębski
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InWEstYcJE GMInnE

UsUWAnIE I UnIEsZKoDLIWIEnIE AZbEstU

PRZEbUDoWA DRoGI GMInnEJ łUPInY – MRocZKI 

WIAtA tURYstYcZnA W MRocZKAch

Gmina Wiśniew w czerwcu br. podpisała umowę z firmą Śro-
dowisko i Innowacje Sp. z o. o. z Warszawy na realizację zadania 
pn.: „Usuwanie i unieszkodliwienie azbestu na terenie gminy 
Wiśniew w 2020 r.”. 

W ramach zadania zutylizowanych zostało ponad 164 tony 
płyt azbestowo-cementowych z 55 posesji znajdujących się na te-
renie naszej gminy. Prace związane z odbiorem i utylizacją trwały 
do 11 września 2020 r. Gmina Wiśniew na realizację powyższego 
zadania pozyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Kwota 
przyznanej dotacji wynosi 40 391,76 zł. 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  Europa inwestująca 
w obszary wiejskie".

Operacja mająca na celu zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru LGD ZS  oraz 
poprawę jakości życia jego mieszkańców współfinansowana jest ze środków  Unii 

Europejskiej w ramach działania 
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: zwiększenie atrakcyjności turystycznej oraz promocja 

obszaru LSR, poprzez budowę multimedialnej wiaty turystycznej w Mroczkach.

W kwietniu br. Gmina Wiśniew za pośrednictwem LGD ZS 
w ramach PROW 2014-2020 złożyła wniosek o dofinansowanie 
operacji pn. „Wiata turystyczna w Mroczkach”. W sierpniu zasta-
ła podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa 
Mazowieckiego w Warszawie o przyznanie pomocy na realizację 
ww. operacji, której całkowita wartość objęta wnioskiem wynosi 
50 000 zł a przyznane dofinansowanie to kwota 31 815 zł. Przed-
miotowa operacja będzie polegać na wykonaniu ogólnodostęp-
nej wiaty turystycznej z elementami małej infrastruktury tj. ławki, 
stół, stojaki rowerowe, grill, kosz na śmieci, tablica informacyjno-
-promocyjna która będzie pełniła  funkcję promocyjno-informa-
cyjną Gminy Wiśniew oraz obszaru LGD ZS oraz będzie miejscem 
wypoczynku dla turystów i lokalnej społeczności.

W sierpniu br. oddano do użytku kolejną inwesty-
cję drogową pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej 
nr 361109W Łupiny – Mroczki od km 0+300,00 do km 
1+100,00”. Zadanie zostało dofinansowane, zgodnie 
z umową podpisaną 1 lipca 2020 r. pomiędzy Woje-
wodą – Konstantym Radziwiłem, a Gminą Wiśniew, 
reprezentowaną przez Wójta Gminy Wiśniew – Krzysz-
tofa Kryszczuka, w ramach „Funduszu Dróg Samorzą-
dowych” w kwocie 189 588,63 zł, całkowita wartość 
zadania wyniosła 291 674,82 zł. Przebudowa przed-
miotowej drogi objęła wykonanie nowej nawierzchni 
asfaltowej na długości 800 m, szerokości 5,5 m, wraz  
z obustronnymi poboczami o szerokości 1 m. 

Fot. UG Fot. UG

Fot. UG
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Podpisanie umowy   
z organizacją   
pozarządową

W piątek 14 lipca wójt Gminy Wiśniew Krzysztof Kryszczuk podpisał 
umowę na realizację zadania publicznego ze stowarzyszeniem Klub spor-
towy Amazonka Wiśniew.

Zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
samorządy współpracują z organizacjami pozarządowymi, zarówno tymi 
działającymi na terenie danej gminy jak i z podmiotami, które taką współ-
pracę deklarują, lecz nie mają siedziby na terenie gminy.

Zadanie publiczne będzie opierało się na wspieraniu i upowszechnianiu 
kultury fizycznej w gminie Wiśniew: Klub Sportowy Amazonka w ramach 
realizacji zadania zorganizuje zajęcia sportowe dla dzieci i pełnoletniej 
młodzieży w ramach treningów drużyny piłki nożnej „Amazonka Wiśniew”, 
przeprowadzi turnieje piłki nożnej dla młodzieży szkolnej i weźmie udział 
w rozgrywkach siedleckiej klasy B w sezonie 2020/21.

Zajęcia sportowe polegające na treningach piłkarskich dla dzieci, mło-
dzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Wiśniew będą prowadzone 3 razy 
w tygodniu. Ponadto reprezentanci klubu Amazonka Wiśniew w ramach 
rozgrywek Ligi Regionalnej klasy B w okresie realizacji zadania tj. do 15 grudnia 
2020 r. rozegrają 9 meczów, w tym 5 na terenie gminy Wiśniew.

W miejscowości Wiśniew usytuowany jest najbardziej reprezentatyw-
ny obiekt sportowy i chluba Gminy Wiśniew – pełnowymiarowy Stadion 
RUDA. Jego bogata infrastruktura i każdorazowe staranne przygotowanie 
gwarantuje satysfakcjonujące rozgrywki. Stałe nawodnienie murawy, pro-
fesjonalne szatnie i trybuny oraz zaplecze sanitarne sprawiają, iż drużyny 
chętnie rozgrywają sparingi i mecze ligowe na tym obiekcie.

Stowarzyszenie Klub Amazonka Wiśniew na potrzeby realizacji zadania 
zakupi niezbędny sprzęt sportowy przeznaczony głównie do przeprowa-
dzenia treningów i zajęć sportowych.

Zadanie adresowane jest głównie do młodzieży w terenu gminy  
Wiśniew i zostanie przeprowadzone w formie:
•  Organizacji treningów piłkarskich dla dzieci w wieku szkolnym
•  Treningów członków drużyny Amazonka Wiśniew i rozgrywek ligowych  

z udziałem członków drużyny 
•  Edukacji promującej zdrowy/sportowy tryb spędzania czasu wolnego.

Popularyzacja i upowszechnianie aktywnego trybu życia poprzez prowa-
dzenie i uczestnictwo w zajęciach sportowych jest niezwykle ważne, szczegól-
nie wśród młodych ludzi. Wszystkich fanów piłki nożnej zapraszamy na trenin-
gi i zajęcia sportowe, które będą odbywały się trzy razy w tygodniu (we wtorki 
i piątki) o godzinie 19:00 na stadionie RUDA w Wiśniewie.

Pomoc dla 
mieszkańców 
Jawornika Polskiego 
w trakcie powodzi 

Gmina Wiśniew otrzymała podziękowanie od wójta 
gminy Jawornik Polski za pomoc okazaną mieszkańcom  
podczas powodzi błyskawicznej pod koniec czerwca  
w powiecie przeworskim.

26 czerwca woj. podkarpackim doszło do ogrom-
nych ulew, które w ciągu kilku minut przemieniły 
jezdnie w rwące strumienie, porywając samochody 
i zalewając budynki. Leżący na terenie powiatu prze-
worskiego odcinek drogi wojewódzkiej nr 835 został 
całkowicie zniszczony, a na wysokości miejscowości 
Manasterz doszło do zerwania mostu. 

Ulewy pojawiły się w piątek niemal w całej połu-
dniowej Polsce, jednak na Podkarpaciu były one naj-
bardziej dotkliwe. Gmina Jawornik Polski woda doko-
nała najwięcej zniszczeń.

W czwartek 16 lipca podczas XXIV sesji Rady Gminy 
Wiśniew radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej dla Gminy Jawornik Polski. Jedno-
głośnie zdecydowano o przekazaniu wsparcia w wyso-
kości 20 000 zł.

Wójt Gminy Jawornik Polski Stanisław Petyna wy-
raził swoją wdzięczność i przesłał podziękowanie dla 
wójta Krzysztofa Kryszczuka, Rady Gminy i wszystkich 
mieszkańców Wiśniewa za „bezcenną pomoc i życzli-
wość okazaną wszystkim mieszkańcom” regionu Jawornik 
Polski w trakcie powodzi błyskawicznej.

Fot. UG
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Przekazanie laptopów 
W środę 26 sierpnia podczas narady dyrektorów szkół na-

stąpiło oficjalne przekazanie laptopów placówkom oświa-
towym z Gminy Wiśniew. Gmina pozyskała dofinansowanie  
na 21 zestawów komputerów przenośnych wraz z niezbędnym 
oprogramowaniem do nauki zdalnej dla uczniów i nauczycieli 
z terenu gminy Wiśniew w ramach programu Zdalna szkoła +. 
Dofinansowanie do zakupu komputerów wyniosło 73.374,00 zł 
i stanowiło 100% wnioskowanych środków.

Dofinansowanie było możliwe dzięki środkom Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa.

Kolejne pieniądze dla gminy Wiśniew
26 czerwca 2020 r. wójt gminy Wiśniew, w imieniu Gminy 

Wiśniew, popisał z Województwem Mazowieckim sześć umów 
na dofinansowanie zadań realizowanych w naszych sołectwach.

Podpisano:
- umowę na udzielenie dotacji ze środków finansowych  

budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu 
budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych  
w wysokości 75.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania 
pod nazwą: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych 
– Łupiny – Śmiary”,

- oraz pięć umów, na kwotę 50.000 zł, w ramach Mazowie-
ckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”  
na wyposażenie świetlic w miejscowości: Gostchorz, Daćbogi, 
Helenów, Łupiny i Śmiary.

Ogólna wartość dofinansowania to 125.000 zł

Aż trzy dotacje dla Gminy Wiśniew jednego dnia!
Początek lipca 2020 r. bardzo dobrze rozpoczął się dla gminy 

Wiśniew. Już pierwszego dnia tego miesiąca władze gminy pod-
pisały umowy na dofinansowanie remontu dróg i wyposażenie 
szkół w sprzęt komputerowy oraz otrzymały czek na realizację 
dowolnej inwestycji na terenie gminy.

Pierwszą umowę, realizowaną w partnerstwie Gminy Wiśniew  
z Województwem Mazowieckim, wójt gminy Krzysztof Kryszczuk 
podpisał w siedzibie Mazowieckiego Samorządowego Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach. Partnerstwo związane jest  
z realizacją projektu „Mazowiecki program przygotowania szkół,  
nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”, współfinansowanego  
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Kolejne środki pozyskane dla gminy Wiśniew pochodzą z Fundu-
szu Dróg Samorządowych. Umowa o dofinansowanie została podpisa-
na w Delegaturze Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego w Siedl-
cach. Kwota dofinansowania wyniesie ponad 340.000 zł i zostanie 
przeznaczona na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 361109W 
łupiny – Mroczki gmina Wiśniew od km 0+300,00 do km 1+100,00”.

Na owocne zakończenie dnia wójt Gminy Wiśniew Krzysztof 
Kryszczuk udał się wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Wiśniew 
Elżbietą Wysokińską i radnymi: Dorotą Jastrzębską i Pawłem 
Mieszczyńskim do Pałacu w Korczewie, gdzie doszło do wrę-
czenia promes dla samorządowców przez premiera Mateusza  
Morawieckiego. Gmina Wiśniew w ramach Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych otrzymała kwotę 1.056.491,00 zł. 

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to środki przezna-
czone na  dotacje dla gmin, powiatów i miast w różnych wy-
sokościach w ramach Tarczy Antykryzysowej. Kwoty dotacji 
dla poszczególnych samorządów wynikają z relacji wydatków 
majątkowych i zamożności gmin i powiatów. Kwota przyzna-
na Gminie Wiśniew jest jedną z wyższych w powiecie siedle-
ckim. Źródłem finansowania projektu jest Fundusz COVID-19.  
Wsparcie dla gminy jest bezzwrotne. 

Fot. UG

Fot. UG

Fot. KK
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15. URoDZInY soKiAL 
21 sierpnia br. stowarzyszenie ośrodek 

Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku 
obchodziło jubileusz 15-lecia działalności. 
stowarzyszenie to jest jedną z najaktyw-
niejszych organizacji pozarządowych w na-
szym regionie. Jego działalność opiera się 
w szczególności na wspieraniu społeczno-
ści lokalnych i pobudzaniu ich do działania.

Podczas uroczystości jubileuszowej, 
która odbywała się w Krzeskim Domu 
Kultury, podsumowano dorobek SOKiA-
Lu i wręczono podziękowania osobom  
i instytucjom wspierającym jego rozwój. 
hubert Pasiak, Prezes Zarządu Stowarzy-
szenia, podkreślał w swoim przemówieniu, 
iż największym sukcesem i kapitałem or-
ganizacji są ludzie. - Żeby coś zrobić trzeba 
mieć oparcie w innych i mieć wokół siebie 
ludzi, którzy są pracowici, którym się po 
prostu chce, którzy działają profesjonalnie 
i ja jako, powiedzmy głowa tego wszystkie-
go, mam ogromne szczęście, że na takich 
ludzi trafiam – mówił Hubert Pasiak.

Wśród osób zaproszonych, którym 
wręczono okolicznościowe podziękowa-
nia, znaleźli się również przedstawiciele 
samorządu Gminy Wiśniew: Wójt Gminy 
Wiśniew - Krzysztof Kryszczuk oraz Prze-
wodnicząca Rady Gminy Wiśniew - Elżbie-
ta Wysokińska. Podczas części oficjalnej  
na ich ręce został złożony pamiątkowy dy-
plom zawierający podziękowanie, wyra-
zy uznania i wdzięczności dla Samorządu 
Gminy Wiśniew „za wieloletnie wspieranie 
działalności stowarzyszenia SOKiAL oraz 
partnerską współpracę przy realizacji licz-
nych projektów i przedsięwzięć! Państwa 
postawa jest nie tylko przykładem bezinte-
resownego i dalekowzrocznego zaangażo-
wania w inicjatywy sektora obywatelskie-
go, ale również drogowskazem dla innych 
samorządów i instytucji publicznych, świat-
łem, które rozświeca mroki obojętności  
i egoizmu!” - głosiła dedykacja na dyplomie.

Przedstawiciele samorządu Gminy Wiś-
niew przekazali na ręce Prezesa SOKiAL 
pamiątkowy dyplom na szkle z wyrazami 
uznania i gratulacjami dla pracowników, 
członków i wolontariuszy współpracują-
cych ze stowarzyszeniem oraz podzięko-
waniami za zaangażowanie w upowszech-
nianie kultury i życzeniami dalszego 
pomyślnego rozwoju.

Po zakończeniu części oficjalnej nastąpiła 
część artystyczna w wykonaniu mieszkańców 
gminy Wiśniew, wspaniałego duetu: Kacper 
Jastrzębski – pianino, śpiew oraz Raffaele 
sorrentino – gitara klasyczna, śpiew. 

Fot. SOKIAL

Fot. SOKIAL

Fot. SOKIAL
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W sobotę 19 września miało miejsce uroczyste otwarcie no-
wej świetlicy wiejskiej w helenowie. to ważne wydarzenie dla 
społeczności helenowa zgromadziło bardzo wielu mieszkańców 
a także znamienitych gości Posła na sejm RP Pana Daniela Milew-
skiego wraz z małżonką, Wójta Gminy Wiśniew Pana Krzysztofa 
Kryszczuka z małżonką, Dyrektora MoDR siedlce Pana Jana Ro-
mańczuka, pracowników Urzędu Gminy Wiśniew na czele z wice-
wójtem Panem Jarosławem Krzymowskim a także radnych Gminy 
Wiśniew pod wodzą Przewodniczącej Pani Elżbiety Wysokińskiej. 

Część oficjalną rozpoczęła polowa Msza Święta pod przewod-
nictwem proboszcza parafii Zbuczyn księdza kanonika Sławomi-
ra Brodawki. Następnie odbyło się uroczyste przecięcie wstęgi  
i część artystyczna. Dzieci z grupy teatralnej „Pod Kudłatym Anio-
łem” rozpoczęły wierszem a prowadzący przybliżyli gościom krót-
ką historię budowy świetlicy i poszczególne etapy jej powstawa-
nia. Panie z Koła „Dwórki Heleny” zaśpiewały autorskie piosenki 
związane z prężną działalnością społeczności Helenowa. 

Podziękowaniom i wzruszeniom nie było końca. Pani Sołtys 
Dorota Jastrzębska złożyła podziękowania Panu Wójtowi Krzysz-
tofowi Kryszczukowi, pracownikom Urzędu Gminy Wiśniew a tak-
że wszystkim osobom, które przyczyniły się do tego, że zadanie 
inwestycyjne pod tytułem „projekt i przebudowa świetlicy wiej-
skiej w Helenowie” znalazło swoje miejsce w budżecie Gminy. 
Pani Sołtys gorąco podziękowała również osobom z firmy wy-
konawczej, odpowiedzialnym za nadzór i kierownictwo budowy  
a także wszystkim, którzy przyczynili się do budowy tego miejsca. 

Łzy radości i wzruszenia popłynęły 
natomiast z oczu Pani Sołtys Doroty Ja-
strzębskiej, która zebrała wiele pochwał 
i podziękowań od Pana Wójta Krzysztofa 
Kryszczuka, pana posła Daniela Milew-
skiego a także wielu innych osób za swój 
ogromny wkład i zaangażowanie w dzia-
łalność na rzecz lokalnej społeczności. 

Również mieszkańcy Helenowa podzię-
kowali Pani Dorocie za całokształt jej pracy  
i działań, które przyczyniły się do zjednocze-
nia wszystkich mieszkańców i nawiązania 
przyjaznych relacji sąsiedzkich tak często nie-

docenianych w dzisiejszym, zapędzonym świecie. Radość mieszkań-
ców z budowy nowej świetlicy jest ogromna gdyż do tej pory członko-
wie Koła działali w starym, zniszczonym budynku bez bieżącej wody, 
zaplecza kuchennego czy toalet. Obecny nowy obiekt jest bardzo no-
woczesny i dobrze wyposażony. Po części oficjalnej goście mogli skoszto-
wać pyszności przygotowanych przez członków KGW „Dwórki Heleny”, 
rozmawiając i wspominając dawne czasy w starej świetlicy jak również 
snując plany na dalszą działalność Koła w nowym, pięknym obiekcie. 

Renata Żółkowska

otwarcie świetlicy w helenowie
Fot. UG Fot. UG

Fot. UG
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Uroczyste podpisanie umów na sprzęt dla osP

W czwartek 3 września w Gminnym ośrodku Kultury  
w Wiśniewie miało miejsce oficjalne podpisanie umów pomię-
dzy przedstawicielami Wojewódzkiego Funduszu ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej a członkami Ochotniczych Straży 
Pożarnych z rejonu powiatu Siedleckiego na zakup nowych 
samochodów, sprzętu oraz odzieży strażackiej.

Obecni na uroczystym podpisaniu umów na sprzęt dla OSP 
byli: Poseł na Sejm RP - Krzysztof tchórzewski, Poseł na Sejm RP 
- henryk Kowalczyk, Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w War-
szawie – Kamila Mokrzycka, Dyrektor Wydziału Zamiejscowego 
WFOŚiGW w Siedlcach – Agnieszka Kiljańczyk, Radny Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego – Wojciech Kudelski, Wójtowie: 
Jerzy Długosz, henryk brodowski, sławomir Wasilczuk, Bur-
mistrz Mordów - Jan ługowski oraz przedstawiciele jednostek OSP  
z gmin: Wiśniew, skórzec, siedlce, Korczew, Mordy. Gospodarza-
mi uroczystości byli: Wójt Gminy Wiśniew – Krzysztof Kryszczuk 
oraz Przewodnicząca Rady Gminy Wiśniew – Elżbieta Wysokińska.

Wsparcie finansowe pochodzi z Programu 2020-NZ-1  
„Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom 
poprzez aktywowanie i doposażanie Młodzieżowych Drużyn Po-
żarniczych” oraz  Programu 2020-NZ-2 „Ogólnopolski program 
finansowania służb ratowniczych Część 1) Dofinansowanie za-
kupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach 
ratowniczych”.

Dzięki zakupionym pojazdom, sprzętom i odzieży strażacy-
-ochotnicy będą mogli jeszcze skuteczniej reagować w zakresie 
zagrożenia środowiska oraz dbać o bezpieczeństwo mieszkańców 
naszego regionu.

Fot. UG

Fot. UG

Fot. UG
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100-lecie bitwy Warszawskiej
100 lat temu miało miejsce polskie zwycięstwo  

dla wolności Europy – bitwa Warszawska, uznawana 
przez historyków za jedną z najważniejszych bitew świata.

W dniach 13 – 25 sierpnia 1920 roku pomiędzy Pol-
ską i Rosją Radziecką zostało stoczone decydujące star-
cie zbrojne wojny polsko-bolszewickiej. Dla ówczesnej, 
odradzającej się po latach wojny Polski był to moment 
szczególny. W godzinie wielkiej próby cały naród stanął 
do walki, by bronić niepodległości odradzającej się Rze-
czypospolitej. Wojska polskie, pomimo krytycznej sytua-
cji i spodziewanej przez wielu klęski, zdołały odepchnąć 
nacierającą Armię Czerwoną i pokonać Bolszewików. 
Zwycięstwo to zwyczajowo nazywane jest „cudem nad 
Wisłą”, gdyż pozwoliło stronie polskiej zachować z ta-
kim trudem wywalczoną niepodległość oraz przekreśliło 
radzieckie plany międzynarodowej rewolucji i rozprze-
strzenienia komunizmu na Europę Zachodnią.

W sobotę 15 sierpnia 2020 r. mieszkańcy gminy Wiś-
niew uczcili to polskie zwycięstwo dla wolności Europy.  
O godzinie 9:30 w kościele pw. Najświętszego Serca Jezu-
sowego w Wiśniewie została odprawiona uroczysta Msza 
święta, sprawowana przez proboszcza parafii - ks. kan. 
henryka Krupę. Wzięli w niej udział przedstawiciele władz 
samorządowych gminy Wiśniew, na czele z wójtem gminy 
– Krzysztofem Kryszczukiem. Obecne były również poczty 
sztandarowe osP Wiśniew i osP Gostchorz.

Po Mszy św. wszyscy uczestnicy nabożeństwa udali 
się pod pomnik poświęcony Poległym za Wolność Polski 
1914-1921 (nazywany Pomnikiem Niepodległościowym), 
który znajduje się przed budynkiem Urzędu Gminy Wiś-
niew, gdzie zapalono znicze i złożono biało-czerwoną wią-
zankę kwiatów. Następnie mieszkańcy uczcili uczestników 
Bitwy Warszawskiej minutą ciszy i krótką modlitwą, a na 
zakończenie wszyscy odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego.

Wielki zryw narodowy w sierpniu 1920 roku i dobry 
plan naczelnego wodza Józefa Piłsudskiego przyniósł zwy-
cięstwo w Bitwie Warszawskiej i odsunął zagrożenie od 
Polski i Europy Zachodniej. Warto pamiętać o tak ważnych 
miejscach w  historii i eksponować ich wartość dla naszego 
kraju, aby w wiadomości Polaków i - w szczególności - mło-
dego pokolenia kultywować wartości patriotyczne i kształ-
tować narodową świadomość.

76. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego
W związku z 76. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskie-

go w dniu 1 sierpnia 2020 r. o godzinie 17:00 na terenie gminy 
Wiśniew, w celu uczczenia tego wydarzenia, zostały uruchomio-
ne syreny alarmowe. był to sygnał dźwiękowy ciągły, emitowa-
ny przez 1 minutę. 

Powstanie Warszawskie było największą operacją militarną 
Armii Krajowej i największy zryw ruchu oporu w okupowanej 
Europie -  uznawane jest za jedno z najważniejszych wydarzeń  
w najnowszej historii Polski, pomimo tragicznych skutków,  
w szczególności olbrzymie straty ludzkie i materialne.

Uruchomienie syren alarmowych pozwoliło wspólnie oddać 
cześć bohaterom Powstania Warszawskiego, którzy walczyli o wy-
zwolenie stolicy i przywrócenie niepodległego państwa.

Fot. UG

Fot. UG

Fot. UG
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Wypoczynek letni

GMInnY oŚRoDEK PoMocY sPołEcZnEJ W WIŚnIEWIE

Kazimierz Dolny i sandomierz w ramach 
realizacji projektu „czas seniora”

W terminie od 31.07.2020 r.  
do 09.08.2020 r. siedmioro  dzieci  
z terenu Gminy Wiśniew wyjechało 
na darmowy wypoczynek do Wła-
dysławowa. Wyjazd sfinansowany 
został ze środków Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych w Wiśniewie.  

Dla tych dzieci  często jest to je-
dyna szansa oderwania się od otacza-
jących ich codziennych problemów  
i trosk. Dzięki koloniom mogły poznać 

W terminie 17-18.09.2020 r.  
trzynastu seniorów z Lokalne-
go Klubu Seniora w Wiśnie-
wie uczestniczyło w wyjeździe 
integracyjno-aktywnościowym. 
Wycieczka do Kazimierza Dol-
nego i Sandomierza odbyła się 
w ramach Projektu „Czas senio-
ra” realizowanego przez GOPS 
w Wiśniewie dofinansowanego 
z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Ma-
zowieckiego na lata 2014-2020, 
Działanie 9.2 Usługi społeczne  
i usługi opieki zdrowotnej,  
Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie 
dostępności usług społecznych.  

Zasłużona emerytura
Z dniem 26 sierpnia 2020 r. na emeryturę przeszła pani Wiesława Przanowska. Pani Wiesława 

nazwana przez wszystkich współpracowników Wiesią podjęła pracę w Urzędzie Gminy Wiśniew  
1 grudnia 2006 r. Przez ponad 14 lat pracy pani Wiesia zajmowała się sprawami dotyczącymi za-
mówień publicznych. Od 2011 r. była również ,,przedstawicielem pracowników”. Pani Wiesia przez 
lata pracy w urzędzie pokazała nam z jaką odpowiedzialnością i oddaniem należy wykonywać obo-
wiązki służbowe, mając na względzie przede wszystkim dobro gminy i urzędu. Dała się poznać jako 
osoba z poczuciem humoru, pomocna dla każdego, kto potrzebował pomocy. Współpracownicy 
zawsze mogli liczyć na Jej pomoc w rozwiązywaniu przeróżnych problemów. Dla pani Wiesi nie 
było sprawy do niewykonania. 

Bardzo dziękujemy za te wszystkie lata spędzone wspólnie w urzędzie, a na emeryturze życzymy 
spokoju i spełnienia niezrealizowanych dotąd marzeń. 

Fot. GOPS

inną niż dotychczas rzeczywistość,  
doznać ciepła, spożywać regularne 
posiłki, poznać atrakcyjne miejsca 
oraz  zawrzeć nowe znajomości. Mimo, 
że Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Wiśniewie nie był organizatorem 
wypoczynku letniego dla dzieci to ak-
tywnie uczestniczył w naborze uczest-
ników. Cześć najuboższych rodzin  
w związku z wyjazdem dzieci otrzyma 
pomoc finansową na zakup odzieży  
i obuwia niezbędnego na wyjazd.Fot. AR
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służbą zdrowia na białorusi  zawiaduje Minister Zdrowia.  nie ma nFZ – osoby 
pracujące są ubezpieczone przez państwo wspólnie z całą rodziną. W praktyce 
każdy obywatel białorusi jest ubezpieczony od urodzenia. Można kupić dodatkowe 
ubezpieczenie, które pokrywa koszty leczenia niektórych chorób. 

Jak leczą (u) naszych sąsiadów – białoruś

Podstawowa Opieka Zdrowotna
Na Białorusi wszystkie przychodnie są państwowe. Pracują w nich 

lekarze rodzinni nazywani врач терапевт którzy zwykle pełnią funkcję 
internisty. W mniejszych miejscowościach pracuje jeden lub dwóch le-
karzy rodzinnych a w większych istnieją polikliniki gdzie oprócz lekarzy 
rodzinnych pracują pediatrzy, stomatolodzy i inni specjaliści. Konku-
rencja miedzy przychodniami nie istnieje gdyż nadal tak jak w Polsce 
w czasach PRL obowiązuje rejonizacja. Pacjent ze względu na miejsce 
zamieszkania jest przypisany do konkretnej przychodni i w żadnej 
innej nie zostanie przyjęty. Leczenie jest bezpłatne choć w rejestracji 
można wykupić pomoc lekarską bez kolejki. Nieformalne opłaty nie są 
wymagane choć oczywiście istnieją i to dość powszechnie, zwłaszcza 
na wizytach domowych (zwyczajowe drobne kwoty). 

Zapisy do lekarza prowadzone są osobiście lub telefonicznie 
w rejestracji. Terminy przyjęć są różne czasami tego samego dnia, 
czasami trzeba poczekać 2-3 dni. 

Bрач терапевт realizuje wizyty domowe zwykle tego same-
go dnia. Czas pracy lekarza rodzinnego jest podzielony między  
4 godziny pracy w przychodni i 4 godziny pracy w rejonie. Wizyt 
domowych jest bardzo dużo, o wiele więcej niż u nas w Polsce. 
Szczególnie dużo wizyt realizują pediatrzy którzy jeżdżą do więk-
szości wysoko gorączkujących dzieci. 

Lekarz rodzinny leczy podobne schorzenia jak w Polsce, wykonu-
je również drobne zabiegi jak cewnikowanie pęcherza moczowego  
i płukanie uszu. W poważniejszych przypadkach daje skierowanie  
do specjalisty który często pracuje w tej samej poliklinice.

Wyposażenie przychodni nie odbiega od tego w Polsce. Zwra-
cają uwagę wysokie wymagania sanitarne -odpowiednik naszego 
sanepidu przeprowadza bardzo rygorystyczne kontrolne. 

Recepty i skierowania wystawiane są tylko w formie papierowej. 
Lekarze są różni, jak zwykle zależy od człowieka. Pacjenci na Białoru-

si raczej nie narzekają na podstawową opiekę zdrowotną choć w małych 
miejscowościach jej jakość pozostawia wiele do życzenia. Im większe 
miasto tym lepiej wyposażony sprzęt i bardziej fachowy personel. Men-
talność ludzi na Białorusi każe jednak cieszyć się z tego co mają bo prze-
cież zawsze może być gorzej. Poza tym lekarze i pacjenci są poniekąd  
na siebie „skazani” i nie mają wyjścia muszą jakoś razem żyć

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna. 
Nie ma przychodni prywatnych- są tylko duże państwowe po-

likliniki w których pracują lekarze wielu specjalności. Pediatrzy czę-
sto pracują w osobnych poliklinikach dziecięcych. Zapisy do lekarza 
prowadzone są osobiście lub telefonicznie w godzinach otwarcia 
przychodni. Do kardiologa, ginekologa, endokrynologa trzeba czekać 
2-4 tygodni do innych specjalistów jak chirurga znacznie krócej. Trau-
matolodzy w poliklinikach zaopatrują i szyją rany, gipsują i wykonują 
proste zabiegi chirurgiczno-ortopedyczne. W nagłych i poważnych 
przypadkach wzywana jest karetka, która zabiera pacjenta do szpitala. 
Na planowe zabiegi czeka się nawet ponad miesiąc.

Aby pobrać krew trzeba przyjść o 6.00 rano i czekać w długiej 
kolejce nawet do 13.00. 

Nieformalne opłaty nie są wymagane ale oczywiście mocno uspraw-
niają leczenie. Kwota zależy od możliwości finansowych pacjenta. 

Szpitale
W szpitalach na Białorusi nie brakuje leków, środków opatrunkowych, 

ani sprzętu ale droższe, nowocześniejsze leki pacjent wykupuje sam.  

Lekarz informuje że istnieje możliwość nowocześniejszej ale droższej 
terapii albo pozostania przy tym co oferuje szpital. 

Miejsc w szpitalach jest wystarczająco dużo, pacjenci w po-
ważnym stanie przyjmowani są od razu. W pozostałych przypad-
kach trzeba poczekać kilka dni na planowe przyjęcie. Oczywiście 
istnieją sposoby na ominięcie kolejki.

Szpitale mają różne sale 4, 5, 8 osobowe, wyżywienie jest na 
dobrym poziomie. Opieka lekarska i pielęgniarska w szpitalach 
jest zależna od wysokości dodatkowych opłat. Im większa kwota 
tym większe zainteresowanie personelu. 

Generalnie polskie szpitale funkcjonują na znacznie lepszym poziomie. 

Oddziały położnicze. 
Na salach porodowych i oddziałach położniczych są o wiele 

lepsze warunki i opieka niż w innych oddziałach. Istnieją sale po-
rodów rodzinnych, rodzące traktowane są dobrze.

SOR
W odpowiednikach naszych SOR na pomoc czeka się niedłu-

go. W ciągu dnia trafiają tam tylko pilne przypadki a po godzinach 
pracy ambulatoriów działają jak nasza nocna pomoc lekarska.

Ratownictwo Medyczne 
W zespołach wyjazdowych jeździ lekarz, pielęgniarka i ra-

townik kierowca. Karetki są na ogół dobrze wyposażone mają 
konieczne leki i urządzenia. Przyjmowane są wszystkie zgłosze-
nia nawet do gorączki. Dyspozytor ustala jaki jest stan pacjenta  
i od tego zależy czy wyjazd jest pilny czy nie. W nagłych przypad-
kach czas dotarcia zespołu jest bardzo krótki -nawet kilka minut.  
W pozostałych przypadkach trzeba czekać nawet kilka godzin. 

Leki
Z zaopatrzeniem w leki bywa różnie, często trzeba korzystać  

z zamienników lub w ogóle nie ma leku w aptece i trzeba czekać 
na nową dostawę. Poziom odpłatności za leki zależy od stopnia 
niepełnosprawności. Pacjenci z pierwszą grupą niepełnospraw-
ności nie płacą za leki w ogóle, z drugą grupą mają 30% zniżki,  
z trzecią 10 % zniżki. Pozostali nie mają żadnej refundacji. 

Stomatologia 
Istnieją gabinety prywatne i państwowe w poliklinikach.  

Wyposażenie w sprzęt i materiały jest dość nowoczesne ale stan-
dardem znacznie odbiega od polskich. W państwowych gabine-
tach leczenie i ekstrakcje są darmowe, płaci się tylko za protety-
kę. W prywatnych opłaty nie są wysokie i istnieje oficjalny cennik. 

Rehabilitacja ambulatoryjna
To zapomniana i niedoinwestowana gałąź medycyny na Białorusi. 

Nisko opłacany personel i przestarzały sprzęt raczej nie kusi pacjentów. 
Kolejek praktycznie nie ma bo mało kto z niej korzysta. 

Zol, Hospicjum stacjonarne Hospicjum domowe
Hospicja są domowe i stacjonarne. Warunki są różne, jeśli pacjen-

towi korzystający z hospicjum domowego wymaga pomocy o godzi-
nach w domu to przyjeżdża pogotowie udziela doraźnej pomocy

Model białoruskiej opieki zdrowotnej bardzo przypomina  
ten istniejący w Polsce pod koniec minionego ustroju. 
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Po zakończeniu żniw rolnicy z całej Polski będą mieli jeszcze 
jeden bardzo ważny obowiązek do wypełnienia. chodzi o Po-
wszechny spis Rolny, który potrwa od 1 września do 30 listopada 
br. nie trzeba czekać na wizytę rachmistrza – warto spisać się sa-
memu przez Internet lub umówić się na spis telefoniczny. 

Powszechny Spis Rolny 2020 obejmie wszystkie gospodarstwa 
rolne w kraju. To najważniejsze badanie polskiego rolnictwa – jego 
ostatnia edycja odbyła się 10 lat temu. Przygotowania do spisu 
trwają w całym kraju, również w naszej gminie.
organizacja spisu w naszej gminie 

Spis rolny rozpocznie się we wrześniu, ale intensywne prace 
przygotowawcze trwają już od dłuższego czasu. Oprócz GUS i Urzę-
du Statystycznego w Warszawie, który nadzoruje organizację spisu 
na Mazowszu, do pracy włączył się samorząd lokalny, w tym rów-
nież nasza gmina. Utworzone zostało Gminne Biuro Spisowe, które 
odpowiada m.in. za przeprowadzenie naboru kandydatów na rach-
mistrzów, organizację gminnego punktu spisowego oraz populary-
zację spisu w naszej gminie. 

Jednym z najważniejszych zadań Gminnego Biura Spisowego 
jest przeprowadzenie rekrutacji rachmistrzów spisowych. Kandydaci  
do pracy w naszej gminie mają obowiązek odbyć odpowiednie szko-
lenie zakończone egzaminem. Osoby, które zdadzą egzamin z najlep-
szymi wynikami w gminie, w październiku rozpoczną pracę w terenie. 
Dlaczego tRZEbA i WARto się spisać?

Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy. Osoby uchylające się 
od tego obowiązku zgodnie z ustawą o statystyce publicznej mogą 
podlegać odpowiednim sankcjom. Rolnicy nie mają zresztą powo-
dów do unikania spisu: pytania dotyczą wyłącznie danego gospo-
darstwa i prowadzonej produkcji. Nie ma też pytań o wysokość do-
chodów rolnika, tylko o ich strukturę. 

Z punktu widzenia każdego rolnika warto sobie uświadomić,  
że Powszechny Spis Rolny - jako badanie obejmujące wszystkie go-
spodarstwa rolne w kraju - jest jedynym źródłem informacji pozwa-
lającym na ocenę stanu polskiego rolnictwa. Dzięki niemu możemy 
zdiagnozować bieżącą sytuację, ale też zaobserwować zmiany, ja-
kie zaszły na przestrzeni ostatnich 10 lat w strukturze i działalności  
gospodarstw rolnych. 

Zebrane podczas spisów rolnych dane są wykorzystywane przez 
instytucje rządowe i samorządowe – w tym również przez naszą 
gminę. Dzięki tym danym możemy podejmować działania wspiera-
jące naszych rolników na poziomie lokalnym. Tym samym poprzez 
udział w spisie rolnicy pośrednio zyskują realny wpływ na zmiany 
zachodzące w najbliższym otoczeniu.

Nie można też zapominać o korzyściach płynących ze spisu  
w kontekście unijnej polityki rolnej. Jak każde państwo UE, Polska jest 
zobowiązana do przeprowadzenia spisu rolnego co 10 lat i w podob-
nym okresie, co inne państwa członkowskie. Chodzi o to, aby zebrane 
dane były porównywalne dla całej Unii. Jest to ważne przy kształto-
waniu wspólnej polityki rolnej, czyli np. ustalaniu dopłat dla rolników. 
Jakie będą pytania?

W spisie rolnym będą zbierane dane dotyczące m.in.: położenia 
i powierzchni gospodarstwa, produkcji ekologicznej, rodzaju użyt-
kowanych gruntów, upraw, zużycia nawozów, pogłowia zwierząt 
gospodarskich, rodzaju budynków gospodarskich, a także wkładu 
pracy w gospodarstwo rolne użytkownika i członków jego gospo-
darstwa domowego oraz pracowników najemnych. Warto zawcza-
su przygotować niezbędne dokumenty i mieć je przy sobie podczas 
wypełniania formularza.

Formularz spisowy ma formę elektroniczną i liczba pytań będzie 
zależeć od działalności gospodarstwa. Jeśli dany rolnik ogranicza  
się do produkcji na własne potrzeby i ma niewiele upraw czy inwen-
tarza żywego, to będzie musiał odpowiedzieć na mniej pytań niż użyt-
kownik dużego gospodarstwa o zróżnicowanej strukturze produkcyjnej. 

W razie wątpliwości co do treści czy zakresu pytań należy się 
skontaktować z infolinią spisową: 22 279 99 99

Zachowaj list od Prezesa GUs!
Każdy użytkownik gospodarstwa rolnego otrzyma jeszcze przed 

rozpoczęciem Powszechnego Spisu Rolnego list podpisany przez 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Oprócz informacji skiero-
wanej do odbiorcy o ciążącym na nim obowiązku spisania się, list za-
wiera ważne informacje potrzebne do logowania się w aplikacji spi-
sowej. Dlatego pismo Prezesa GUS należy zachować - przynajmniej 
do momentu pomyślnego zakończenia samospisu internetowego.

najlepiej przez Internet – w domu lub w naszym Urzędzie 
Samospis internetowy to kluczowa metoda spisowa i o niej  

w pierwszej kolejności powinni pomyśleć rolnicy. Jest to metoda 
wygodna, ponieważ spisać się można samodzielnie w domu przez 
komputer lub telefon z dostępem do Internetu, w dogodnym dla 
siebie momencie. W obecnej sytuacji samospis internetowy ma tę 
wielką przewagą nad bezpośrednią rozmową z rachmistrzem, że nie 
wymaga kontaktu z osobami z zewnątrz.

Dla rolników, którzy nie posiadają komputera lub telefonu z dostę-
pem do Internetu, planowane jest przygotowanie na czas spisu Gminne-
go Punktu Spisowego, w którym będzie można się spisać samodzielnie. 

Jeśli rolnik z jakichś ważnych powodów nie może lub nie chce 
spisać się przez Internet, powinien zadzwonić na infolinię spisową  
i spisać się przez telefon. 
Rachmistrze w terenie

Jeśli rolnik nie skorzysta z żadnej z obu wspomnianych opcji (Inter-
net lub telefon), może spodziewać się wizyty rachmistrza terenowe-
go. Rolnicy powinni pamiętać, że w takim przypadku nie będą już mo-
gli odmówić udzielenia odpowiedzi i przełożyć spisu na inny termin.

Rachmistrz będzie miał przy sobie specjalny identyfikator wydany przez 
Urząd Statystyczny w Warszawie.  W razie wątpliwości można zweryfiko-
wać tożsamość rachmistrza dzwoniąc na infolinię spisową: 22 279 99 99.
Dane będą bezpieczne

Zebrane podczas spisu dane chronione są tajemnicą statystyczną: pod 
żadnym pozorem, nawet na wniosek organów ścigania, nie można ujaw-
niać jednostkowych danych podanych w trakcie badań realizowanych na 
rzecz statystyki publicznej. Obowiązek zachowania tajemnicy jest nałożony 
na wszystkich rachmistrzów i pracowników statystyki publicznej. 
spis rolny ważny dla nas wszystkich

Spis rolny jest wydarzeniem o dużym znaczeniu, również dla 
osób nie mających z rolnictwem czy wsią wiele wspólnego. Epide-
mia koronawirusa przypomniała nam, jak ważne jest zapewnienie 
bezpieczeństwa żywnościowego. To przecież w głównej mierze rola 
rolnictwa. Warto więc wspierać spis rolny, nawet jeśli nie jesteśmy 
rolnikami i nie bierzemy udziału w spisie. Można to zrobić chociaż-
by poprzez udostępnianie informacji o Powszechnym Spisie Rolnym 
2020 na swoim profilu w mediach społecznościowych.

Do aktywnego wspierania promocji spisu rolnego zachęcamy 
zwłaszcza te osoby, które są zaangażowane w życie naszej społecz-
ności lokalnej i udzielają się w organizacjach, kołach i grupach dzia-
łających w naszej gminie. Dzięki swojej aktywności i bogatej siatce 
kontaktów mogą docierać z najważniejszymi informacjami o spisie 
rolnym do naszych rolników i ich rodzin. 

RoLnIKU, wypełnij obowiązek i weź udział w spisie!

PoDstAWoWE InFoRMAcJE   
o PoWsZEchnYM sPIsIE RoLnYM 2020

termin trwania: 1 września – 30 listopada 2020 r.,  dane zbierane 
wg stanu na 1 czerwca 2020 r.
Metody spisowe:  1) samospis internetowy, - jeśli ktoś nie posiada 
odpowiedniego sprzętu lub Internetu, powinien skorzystać  
z Gminnego Punktu Spisowego w naszym Urzędzie  2) spis przez 
telefon, 3) wywiad bezpośredni z rachmistrzem terenowym  
(rachmistrze rozpoczną pracę 1 października 2020 r.).
Infolinia spisowa: 22 279 99 99

Więcej informacji o Powszechnym Spisie Rolnym 2020:   
https://spisrolny.gov.pl/ 
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czy jesienią grabić liście?

Worki z liśćmi (Fot. Ewa Z.)

Co w temacie grabienia liści na jesieni - przypomnijmy sobie

Liście to nie śmieci, ale ważny składnik ekosystemów, usu-
wając je, robimy z ogrodów biologiczne pustynie... - tak o maso-
wym pakowaniu liści do worków mówi znany autorytet w spra-
wach przyrody, Pan Adam Wajrak.

Przedstawione poniżej zdjęcie zostało zrobione w miejscowo-
ści pod Łodzią o nazwie Sokolniki Las. Rosną tam głównie sosny, 
dęby i brzozy. Są zdrowe, nie mają żadnej zarazy, więc i liście nie 
mają widocznych szkodników (jak np. powszechnie kasztanow-
ce, które chorują i trzeba ich liście ew. palić). Jesienne porządki  
to setki worków przed domami w niektórych gminach. Przy gra-
bieniu ludzie zwykle nie oszczędzają także leśnego poszycia, ono 
też jest pakowane do wora. Czy to konieczne? Jak przeżyją zimą 
jeże, ptaki, małe gryzonie itp.?

Autor tych rozważań powiedział, że liści u siebie w ogrodzie 
nie grabi. Przyznał, że na początku nie robił tego głównie z le-
nistwa, ale ma to głęboki ekologiczny sens. Liście pozostawione  
w ogrodzie gniją sobie spokojnie przez jesień, zimę i wiosnę, i zu-
pełnie nie przeszkadzają rosnącej później trawie, a dzięki temu 
istnieje wspaniałe bogactwo przyrodnicze tuż koło domu.

Niestety jesienią większość posiadaczy ogro-
dów, nawet tych na działkach leśnych, chwyta 
za grabie i czyści. Tysiące ton liści albo lądują  
w kompostowniach, albo co gorsza są palone. 
Tylko, że w ten sposób robimy z naszych ogro-
dów biologiczne pustynie. Niektórzy pytają, dla-
czego w ich ogrodach nie ma ptaków, choć są  
w nich budki, karmniki i poidła. Może dlatego, że 
ogrody są sterylne, a tego ptaki nie lubią. Liście 
to nie śmieci, ale ważny składnik ekosystemów. 
W normalnym lesie liściastym co roku na jeden 
hektar opada powyżej 15 ton liści. Tak powstaje 
ściółka. Liście i to wszystko, co się w nich znaj-
duje - martwe niewielkie zwierzęta, odchody 
oraz drobne gałązki, owoce i nasiona - to źród-

ło składników odżywczych oraz chroniąca glebę przed wysychaniem 
i mrozami kołdra. To miejsce życia bakterii, grzybów, pierwotniaków, 
mięczaków, pierścienic, pajęczaków i owadów. Na jednym metrze 
kwadratowym leśnej ściółki może żyć ok. 1,5 mln roztoczy tylko jed-
nego gatunku. To, co się dzieje w ściółce, jest też szalenie ważne dla 
ptaków, takich jak strzyżyki, rudziki, kosy, drozdy. One szukają tam 
bezkręgowców, czyli pokarmu. Sójki nie tylko przeszukują ściółkę, ale 
też chowają w niej pokarm, np. żołędzie, i tak rozsiewają dąb. Grzebać  
w ściółce lubią też gawrony i orzechówki. Liście to także schronienie 
dla gryzoni, płazów i gadów. W parkach, w których grabione są liście, 
nie występują puszczyki. Związek sowy z liśćmi jest bardzo prosty  
- puszczyki uwielbiają jeść gryzonie.

Palenie liści to już zbrodnia. Nie dość, że zabijamy miliony organi-
zmów, to jeszcze puszczamy do atmosfery węgiel ocieplający klimat. 
To niewielkie ilości, ale lepiej by było, żeby zostały zmagazynowane  
w glebie, a nie ulatywały w powietrze. Jedyny wyjątek od reguły niegra-
bienia i niepalenia powinny stanowić liście kasztanowców, w których 
zimują larwy szrotówka - owada, który stał się ostatnio przekleństwem 
tych drzew. No i jeszcze jedna rzecz. Otóż tam, gdzie nie grabimy, psie 
kupy znikają o wiele szybciej. Są po prostu sprawniej rozkładane.

JT

Analiza odbioru folii rolniczych z podziałem na folię białą, folię 
czarną, sznurek, siatkę po balotach, worki po nawozach i big-bagi

Prognozowana na przełomie listopada i grudnia 2019 r. łączna 
ilość odpadów wynikająca z potrzeb rolników naszej gminy wy-
niosła 153 tony. Odbiór i utylizacja tego rodzaju odpadów została 
sfinansowana w całości przez NFOŚ i GW w warszawie, przyznając 
środki w wysokości 500 zł brutto na 1 tonę, natomiast rolnikowi 
zostało policzone to jako pomoc de minimis w sektorze rolnym, 
w postaci zaświadczenia Wójta Gminy Wiśniew. Do realizacji za-
dania ostatecznie przystąpiło 139 rolników z terenu gminy Wiś-
niew (kilku rolników się). Następnie, dopiero w drugim zapytaniu 
ofertowym została wyłoniona firma, która podjęła się wykonania 
zadania za cenę 460 zł brutto za tonę. (kryterium była najniższa 
cena). Nazwa firmy to HB GROUP Hubert Bąk, 07 300 Ostrów Ma-
zowiecka. Ustalono termin odbioru na 4,5 i 6 sierpnia 2020 r., na 
terenie oczyszczalni ścieków w Wiśniewie, gdzie na przygotowa-
nym placu powstało miasteczko zbudowane z kontenerów. Dla 
zapewnienia bezkolizyjnego zdawania odpadów i unikania zato-
rów, rolnicy zostali powiadomieni o harmonogramie dowozu dla 

poszczególnych miejscowości. Niestety, część rolników z jakichś 
powodów nie dowiozła odpadów w dniach ich odbioru. General-
nie, przebieg odbiorów odbywał się bardzo sprawnie, czuć było 
pełen profesjonalizm ze strony firmy HB GROUP. 

Podsumowując, przyjęto łącznie prawie 148 ton odpadów  
a więc zaledwie o 5 ton poniżej naszego limitu, który wynosił 
153 tony a który wynikał tylko z szacunkowych ilości.
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18 września miała miejsce uroczysta sesja Rady Gminy Wiś-
niew połączona z obchodami jubileuszu 30-lecia samorządu te-
rytorialnego. We Dworze Mościbrody (gmina Wiśniew) rozdano 
pamiątkowe medale i listy gratulacyjne byłym i obecnym samo-
rządowcom, którzy pełnili z wyboru funkcje sołtysów i radnych.

Obchody poprzedziła Msza święta w kościele pw. Najświęt-
szego Serca Jezusowego w Wiśniewie sprawowana przez pro-
boszcza parafii Wiśniew ks. kan. henryka Krupę oraz ks. sławo-
mira Zaczka - proboszcza parafii Radomyśl. Wzięli w niej udział 
przedstawiciele samorządu lokalnego, zaproszeni goście oraz 
pracownicy Urzędu Gminy Wiśniew.

Następnie uczestnicy spotkali się we Dworze Mościbrody, 
gdzie o 13:30 rozpoczęła się uroczysta sesja Rady Gminy Wiś-
niew. Podczas obrad radni przyjęli protokół z XXIV sesji Rady Gmi-
ny Wiśniew, która odbyła się dnia 16 lipca 2020 r., jednogłośnie 
podjęli uchwały w sprawach: określenia średniej ceny paliwa  
w gminie Wiśniew na rok szkolny 2020/2021; zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej na lata 2020-2029 oraz zmiany w budżecie 
gminy Wiśniew na 2020 rok. Poprzez aklamację radni przyjęli 
okolicznościową uchwałę Dla uczczenia 30. rocznicy odrodzenia 

samorządu terytorialnego. Po przyjęciu uchwał przewodnicząca 
Rady Gminy Wiśniew Elżbieta Wysokińska zaprosiła zebranych 
na część uroczystą sesji Rady Gminy związanej z obchodami 
30-lecia Odrodzonego Samorządu Lokalnego.

Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne zdecydowanie ogra-
niczono ilość osób obecnych na wydarzeniu. Prowadzący uroczy-
stość dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie Paweł 

Ksionek w imieniu władz 
samorządowych powitał 
zebranych byłych i obec-
nych radnych i sołtysów 
oraz osoby bezpośrednio 
związane z samorządem 
lokalnym na uroczysto-
ści 30-lecia Odrodzonego  
Samorządu Terytorialnego. 
Obchody rozpoczęto hym-
nem państwowym. Następ-
nie zebranych powitał wójt 
gminy Wiśniew Krzysztof 
Kryszczuk i przedstawił 
krótki rys historyczny lokal-
nego samorządu. 

Na uroczystości obecni 
byli m.in.: ks. kan. henryk 
Krupa – proboszcz parafii 
Wiśniew, ks. Jarosław Fał-
dowski – proboszcz Parafii 
Śmiary, ks. sławomir Zaczek  

oDRoDZonEGo sAMoRZĄDU
XXX LAt Fot. UG

Fot. UG
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– proboszcz Parafii Radomyśl; dyrektor Delegatury  
w Siedlcach Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego - Magdalena sałata; Marek Gorzała  
– przewodniczący Rady Powiatu Siedleckiego z radny-
mi Wojciechem biardą i Jackiem Izdebskim; tomasz  
hapunowicz – wójt gminy Zbuczyn; Józef Jan Romańczuk 
- dyrektor MODR w Siedlcach, który pełnił funkcję za-
stępcy wójta gminy Wiśniew w latach  2011 – 2019; st. 
bryg. Andrzej celiński - Komendant Miejski Państwo-
wej Straży Pożarnej w Siedlcach; przedstawiciele policji:  
mł. insp. Andrzej Dziewulski - Komendant Miejski Policji 
w Siedlcach i nadkom. Jarosław Aniszewski - Komendant 
Komisariatu Policji w Skórcu; Jerzy osiak - Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Siedlce; prezesi i dyrektorzy: Krzysztof  
borkowski – Prezes Zarządu ZM Mościbrody, Anna  
Goś-Pszczółkowska - Prezes Zarządu ZUO sp. z o.o.;  
Dariusz Jasiński - Prezes Zarządu Międzygminnego Banku 
Spółdzielczego w Zbuczynie. 

Obecni byli także dyrektorzy szkół: Agnieszka Zalewska-
-Wróbel - dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
Nr 5 w Siedlcach, która pełniła funkcję zastępcy wój-
ta gminy Wiśniew w latach 2006 – 2010; Agnieszka  
Dziewulska - dyrektor Zespołu Szkół w Borkach-Kosach; 
beata Wiszniewska - dyrektor Szkoły Podstawowej  
w Radomyśli oraz Katarzyna Wielgórska - dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Śmiarach. 

Przybyli również przedstawiciele służby zdrowia: 
dr Krzysztof czarnocki z małżonką Zofią, dr Zbigniew 
Grabek i dr Anna Matejek-Machnicka. Powitano także 
huberta Pasiaka - Prezesa Zarządu LGD ZS; Małgorzatę 
Dymecką – Prezes Towarzystwa Społeczno – Kulturalne-
go RAZEM; beatę Izdebską – Prezes Fundacji prof. Ludwi-
ka. Maciąga EOS oraz Emilię Protasiuk - Przewodniczącą 
Młodzieżowej Rady Gminy Wiśniew. Nie zapomniano 
również o emerytach, których reprezentowali: Maria  
hawryluk, Krystyna Michalak oraz Wiesława Przanowska.
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W podziękowaniu za wieloletnią pracę dla dobra i rozwoju wspól-
noty samorządowej gminy Wiśniew dr. Krzysztofowi czarnockiemu 
wręczono medal „Zasłużony dla Gminy Wiśniew”. – W Gminnym 
Ośrodku Zdrowia w Wiśniewie pan doktor pracował 34 lata, gdzie 
dobrze zasłużył się temu środowisku -  mówił Krzysztof Kryszczuk.

Zebrani wspominali też sołtysów, radnych i pracowników 
urzędu gminy, których nie już ma wśród nas, a którzy współ-
tworzyli nasz samorząd lokalny. Rankiem tego dnia specjal-
ne delegacje zapaliły specjalne znicze z adnotacją Pamiętamy  
– Samorządowcy Gminy Wiśniew na grobach wszystkich zmarłych 
samorządowców. Zebrani ich pamięć uczcili minutą ciszy.

Następnie, w podziękowaniu za pracę na rzecz gminy Wiśniew, 
radnym i sołtysom zostały 
wręczone dyplomy i pa-
miątkowe medale będące 
symbolem wdzięczności za 
zrealizowanie wielu przed-
sięwzięć, które prowadzą  
do polepszenia warunków ży-
cia mieszkańców naszej gmi-
ny - naszej Małej Ojczyzny.

W pierwszej kolejności 
uhonorowani zostali najstarsi 
samorządowcy o najdłuższym 
stażu pracy na rzecz gminy:

- Wiesław bazak - Czło-
nek Zarządu Gminy Wiś-
niew oraz Przewodniczący 
Komisji ds. Gospodarczych, 
Budżetu, Finansów i Plano-
wania Rady Gminy Wiśniew 
I kadencji w latach 1990 – 
1994. Radny Rady Gminy 

Wiśniew V kadencji w latach 2006 - 2010. Sołtys sołectwa Mości-
brody Kolonia od 1990 r. Wybrany na sołtysa na kolejną, ósmą 
kadencję 2018 – 2023.

- beata Pasztor - Radna Rady Gminy Wiśniew II, III, V, VI i VII 
kadencji. Członek Zarządu Gminy Wiśniew w latach 1994 – 1998.  
Wiceprzewodnicząca Zarządu Gminy Wiśniew w latach 1998 – 2002.  
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Wiśniew w latach 2006 - 2014. 
Sołtys sołectwa Wiśniew przez siedem kadencji w latach 1990 - 2018.

- Zenon Jastrzębski - Radny Rady Gminy Wiśniew III i VIII ka-
dencji. Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady 
Gminy Wiśniew VIII kadencji. Sołtys sołectwa Tworki w latach 1996 - 
2018. Wybrany na sołtysa na kolejną, siódmą kadencję 2018 – 2023.
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Medale i listy gratulacyjne 
wręczano według ilości kaden-
cji, jakie pełnili radni i sołtysi. Ich 
pełną listę znajdziecie Państwo 
w rozkładówce dołączonej do 60. 
numeru Gminnych Wieści oraz  
w załączniku pod artykułem.

Z okazji jubileuszu samorządu lo-
kalnego słowa uznania oraz podzięko-
wania złożono również wójtom gmi-
ny Wiśniew: tadeuszowi Zegardło 
- wójtowi Gminy Wiśniew w latach 
1990-2002, który nie mógł osobiście 
przybyć na uroczystość oraz Krzyszto-
fowi Kryszczukowi – wójtowi gminy 
Wiśniew w latach 2002 – 2018, wy-
branemu na kolejną kadencję 2018 
– 2023, który był także radnym Rady 
Gminy Wiśniew II kadencji w latach  
1994-1998. Dyplom i pamiątkowy 
medal wręczyli przewodnicząca 
Rady Gminy – Elżbieta Wysokińska 
oraz wiceprzewodniczący Rady 
Gminy – Andrzej okniński.

Podziękowania otrzymali rów-
nież pracownicy Urzędu Gminy Wiś-
niew, którzy najdłużej pracują w tej 
instytucji: pani Jolanta ostrowska – 
najstarszy stażem pracy pracownik 
urzędu - 38 lat; panie: bożena Wyrębek 
oraz Irena Jedlińska, które pracują 
w urzędzie już 24 lata. Nie zapo-
mniano także o emerytowanych 
pracownikach, obecnych na uro-
czystości, paniach: Mari hawryluk, 
Krystynie Michalak oraz Wiesławie 
Przanowskiej, które otrzymały pa-
miątkowe medale.

Obchody zwieńczyła część arty-
styczna w wykonaniu duetu: Raffaele 
sorrentino – gitara klasyczna, śpiew  
i Kacper Jastrzębski – pianino i śpiew.

Oceniając ostatnie 30 lat moż-
na stwierdzić, iż w Polsce zaszły 
ogromne zmiany, szczególnie jeśli 
chodzi o sposób funkcjonowania 
lokalnych jednostek terytorialnych, 
jakimi są gminy. Ta forma admi-
nistracji publicznej, w której to 
właśnie mieszkańcy tworzą z mocy 
prawa wspólnotę i samodzielnie 
mogą decydować o realizacji zadań 
administracyjnych, które wynikają 
z potrzeb danej społeczności, po-
zwoliła na podniesienie standardu 
życia mieszkańców i wiele inwesty-
cji skierowanych właśnie dla nich. 
Mimo to potrzeby wciąż są bardzo 
duże, a środki otrzymywane od 
państwa nie zawsze wystarczają-
ce. Obecnych i przyszłych radnych 
i sołtysów wciąż czeka bardzo dużo 
pracy, aby zaspokoić najważniej-
sze potrzeby i oczekiwania naszej 
gminnej społeczności.
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Pierwszego września po dłuuuugiej prze-
rwie, spowodowanej pandemią,  rozległ się 
długo wyczekiwany przez uczniów i nauczy-
cieli dzwonek. nawet ci uczniowie, którzy 
zazwyczaj nie są wielbicielami chodzenia do 
szkoły, zgodnie twierdzili, że już się za nią 
stęsknili. Wszyscy z nadzieją, że wszystko 
wróci już do normy,  rozpoczęliśmy nowy 
rok szkolny. Przygotowane instrukcje i pro-
cedury postępowania dumnie zdobią drzwi 
i ściany klas oraz zachęcają do czytania 
umieszczone na stronie internetowej szkoły 
i w dzienniku elektronicznym. 

Na korytarzach szkolnych a dokładnie na 
podłogach, pojawiły się nowe ozdoby – żółto-
-czarne taśmy, które wydzielają strefy dla 
uczniów. Jednak pomimo, a nawet w zgodzie  
z procedurami, taśmami i wytycznymi, wszyscy 
staramy się normalnie pracować uczyć i działać. 

Minęło dopiero kilkanaście dni września, jed-
nak już zdążyliśmy  zorganizować kilka rzeczy, nie 
tylko związanych z nauką i realizacją podstawy. 

Z naglących rzeczy, 16 września,  prze-
prowadziliśmy zaległe wybory do Samorządu 
Uczniowskiego. Opiekunkami zostały panie: 
Marta Gregorczuk i Agnieszka Markiewicz. 
Wolontariatem w dalszym ciągu opiekować 
się będzie pani Jadwiga Niedziółka. W skład 
SU weszli: Przewodnicząca SU – Magdalena 
Cegiełko,  Z-ca przewodniczącej SU – Bartło-
miej Bierkat,  Skarbnik – Nikola Jastrzębska 
. Ponadto przeprowadzone zostały  wybo-
ry do Młodzieżowej Rady Gminy Wiśniew.  
W jej skład weszli: Julia Jankowska, Bartłomiej 
Bierkat,  Dawid Krasuski.

Z przestrzeganiem wszelkich zasad 15 wrześ-
nia odbyły się bezpłatne warsztaty Edukacji Glo-
balnej, przybliżające tematykę Sprawiedliwego  
Handlu. Głównym celem było upowszechnia-
nie i podnoszenie jakości Edukacji Globalnej  
w zakresie odpowiedzialnej konsumpcji, prze-
łamywania stereotypów i poszerzania wiedzy  
na temat krajów Globalnego Południa.

Spotkanie poprowadzili doświadczeni edu-
katorzy Edukacji Globalnej współpracujący  

ze stowarzyszeniem tutajteraz. Warsztaty miały 
na celu przybliżyć tematykę Sprawiedliwego Han-
dlu na przykładzie uprawy kakao w Kolumbii oraz 
produkcji czekolady, połączone z zapoznaniem  
i degustacją produktów z certyfikatem Fair Trade.  
Udział w zajęciach wzięli uczniowie klas: VI i VII.

Tego samego dnia obchodziliśmy Między-
narodowy Dzień Kropki. Był on obchodzony 
przez przedszkolaki oraz klasy V i VI na mate-
matyce. W przedszkolu przeprowadziła go pani 
Monika Jastrzębska, a matematyczny dzień 
kropki pani Jadwiga Niedziółka. Międzynaro-
dowy Dzień Kropki to święto, które stwarza 
okazję do budowania pewności siebie, odkry-
wania talentów i pobudzania wyobraźni dzie-
ci a także dorosłych. Wszystko rozpoczęło się 
w 2003 roku, kiedy Peter H. Reynolds wydał 
książkę dla dzieci „The Dot” (czyli “Kropka”), 
w której opowiedziana została historia małej 
Vashtii. Nieśmiała dziewczynka, dzięki mądrej 
nauczycielce od plastyki, uwierzyła w siebie  
i poznała swój talent, inspirując tysiące nauczy-
cieli do działania i celebrowania Dnia Kropki.

W tym dniu dzieci 3-4 letnie z oddziału 
przedszkolnego podjęły się różnorodnych dzia-
łań. Dzieci pobudziły aktywność plastyczną 
malując farbami przy użyciu swoich paluszków. 
Nie brakowało również zabaw ruchowych jak 
i zajęć poznawczych. Jest to jedno z nietypo-
wych świąt dających dzieciom wiele radości.

Na matematyce Dzień Kropki wyglądał tro-
chę inaczej.  Uczniowie klasy szóstej i piątej świę-
towali Matematyczny Dzień Kropki z punktowca-
mi w roli głównej. Na ten dzień Gdańskie Wydaw-
nictwo Matematyczne przygotowało karty pracy, 
za pomocą których uczniowie ćwiczyli swoją wy-
obraźnię rysując odcinki w różnorodnym położe-
niu punktowym. Następnie uczestnicy projekto-
wali swoje własne kompozycje złożone z kropek.

Jesteśmy dumni, że w tak trudnych warun-
kach i przez tak krótki okres udało nam się zor-
ganizować kilka działań. Mamy nadzieję, że bę-
dzie nam dane przeprowadzić ich jeszcze wiele 
w tym roku. Życzymy tego sobie i wszystkim 
pozostałym uczniom z zaprzyjaźnionych szkół. 

szkoła Podstawowa w Radomyśli
Fot. SP Radomyśl
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szkoła Podstawowa w Śmiarach

choć trochę inaczej rozpoczęliśmy rok szkolny 2020/21 
niż zwykle, to mimo wszystko bardzo chętnie powróciliśmy 
w szkolne mury .Po długiej nieobecności miło było zobaczyć 
się i porozmawiać.

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne COVID-19  pierw-
szy dzień w szkole  oraz obecna nauka  jest inna niż tradycyjne 
nauczanie. 

1 września 2020r. uczniowie wraz z rodzicami mieli możliwość 
uczestniczenia we mszy św. rozpoczynającej nowy rok szkolny, 
następnie cała społeczność  spotkała się wraz z wychowawcami, 
panią dyrektor na boisku szkolnym. Tam uczniowie zostali poin-
formowani o procedurach obowiązujących w szkole  w związku  
z zagrożeniem epidemiologicznym  
COVID- 19.Następnie odbyły się spotkania 
w klasach z wychowawcami.

 Obecnie odbywa się nauka stacjonar-
na w szkole z zachowaniem reżimu sanitar-
nego zgodnie z wytycznymi GIS oraz MEN.

Przejście na pracę zdalną od marca 
2020 r. przyczyniło się do poprawy wy-
posażenia szkoły w sprzęt informatyczny, 
otrzymaliśmy 9 laptopów, które były wy-
pożyczane rodzinom do nauczania zdal-
nego w domu .Pozostają one na stanie  
w szkole i są nieocenioną pomocą.

Nowy rok szkolny przyniósł również 
inne, korzystne dla nas zmiany. Od tego 
roku szkolnego mamy dwa oddziały 
przedszkolne:

-  oddział 3-4 latków 
-  oddział 5-6 latków.
Jesteśmy z tego faktu bardzo zado-

woleni, bo oznacza  to, że szkoła się roz-
wija a rodzice nie muszą już  korzystać  
z innych placówek.

Zgodnie z nowymi procedurami obowiązującymi w naszej 
szkole każda klasa uczy się w swojej sali. Uczniowie przebywają  
w niej  na wszystkich lekcjach z wyjątkiem wychowania fizyczne-
go i informatyki. Zgodnie z  procedurami również spożywają obiady 
w stołówce szkolnej. 

Zgodnie z rekomendację MEN lekcje wychowania fizycznego 
w większości odbywają się na świeżym powietrzu. Staramy się  
zapewnić naszym uczniom bezpieczny i zdrowy pobyt w szkole.

Nowy rok szkolny to nowe wyzwania. My chcielibyśmy uczyć 
się bezpiecznie  w murach naszej szkoły.

Wszystkim  uczniom życzymy owocnej pracy oraz sukcesów  
w nauce w nowym roku szkolnym.

Bożena Michalak

Fot. SP Śmiary
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Przedszkole samorządowe w Wiśniewie

Zespół oświatowy w Wiśniewie
Rozpoczęliśmy nowy rok szkolny

Pierwszego września głośny dzwonek zaprosił uczniów do klas. 
Jednak tym razem rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21 różniło się 
od poprzednich. By uchronić uczniów, nauczycieli i pozostałych 
pracowników szkoły przed ewentualnym zakażeniem koronawi-
rusem został wprowadzony reżim sanitarny, który obowiązuje  
aż do odwołania.

Dziennik elektroniczny
Jesteśmy szkołą nowoczesną, nastawioną na nauczanie nowo-

czesnymi metodami, z wykorzystaniem najnowszej technologii. Je-
steśmy również szkołą przyjazną uczniom i rodzicom, nastawioną 
na dobry kontakt i wychodzącą naprzeciw oczekiwaniom rodziców. 
Dlatego też w bieżącym roku szkolnym wprowadzamy dziennik 
elektroniczny. Dzięki takiej formie dziennika nauczyciele, ucznio-
wie i rodzice będą mogli sprawniej poruszać się w szkolnej rzeczy-
wistości. Oprócz oczywistych korzyści i usprawnienia pracy nauczy-
cieli,  e - dziennik to również poprawa wizerunku naszej szkoły. 

Dzień Kropki
15 września 2020 

roku, w oddziale 
przedszkolnym, ob-
chodzony był Dzień 
Kropki, który jest 
dniem odwagi i zaba-
wy. Tego dnia dzieci 
miały na sobie ubra-
nia w kropki. Przed-

szkolaki poznały Vashti - bohaterkę krótkiej książeczki dla dzieci, 
której zwyczajna kropka zmieniła cały świat.  Historia ta uświado-
miła wszystkim, że każdy z nas ma jakieś ukryte zdolności, jakiś 

1 września 2020 roku panie serdecznie powitały po wakacjach 
wszystkich przedszkolaków i ich rodziców jak i te dzieci, które po raz 
pierwszy zawitały do naszego przedszkola. W tym roku placówka 
rozpoczęła pracę z zachowaniem reżimu sanitarnego. 

Innowacja pedagogiczna
W bieżącym roku szkolnym w przedszkolu oraz w oddziale 

przedszkolnym realizowana jest innowacja pedagogiczna pod tytu-
łem „Twórcze dzieciaki”. Wprowadza ona nowatorskie rozwiązania 
organizacyjne i metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy 
przedszkola. Wzbogaca również założenia podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego o nowe treści, dotyczące wychowa-
nia przez sztukę, które będą nie tylko 
przydatne i praktyczne, ale przede 
wszystkim inspirujące dzieci do ak-
tywności plastycznej, muzycznej czy 
teatralnej. Innowacja uwzględnia tak-
że istotne dla prawidłowego rozwoju 
dziecka potrzeby: potrzebę poznaw-
czą, potrzebę tworzenia, potrzebę ak-
tywności, ruchu, zabawy, samodziel-
ności oraz kontaktu emocjonalnego  
i społecznego. Jej celem jest wspiera-
nie dzieci w rozwoju intelektualnym, 

emocjonalnym, społecznym, fizycznym, estetycznym, ze zwróce-
niem uwagi na indywidualność każdego dziecka, wykorzystanie 
jego mocnych stron i indywidualnych zdolności, nakierowane  
na rozwój kompetencji kluczowych, poprzez praktyczne działania 
we wszystkich dziedzinach aktywności oraz zdobywanie nowych 
umiejętności poprzez zabawę.

Jesteśmy użytkownikami drogi
We wrześniu w przedszkolu oraz w oddziale przedszkolnym od-

był się cykl zajęć związanych z bezpieczeństwem na drodze. Dzieci za-
poznawały się z elementarnymi zasadami ruchu drogowego. Ubrane  
w kamizelki odblaskowe, uczyły się poprawnego przechodzenia przez 

jezdnię w okolicy szkoły. W trakcie zajęć 
wykorzystywane były prezentacje mul-
timedialne i filmy edukacyjne, dzięki 
którym dzieci poznawały zagrożenia wy-
nikające z niewłaściwego zachowania się 
na ulicy. Ponadto dzieci wykonały  róż-
ne prace plastyczne związane z ruchem 
drogowym. Wszystkie przedszkolaki 
wyrobiły w sobie nawyk prawidłowego 
zachowania się na ulicy, co z pewnością 
wpłynie na podniesienie ich bezpieczeń-
stwa w drodze do przedszkola.

M. Nowicka

talent! W ciągu całego dnia dzieci szukały swoich talentów, prze-
ganiały smutki, uczyły się, jak dodawać innym i sobie wiary we 
własne możliwości. Mali artyści inspirowali się kropką plastycz-
nie. W artystycznym szaleństwie malowali ją farbami,  pastelami 
oraz układali mandale z kolorowych nakrętek. Przeprowadzone 
zajęcia miały na celu wzbudzenie u dzieci kreatywności i pomy-
słowości oraz zachęcenie ich do tworzenia i działania. Dzień Krop-
ki w szkole to naprawdę wspaniałe święto!

Przejście na emeryturę
W związku z przejściem Pani Stanisławy Pasztor na emery-

turę i zakończeniem pracy zawodowej w naszej szkole, dziękuje-
my za te piękne lata, poświęcenie i oddanie, lojalność oraz trud 
włożony w pracę. Wyrażamy także nadzieję, że nie zapomni Pani  
o nas i podobnie jak my, będzie dobrze wspominać spędzone tutaj 
chwile. Dziękujemy za współpracę, postawę godną naśladowania 
i życzymy dużo zdrowia oraz pomyślności w życiu osobistym jak 
również spełnienia powziętych planów i zamierzeń. 

M. Nowicka, K. Dudziak
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Rozgrywki ogólnopolskich 
Mistrzostw KZ LZs w Piłce 
nożnej Dziewcząt w Wiśniewie

SPORT

Amazonka 
Wiśniew

W czwartek 23 lipca 2020 r. na stadionie gminnym RUDA Wiśniew odbyły 
się rozgrywki mistrzostw Krajowego Zrzeszenia LZs w Piłce nożnej Dziewcząt 
„Piłkarska Kadra czeka”. Mecze eliminacyjne mistrzostw były prowadzone  
w trzech grupach na terenie gminy Siedlec w dniach 22-24 lipca. Wzięło w nich 
udział 9 drużyn do 16 lat z terenu całej Polski. Rozegrano w sumie 18 meczów 
na obiektach piłkarskich w Białkach, Skórcu i w Wiśniewie.

Na stadionie gminnym RUDA Wiśniew rozegrano mecze grupy B. W Wiś-
niewie spotkały się faworytki turnieju: UKs 3 staszówka Jelna reprezentująca 
województwo małopolskie oraz wielokrotny zwycięzca mistrzostw KKPK Me-
dyk Konin z woj. wielkopolskiego, których mecz okrzyknięto przedwczesnym 
finałem turnieju. Staszówka pokonała Medyk 3:2. Mecz był bardzo zacięty 
i wyrównany, dynamika rozgrywki wzrosła w drugiej połowie dając finalnie 
przewagę  drużynie spod Nowego Sącza. Trzecią drużyną goszczącą w Wiś-
niewie była LUKS Astoria Szczerców Junior z woj. łódzkiego. Mecze finałowe 
rozegrano na boisku ARMS w Siedlcach - tytuł mistrza LZS w Piłce Nożnej 
Dziewcząt „Piłkarska Kadra Czeka” zdobyła grająca w grupie eliminacyjnej  
B w Wiśniewie UKs 3 staszówka Jelna. 

W meczach o miejsca 4-6, w których grali wicemistrzowie grup, również 
najlepszą okazała się grająca w Wiśniewie drużyna KKPK Medyk Konin. Za-
tem nie ulega wątpliwości, że podczas rozgrywek na boisku RUDA spotkały 
się najlepsze drużyny tegorocznych mistrzostw. Sędziowie, organizatorzy oraz 
ekipy goszczące w Wiśniewie były pod dużym wrażeniem infrastruktury oraz 
przygotowania stadionu RUDA Wiśniew do turnieju.

Patronat nad wydarzeniem objęli: Polski Związek Piłki nożnej  w ramach 
projektu „Piłka Dla Wszystkich”, starosta powiatu siedleckiego Karol tchó-
rzewski, prezydent miasta Siedlce Andrzej sitnik, wójt Gminy Siedlce henryk 
brodowski, wójt gminy Wiśniew Krzysztof Kryszczuk oraz wójt gminy Skórzec 
Jerzy Długosz.

Kolejność końcowa mistrzostw:
1. UKS 3 Staszówka Jelna, woj. małopolskie
2. KSP Kielce, woj. świętokrzyskie
3. LKS Rolnik Biedrzychowice, woj. opolskie
4. KKPK Medyk Konin, woj. wielkopolskie
5. MKS Polonia ŻAP Świdnica, woj. dolnośląskie
6. KKPN Olimpico Malbork, woj. pomorskie
7. Suchowiczteam, woj. lubelskie
8. LUKS Astoria Szczerców Junior, woj. łódzkie
9. LKS Sparta/Husarki Mochowo, woj. Mazowieckie

Przedstawiciele drużyny Amazonka Wiś-
niew, podpisali w sierpniu kontrakt z wójtem 
gminy Wiśniew Krzysztofem Kryszczukiem w ra-
mach realizacji zadania publicznego. Dzięki po-
zyskanym środkom drużyna zyskała możliwość 
wzięcia udziału w rozgrywkach siedleckiej Keeza 
Klasy B 2020/21. Pieniądze zostały przeznaczone 
nie tylko na start w lidze, ale również na zakup 
sprzętu treningowego niezbędnego do rozwo-
ju drużyny. W projekcie zostali uwzględnieni 
najmłodsi mieszkańcy gminy, którzy w przyszło-
ści będą reprezentować barwy Wiśniewa.  
Na stadionie gminnym „RUDA” drużyna prowa-
dzi bezpłatne treningi dla dzieci i młodzieży po-
dzielonych na dwie grupy wiekowe- 6-9 lat oraz 
10-16 lat. Odbywają się one we wtorki o godzi-
nie 17:00. Cały czas prowadzony jest nabór uzu-
pełniający, zainteresowanych prosimy o kontakt  
telefoniczny z trenerami: Trener Paweł -  533 548 812;  
Trener Arek - 510 417 169.

Trzy dni po podpisaniu kontraktu z wójtem, dru-
żyna Amazonka Wiśniew rozpoczęła ligowe zmaga-
nia. Na chwilę obecną drużyna zajmuje 6. miejsce  
w tabeli mając na swoim koncie 7 punktów.

Wyniki meczów przedstawiają się następująco:
• Amazonka Wiśniew 0-1 Świt Barcząca   
• Amazonka Wiśniew 2-1 Podlasie II Sokołów Podlaski
• GKS Dobre 2-1 Amazonka Wiśniew
• Amazonka Wiśniew 2-2 Tygrys II Huta Mińska
• LUKS Rzakta 3-2 Amazonka Wiśniew
• Amazonka Wiśniew 6-1 Verifis Wyrozęby

Zachęcamy do śledzenia profilu na facebooku  
„Amazonka Wiśniew”, na którym informacje  
o drużynie podawane są na bieżąco.

W imieniu całej drużyny dziękujemy gminie 
Wiśniew za pomoc i zaangażowanie w rozwoju 
sportu i sprawności fizycznej najmłodszych 
mieszkańców.

Arkadiusz Bancyrek

Fot. UG
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GMINNY OŚRODEK KULTURY W WIŚNIEWIE

Festiwal Piosenki „Moich Rodziców” 5 lipca 2020 r.

5 lipca 2020 roku godz. 13.00  na sali widowiskowej Gminne-
go Ośrodka Kultury w Wiśniewie odbyła się IX Edycja Festiwalu 
„Piosenki Moich Rodziców”. Festiwal otworzył dyrektor Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Wiśniewie Paweł Ksionek powitał przy-
byłych wykonawców ich opiekunów oraz gości,  Zastępcę Wójta 
Gminy Wiśniew Jarosława Krzymowskiego, i panią Beatę Izdebską. 
Festiwal poprowadziła Ania ługowska.

Komisja Festiwalu w składzie:
Dorota Jastrzębska – przewodnicząca
Pani Dorota Jastrzębska pełni wiele funkcji w Gminie Wiśniew, 
jako Sołtys sołectwa Helenów. Sprawuje swoją funkcję z niebywa-
łym zaangażowaniem. Bycie Sołtysem to nie jedyna funkcja, jaką 
pełni Pani Dorota w Gminie Wiśniew jest również Radną Rady 
Gminy oraz przewodniczącą Komisji ds. Gospodarczych, Finan-
sów,  Budżetu,  Planowania  i  Rolnictwa. Jak również przewodniczącą 
Koła Gospodyń Wiejskich „Dwórki Heleny”.
beata Pasztor – członek
Pani Beata jest członkinią Zespołu Ludowego, Wiśniewiacy im. 
Zbigniewa Myrchy. Zespół Ludowy „WIŚNIEWIACY” działającym 
przy Gminnym Ośrodku Kultury Wiśniewie. Była sołtys miejscowości 
Wiśniew i radna rady gminy.
Jarosław Krzymowski – członek
Zastępca wójta gminy Wiśniew inicjator i współorganizator  
miejskiego i powiatowego konkursu piosenki moich rodziców.
Rafaello sorentino – członek
Dyplomowany gitarzysta absolwent państwowej szkoły muzycz-
nej w Siedlcach. Śpiewał w chórze szkolnym przez 9 lat interesuje 
się muzyka klasyczna i rozrywkową.
Kacper Jastrzębski – członek
Kacper jest uczniem I LO im. Bolesława Prusa w Siedlcach oraz 
uczęszcza do szkoły muzycznej II stopnia w Siedlcach, gdzie uczy 
się gry na fortepianie.
Dokonała oceny wg następujących kryteriów:
dobór repertuaru dostosowany do wieku i możliwości wokalnych, 
walory głosowe, własną interpretację piosenki, muzykalność oraz 
indywidualność artystyczną.

Po wysłuchaniu 9 prezentacji w kategoriach:
Kategoria I szkoły podstawowe klasy 1-3
Kategoria II szkoły podstawowe klasy 4-6
Kategoria III szkoły podstawowe  kl. 7-8 
komisja postanowiła przyznać następujące miejsca:
w kategorii: szkoły podstawowe 1-3
I miejsce: Pola Waszczuk „Jesteś lekiem na całe zło”
II miejsce: Wiktoria standziak „Tyle wdzięku”
III miejsce: Lena ornowska „Pasikonik”
w kategorii: szkoły podstawowe 4-6
I miejsce: nikola trojanowska „Kraj miłości”
II miejsce ex aequo: Lena Masiak „Co ja w Tobie widziałam”
                                     Julia Waszczuk „Co się stało z mama”
w kategorii: szkoły podstawowe 7-8
I miejsce: Katarzyna Żur „Don’t rain on my parade”
II miejsce: olga Masiak „Okularnicy”
III miejsce: Julia niedziółka „Życie mała garść”

Dodatkowym punktem tegorocznego festiwalu był konkurs 
dla widowni Kacper Jastrzębski członek jury wystąpił w krótkim 
recitalu, podczas którego wykonał sześć utworów. Zadaniem pub-
liczności było prawidłowe podanie przynajmniej 5 tytułów zagra-
nych utworów. Zwycięzcy otrzymali statuetkę ,dyplom i nagrodę 
rzeczową. W oczekiwaniu na obrady jury na uczestników i ich opie-
kunów czekał poczęstunek.

Wszystkim wykonawcom gratulujemy!!!
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Sezon rowerowy w pełni po-
goda w lipcu dopisuje jak nigdy 
w niedzielne popołudnie 26 lip-
ca wspólnie przejechaliśmy ok 
35 km na trasie: GoK Wiśniew – 
Kaczory – tworki – Pluty – Grę-
zówka – Klimki – JAtA – Mroczki 
– Śmiary - Wiśniew.

W trakcie rajdu odwiedzi-
liśmy nowo powstałe miejsce 
rekreacyjno-wypoczynkowe 
"Strużka Klimkowska" w Klimakch 
w Gminie Łuków.

O bezpieczeństwo uczestni-
ków zadbali niezawodni Druho-
wie z Ochotniczej Straży Pożarnej  
z Gostchorzy oraz Policja w Skórcu.

*Spowolnienie rozprzestrzeniania się 
COVID-19 zależy od nas wszystkich. Każ-
dy, także osoby młode i zdrowe, powinien  
w tym czasie unikać dużych skupisk. Bądź 
na bieżąco z wytycznymi w zakresie zdrowia 
publicznego zdefiniowanymi przez gov.pl.

turniej szachowy „Z wisienką w tle” 
19 lipca 2020 r.

Rajd Rowerowy 
26 lipca 2020 r.

Po długiej przerwie wracamy niedziel-
ny Turniej Szachowy „Z wisienką w tle”  
za nami 19 lipca juz od godziny 9.30 zbierali 
się zawodnicy na sali widowiskowej Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Wiśniewie.

Celem turnieju jest popularyzacja spor-
tu szachowego wśród dzieci, młodzieży  
i dorosłych.

Organizatorem był Gminny ośrodek 
Kultury w Wiśniewie.

W turnieju udział wzięło 34 zawodników 
indywidualnie w trzech kategoriach oPEn, 
JUnIoR oraz JUnIoRZY poniżej 10 lat.

System rozgrywek, w jakim zmierzyli się 
uczestnicy to 11 rund w systemie szwajcarskim.

Tempo gry: 10 minut + 5 sekund za po-
sunięcie dla zawodnika.
Turniej sędziował Józef Flaziński - sędzia 
klasy państwowej.

Nagrody zostały przyznane w następujących 
kategoriach:
w kategorii OPEN
I miejsce – Dariusz  Gajewski – hetman Płock
II miejsce – Jerzy sadowski – Międzyrzec 
Podlaski
III miejsce – Andrzej Litwiniec  
- Radzyńskie towarzystwo szachowe
w kategorii JUNIOR
I miejsce -  Wojciech Kanicki  
– Ksz skoczek siedlce
II miejsce – Wojciech Kakowski  
- Ksz skoczek siedlce
III miejsce -  Jakub Piskur  
- Radzyńskie towarzystwo szachowe
w kategorii JUNIOR do lat 10
I miejsce – Jan Dymiński  
–  LUKKs Miedziana Góra
II miejsce – Aleksander Kogut  
– UKs caissa Warszawa
III miejsce – Ksawery Popowski  
– sRsDiM Węgrów

Wakacje z GoK Wiśniew
Przez cały lipiec odbywały sie zajęcia z kora-

likami wodnymi LaManuli w świetlicach Gminy 
Wiśniew odwiedziliśmy świetlice w Mroczkach, 
Radomyśli, Borkach Kosiorkach, Daćbogach, Łu-
pinach, Borkach Paduchach, Śmiarach, Wólce 
Wiśniewskiej, Tworkach, Starych Okninach, He-
lenowie i Wiśniewie Kolonii, nie zabrakło rów-
nież zajęć w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiś-
niewie. Dzieciaki uczestniczące w koralikowych 
zajęciach oderwały się od wirtualnego świata  
w tablecie i zdały się na własną wyobraźnię.  
Zapraszamy do fotorelacji z zajęć.
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XIV Mazowiecki Festiwal Kapel Ludowych  
„Pod siedlcami w Wiśniewie” 9 sierpnia 2020 r.

W niedzielę 9 sierpnia 2020 r. na Skwerze 600-lecia w Wiśnie-
wie już po raz XIV odbył się Mazowiecki Festiwal Kapel Ludowych

„Pod Siedlcami w Wiśniewie”. Tegoroczną edycję Festiwalu 
wsparł Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Honorowy patronat nad Festiwalem - od jego powstania - 
sprawuje Krzysztof Kryszczuk, wójt gminy Wiśniew.

Mazowiecki Festiwal Kapel Ludowych „Pod Siedlcami w Wiśnie-
wie” to prezentacja najlepszych kapel ludowych z naszego regionu.

W niedzielne popołudnie miłośnicy folkloru Mazowsza i Pod-
lasia mieli okazję przeżyć prawdziwą ucztę dla ducha.

Festiwal zapoczątkowany w 2006 roku przez Gminny Ośrodek 
Kultury w Wiśniewie, to rodzaj konkursu, w którym rywalizują między 
sobą kapele ludowe i soliści z naszego regionu grający na tradycyjnych 
instrumentach, których repertuar jest zgodny z tradycjami regionu.

W tym roku na scenie zaprezentowały się kapele z Mazowsza 
i Lubelszczyzny:

Festiwal poprowadził Wojciech ostrowski, tradycyjnie otwo-
rzył go wójt gminy Wiśniew Krzysztof Kryszczuk wraz z dyrektorem 
Gminnego Ośrodka Kultury Pawłem Ksionkiem. Na początku wy-
stąpił Zespół Ludowy „Wiśniewiacy” im. Zbigniewa Myrchy trady-
cyjnie jest to oficjalne rozpoczęcie festiwalu i konkursu, w tym roku  
na wiśniewskiej scenie gościliśmy kapele z Mazowsza i Lubelszczyzny.

GMINNY OŚRODEK KULTURY W WIŚNIEWIE

10 zespołów oraz 3 solistów zaprezentowało się przed widownią 
i komisją konkursową:
„Kapela Janka Muzykanta” – borki Kosy 
Kapela ”Podlasiaki” – Leśna Podlaska 
Kapela VEnUs - łuków 
Ryszard boruc – Domanice Kolonie 
Ryszard czupryna z rekwizytami Ryżki k. łukowa
szwagr „bEnD” łuków 
Kapela Folkowa bocIAnIsKo - Garwolin
Zespół FoRtE - łuków 
Duet tomka i tadka – Krzywda k. łukowa
Kapela Rodzinna MRocZKoWIAcY – Jeleniec k. łukow
Folk Lacki – stok Lacki
Kapela Wiśniewska – tworki k. Wiśniewa 
Iwanowski Wiesław – Radzików-Kornica
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Komisja konkursowa w składzie:
tomasz Piros – przewodniczący, stanisław Wróblewski 

– członek, tomasz Radomyski – członek
Dokonała oceny wg następujących kryteriów:

-  Propagowanie tradycyjnego i autentycznego muzykowania 
ludowego w formie zespołowej oraz popularyzacja tej tra-
dycji w społeczeństwie,

-  Ochrona przed zapomnieniem dawnych melodii ludowych 
charakterystycznych dla regionu Mazowsza i Podlasia

-  Prezentacja tradycyjnego grania ludowego.
- Zgodność z regulaminem konkursu.

Po długich obradach postanowiła przyznać następujące 
miejsca:

W kategorii kapele:
Grand Prix Festiwalu oraz I miejsce   
–  Kapela Rodzinna „Mroczkowiacy”
II miejsce ex aequo - Zespół FORTE;      - Szwagry 
BEND
III miejsce – Kapela „Podlasiaki”
WYRÓŻNIENIE 
- Kapela Wiśniewska;   
- Kapela Bocianisko oraz FOLK LACKI

W kategorii solista:
I miejsce - Ryszard Bouc
II miejsce - Ryszard Czupryna
III miejsce – komisja nie przyznała
WYRÓŻNIONYM solistą został Wiesław Iwanowski.

W tym roku również widownia miała wpływ na konkurs 
i mogła wybrać swojego faworyta. Nagroda Publiczności 
ufundowana została dzięki uprzejmości sklepu sZARAcZEK 
z Wiśniewa pań teresy Zając oraz Agnieszki bożek.

Nagroda Publiczności kosz słodkości otrzymał FoLK LAcKI.
Wszyscy uczestnicy otrzymali statuetki i pamiątkowe dyplo-

my, które wręczyli: Elżbieta Wysokińska - Przewodnicząca Rady 
Gminy Wiśniew, Krzysztof Kryszczuk - Wójt Gminy Wiśniew  
Paweł Ksionek - dyrektor GOK Wiśniew, jury w składzie:  
stanisław Wróblewski, tomasz Piros oraz tomasz Radomyski.

Po ogłoszeniu wyników zaprezentował się śpiewający 
akordeonista Ryszard boruc.

Na zakończenie Festiwalu wystąpiła Kapela Podwórkowa   
„Z Kopyta”.

O animacje dla dzieci zadbał AnIMEKbUs.
WSPÓŁORGANIZATOR WYDARZENIA:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Sponsorami XIV Mazowieckiego Festiwalu Kapel Ludowych byli:
-  Starosta powiatu Siedleckiego – Karol Tchórzewski
-  Międzygminny Bank Spółdzielczy w Zbuczynie – prezes 

zarządu Dariusz Jasiński
-  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego oddział  

w Siedlcach Dyrektor Oddziału Józef Jan Romańczuk
-  Wiesław Księżopolski – „Przedsiębiorstwo Wielobranżo-

we KSIĘŻOPOLSKI” – Wiśniew
-  Teresa Zając i Agnieszka Bożek – Sklep „SZARACZEK” – 

Wiśniew
-  Grzegorz Dybciak - AGRO-TOP
-  Krzysztof Borkowski – Zakład Mięsny Mościbrody
-  Małgorzata Borkowska – Mościbrody Dwór
-  Anna Staręga sprzedaż warzyw i owoców Wiśniew-Kolonia
-  OSP Gostchorz oraz OSP Wiśniew zadbali o zabezpieczenie 

imprezy.

Patronami medialnymi festiwalu byli:
Gminne Wieści, TV WSCHÓD, Katolickie Radio Podlasie, Radio  
Dla Ciebie, Echo Katolickie, Tygodnik Siedlecki, Podlasie24.pl,  
Życie Siedleckie, TUBA Siedlec.
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XXXVIII turniej szachowy   
o Puchar Dyrektora,   
GoK Wiśniew 23 sierpnia 2020 r.

W niedzielę 23 sierpnia po raz XXXVIII odbyły się Indywi-
dualne Mistrzostwa w Szachach o Puchar Dyrektora Gminnego 
Ośrodka Kultury w Wiśniewie.

Celem turnieju jest popularyzacja sportu szachowego wśród 
dzieci, młodzieży i dorosłych. Organizatorem jest Gminny Ośro-
dek Kultury w Wiśniewie. Turniej ma charakter otwarty już od go-
dziny 9: 30 zawodnicy zgłaszali lub potwierdzali swoją obecność 
przy stoliku sędziowskim.

W turnieju udział wzięło 19 zawodników indywidualnie  
w dwóch kategoriach OPEN i JUNIOR.

System rozgrywek, w jakim zmierzyli się uczestnicy to 7 rund 
w systemie szwajcarskim.

Tempo gry: 10 minut + 5 sekund za posunięcie dla zawodnika.
Turniej sędziował Józef Flaziński - sędzia klasy państwowej.
Nagrody wręczył Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury  

Paweł Ksionek oraz sędzia turnieju pan Józef Flaziński.

Zajęcia plastyczne z GoK Wiśniew  
18-27 sierpnia 2020 r.

Ostatnie tygodnie wakacji dzieci i młodzież z terenu gminy 
Wiśniew mogły wziąć udział w zajęciach plastycznych prowadzo-
nych przez instruktorów z GOK Wiśniew. Podczas zajęć dzieci po-
znawały techniki pracy z pastelami, farbami oraz kawą. Zajęcia 
odbyły się w Wiśniewie –Koloni, Radomyśli, Helenowie, Borkach 
Paduchach, Daćbogach oraz Borkach Kosiorkach.

teatrzyk blaszany bębenek 
„szkoła Pana Kleksa” 25 sierpnia 2020 r.

W Borkach Paduchach zaraz po zajęciach plastycznych gości-
liśmy teatrzyk Blaszany Bębenek w przedstawieniu pod tytułem 
„Szkoła Pana Kleksa” to historia dwunastoletniego niesfornego 
Adasia, który za namową Szpaka Mateusza zostaje umieszczony 
w szkole. Tam poznaje nauczyciela Pana Kleksa, który wprowadza 
go w świat nauki. Dzięki temu Adasia czeka wiele niezapomnianych 
i pouczających przygód.

Nagrody zostały przyznane w następujących kategoriach: 
Puchar Dyrektora w kategorii OPEN
I miejsce – Przemysław Rodak (KS Entropia NZSPW Warszawa)
II miejsce – Piotr Zbrzeski (KS Entriopia NZSPW Warszawa)
III miejsce – Andrzej Litwiniec (Radzyńskie Towarzystwo Szachowe)
W kategorii JUNIORZY STARSI
I miejsce - Dawid Dobosiewicz (MTSz Mińsk Mazowiecki)
II miejsce - Krzysztof Dobosiewicz (MTSz Mińsk Mazowiecki)
W kategorii JUNIORZY MŁODSI
I miejsce - Mateusz strus (Sokołów Podlaski)
II miejsce - Ksawery Popowski (SRSDiM Węgrów)
III miejsce - tadeusz strus (Sokołów Podlaski)
IV miejsce - Mateusz szczygielski (Biardy)
V miejsce - Karolina Mackiewicz (KSz Skoczek Siedlce)

Turniej zaliczany jest do klasyfikacji Grand Prix Gminy Wiśniew 2020
SERDECZNIE GRATULUJEMY
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„Wakacyjna scena GoK” - zakończenie wakacji 30 sierpnia 2020 r.

W ostatnią niedzielę sierpnia na skwerze 600-lecia przed 
Gminą Wiśniew odbyło się zakończenia wakacji pod hasłem  
„Wakacyjna scena GOK” organizatorem wydarzenia był Gminny 
Ośrodek Kultury, Gmina Wiśniew oraz sołectwo Wiśniew.

Już od godziny 15:00 na przybyłych gości czekało mnóstwo 
atrakcji, dzieci mogły korzystać z dmuchanego zamku, baniek myd-
lanych, nieograniczonych ilości waty cukrowej i popcornu, zabaw 
oraz gier i animacji organizowanych przez Andrzeja Kantowicza   
- menagera zespołu Power Beat.

Dodatkowo Ochotnicza Straż Pożarna w Wiśniewie zrobiła 
pokaz sprzętu ratowniczo - medycznego.

W programie wydarzenia znalazły się występy:
• Koncert Zespołu Ludowego „Wiśniewiacy”
• Folk Lacki
• Szkoła językowa EUROLINGUA przygotowała  SUMMER SHOW
• Kapela Wiśniewska
• Recital Pana Stanisława Wróblewskiego
• Kapela Zbucka
• Zespół Power-Beat
• Koncert spodobał się publiczności i trwał do późnych godzin wieczornych.

Rajd Rowerowy 13 września 2020 r.
W niedzielne popołudnie 13 września odbył się rajd 

rowerowy wspólnie przejechaliśmy ok 23 km na trasie: 
GOK Wiśniew - Borki Paduchy - Borki Kosy – Jasionka - 
Rówce zbiornik wodny Rówce - Dziewule – Januszówka 
- Zabłocie - Stare Okniny - Gostchorz - Kaczory. Na zakoń-
czenie rajdu odbyło się wspólne ognisko o bezpieczeń-
stwo uczestników zadbali niezawodni Druhowie z Ochot-
niczej Straży Pożarnej z Gostchorzy oraz Policja w Skórcu.
*Spowolnienie rozprzestrzeniania się COVID-19 zależy od nas wszystkich. Każdy, 
także osoby młode i zdrowe, powinien w tym czasie unikać dużych skupisk. Bądź na 
bieżąco z wytycznymi w zakresie zdrowia publicznego zdefiniowanymi przez gov.pl.

Podczas wydarzenia zostały wręczone nagrody w konkursach 
organizowanych przez GOK Wiśniew, osoby które były nie obec-
ne prosimy o zgłoszenie się do GOK Wiśniew w celu odebrania  
nagród lista zwycięzców poniżej:
• „Kartka Wielkanocna”
Wyróżnienie Karolina Jastrzębska
III miejsce Maja Izdebska
II miejsce szymon Zdanowski
I miejsce Dominika Izdebska

• Laurka dla mamy i taty
Kat. I przedszkole  i klasy 1-3  
Szkół Podstawowych
Wyróżnienie Wiktoria bierkat
I miejsce Wiktoria bartczak
Kat. II klasy 4-6   
Szkół Podstawowych
III miejsce Zosia Zima
II miejsce tomasz Paciorek
I miejsce Adam cegiełko
Kat. III klasy 7-8  
Szkół Podstawowych
I miejsce Amelia Paciorek

Wydarzenie nie odbyło by się bez wsparcia partnerów i sponsorów:
• Sieć Sklepów Topaz
• Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej
• Ochotnicza Straż Pożarna w Wiśniewie
• Ochotnicza Straż Pożarna w Gostchorzy

• Konkurs fotograficzny
Kat. I klasy 1-3
Wyróżnienie tomasz Paciorek
Kat. II klasy 4-6
Wyróżnienie: 
sylwia Jastrzębska
Arkadiusz ługowski
bartosz Jastrzębski
II Miejsce: Kinga Pasternak
I Miejsce: bartłomiej sitarz
Kat. III klasy 7-8
II Miejsce: 
Amelia Paciorek
Mikołaj ługowski
I Miejsce:  Joanna Wielgórska
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GMINNY OŚRODEK KULTURY W WIŚNIEWIE

narodowe czytanie  5 września 2020 r.
Gminna Biblioteka Publiczna w Wiśniewie i Gminny Ośrodek 

Kultury w Wiśniewie 5 września na sali widowiskowej już po raz 
piąty zorganizowali NARODOWE CZYTANIE po patronatem Pary 
Prezydenckiej. Lekturą tegorocznej już ósmej edycji był dramat 
"BALLADYNA" Juliusza Słowiackiego.

turniej szachowy o Puchar Lata  27 września 2020 r.
W niedzielę 27 września po raz XIII odbył się turniej szachowy 

o Puchar Lata.
Celem turnieju jest popularyzacja sportu szachowego wśród 

dzieci, młodzieży i dorosłych. Organizatorem jest Gminny Ośro-
dek Kultury w Wiśniewie. Turniej ma charakter otwarty już od go-
dziny 9:30 zawodnicy zgłaszali lub potwierdzali swoją obecność 
przy stoliku sędziowskim.

W turnieju udział wzięło 22 zawodników indywidualnie  
w dwóch kategoriach OPEN i JUNIOR STARSZY i JUNIOR MŁODSZY.

System rozgrywek, w jakim zmierzyli się uczestnicy to 7 rund 
w systemie szwajcarskim.

Tempo gry: 10 minut + 5 sekund za posunięcie dla zawodnika.
Turniej sędziował Józef Flaziński - sędzia klasy państwowej.
Nagrody wręczył sędzia turnieju pan Józef Flaziński.
Nagrody zostały przyznane w następujących kategoriach:

W kategorii OPEN
I miejsce – Konrad szczygieł (KSz Hetman Krynka)
II miejsce – sławomir Liberadzki (KSz SKOCZEK TROJAŃSKI)
III miejsce – Piotr Zbrzeski (KS Entropia NZSPW Warszawa)
IV miejsce – Andrzej Litwiniec (Radzyńskie Towarzystwo Szachowe)
W kategorii JUNIORZY STARSI
I miejsce – Patryk Krawczak (UKS TSz Zieloni Zielonka)
II miejsce – szymon suska (SSz Szachpol Łuków)
III miejsce – Mateusz Kowalewski (Chodów)
IV miejsce – Jakub Prokopiuk (Radzyńskie Towarzystwo Szachowe)
V miejsce – Weronika Dajek (LUKS Lubartów)

W kategorii JUNIORZY MŁODSI
I miejsce - Mateusz strus (Sokołów Podlaski)
II miejsce - tadeusz strus (Sokołów Podlaski)
III miejsce - Mateusz szczygielski (Biardy)
IV miejsce - Karolina Mackiewicz (Siedlce)
V miejsce - oliwier Zalewski (Sokołów Podlaski)

Turniej zaliczany jest do klasyfikacji Grand Prix Gminy Wiśniew 2020.
Serdecznie zapraszamy na podsumowanie klasyfikacji Grand 

Prix Gminy Wiśniew 2020 22 listopada 2020 r.

wystąpili:
• ks. proboszcz Henryk Krupa - Pustelnik
• ks. Andrzej Kubalski - Kirkor, pan zamku
• Beata Pasztor - matka, wdowa
• Olga Oknińska - Balladyna
• Dominika Woźniak - Alina
• Paweł Piotr Ksionek - Filon, pasterz
• Jan Tomczak - Grabiec
• Magdalena Książek - Skierka
• Barbara Chojecka - Chochlik
• Monika Piekart - Goplana
• oraz Klaudia Jurzyk, Karolina Kowalczyk
• i uczniowie MOW Gostchorz
• Bartosz Banasiak i Kacper Majewski
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Zapraszamy na stronę
www.wisniew.pl

e-mail: ug@wisniew.pl

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 przekaza-
nie zgłoszenia alarmowego do Centrum Powiada-
miania Ratunkowego, przez osoby, które nie mogą 
wykonać połączenia głosowego, w szczególności  
osoby 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.

GMINNY OŚRODEK KULTURY W WIŚNIEWIE
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z przyjętym przez Radę Gminy Wiśniew „Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi  
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wiśniew w 2020 roku” gmina będzie 
dofinansowywać zabiegi sterylizacji suczek z terenu gminy Wiśniew. 

Dofinansowanie w wysokości 50% kosztów zabiegu przysługuje mieszkańcom gminy Wiśniew – właścicielom 
suczek. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest: 

a. złożenie w Urzędzie Gminy Wiśniew wniosku o dofinansowanie 
b. przedłożenie kserokopii dowodu zaszczepienia psa lub kserokopii dowodu zaczipowania psa. 

Koszt przeprowadzenia sterylizacji jednej suczki (zabieg, leki po zabiegu, zdjęcie szwów) wynosi 250 zł 
brutto. Właściciel zobowiązany jest do opłacenia 50% ww. kosztu (tj. 125 zł) lekarzowi weterynarii podczas 
umówionej wizyty; pozostałe 50% kosztu ponosi gmina. 

Należy zgłosić się do Urzędu Gminy Wiśniew w celu uzyskania potwierdzenia otrzymania dofinansowania. 
Następnie właściciel zwierzęcia powinien skontaktować się z lekarzem weterynarii, który podpisał z gminą 
umowę na przeprowadzenie zabiegów i umówić się na przeprowadzenie sterylizacji.  
Zabieg sterylizacji będzie przeprowadzał lek. wet. Marek Pasiak (tel. 25 644 74 53, adres: Przychodnia 
weterynaryjna dla zwierząt, ul. Graniczna 38, 08-119 Siedlce). 

Uwaga: 

 koszty sterylizacji suczki obejmują wyłącznie zabieg, leki po zabiegu (antybiotyk) i zdjęcie szwów,  
nie obejmują zaś hospitalizacji, zabezpieczeń przed lizaniem i środków opatrunkowych. 

 Ilość zabiegów sterylizacji z dofinansowaniem jest ograniczona wielkością środków zapewnionych  
na ten cel w budżecie gminy. Liczy się kolejność zgłoszeń.  

 Właściciel może ubiegać się o dofinansowanie nie więcej niż dwóch psów. 
 Program trwa do 31.10.2020 lub do wyczerpania limitu 40 zabiegów. 

Informacje oraz wniosek można uzyskać w Urzędzie Gminy Wiśniew,  
pok. 116, tel. 25 641 73 13 wew. 119. 

 

Wójt Gminy Wiśniew  
Krzysztof Kryszczuk  

przyjmuje interesantów  
w każdy czwartek  

w godz. 10.00 – 17.00

Przewodnicząca  
Rady Gminy Wiśniew
Elżbieta Wysokińska

pełni dyżur dwa razy w miesiącu  
w godz. 15:00 – 17:00  
w Urzędzie Gminy Wiśniew.

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

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

bądź telefonicznie, tel. 25 641 73 13.
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