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W imieniu Samorządu Gminy Wiśniew  

z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia 

pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia  

radosnych i błogosławionych Świąt  

oraz szczęśliwego Nowego Roku. 

Niech ten świąteczny czas będzie pełen rodzinnego ciepła i życzliwości 

a nadchodzący 2021 rok  

niech przyniesie nadzieję i wszelką pomyślność.

Przewodnicząca Rady Gminy Wiśniew

z Radnymi  

Wójt Gminy Wiśniew

z Pracownikami
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EUGENIUSZ MŁYNARCZYK

Wspomnienie

- urodził się 06.03.1934 r. w Wiśniewie. Z tą miejscowością 
związał całe swoje życie. Tutaj ukończył szkołę podstawową,  
a następnie Szkołę Rolniczą w Siedlcach. Prowadził drobne go-
spodarstwo rolne wraz z żoną Anną, z którą wychował trójkę 
dzieci – dwóch synów i córkę. 

W latach 1959-1962 pracował jako rachmistrz w Gromadz-
kiej Radzie Narodowej w Wiśniewie - późniejszym Urzędzie Gmi-
ny. Udzielał się społecznie, szczególnie w miejscowej Ochotniczej 
Straży Pożarnej, do której wstąpił w 1957 roku. Funkcję komen-
danta jednostki zaczął pełnić w 1969 r. Poza udziałem w zawodach 
sportowo-pożarniczych odnosił również sukcesy w innej dziedzinie 
sportowej – w piłce siatkowej. Jak podają różne źródła druhowie  
z Wiśniewa nie mieli sobie równych na terenie powiatu siedleckie-
go. Informacja o wiśniewskiej drużynie dotarła również do War-
szawy, która wystawiła przeciwko drużynie z Wiśniewa swój zespół 
„Budowlani Warszawa”. W tym meczu warszawiacy przegrali. 

Rok 1981 i sytuacja polityczna w kraju spowodowały, że nowy 
zarząd OSP z prezesem Eugeniuszem Młynarczykiem na czele, 
działał w niezwykle trudnych warunkach polityczno-gospodar-
czych. Na tym stanowisku pozostał niezmiennie do 1989 r. 

Był członkiem drużyny sportowo – pożarniczej OSP Wiśniew  
w czasach jej największych sukcesów. W 1968 r., drużyna z OSP 
Wiśniew zdobyła złoty medal w II Krajowych Zawodach Pożarniczo-
-Sportowych. W czerwcu 1976 r. drużyna zajęła pierwsze miejsce  
w zawodach wojewódzkich w Siedlcach. Kolejne zawody, tym ra-
zem strefowe (08-11 lipca 1976 r.), to również I miejsce – tym ra-
zem w Lublinie. Największym natomiast sukcesem jednostki było 
zajęcie I miejsca w zawodach krajowych, które odbyły się w dniach 
10-12 września 1976 r. Nagrodą w tych zawodach był samochód bo-
jowy „Jelcz”. Na III Strefowych Zawodach Pożarniczych, które odbyły 
się w Siedlcach 28 i 29 maja 1985 r., jednostka zajęła I miejsce. 

Za udział w gaszeniu jednego z największych pożarów leśnych, 
który wybuchł w okolicach Kuźni Raciborskiej, druh Eugeniusz Mły-
narczyk za swoje poświęcenie otrzymał od Komendanta Głównego 
PSP w Warszawie Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”. Za za-
sługi dla ZOSP odznaczony był również Złotym Znakiem Związku 
OSP RP oraz Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza.

Większą część życia poświęcił straży pożarnej – zarówno miej-
scowej OSP, jak i Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach, z którą 
był związany od czerwca 1963 r. do kwietnia 1988 r. To właśnie  
z PSP przenosił doświadczenia do lokalnej jednostki. 

Po przejściu na rentę, a następnie na emeryturę, zajmował się 
mechaniką pojazdów, które to zajęcie pośrednio było związane  
z poprzednim zawodem. Drugim miejscem, w którym był zaan-
gażowany, to Jego dom. Stał na czele rodziny zapewniając spokój  
i bezpieczeństwo. Przewodził wszystkim trudnym inicjatywom, 
jakie miały miejsce w tamtych czasach. Często te dwie drogi: straż 
i rodzina przeplatały się nawzajem. Do samego końca był osobą 
pozytywną o ogromnej sile charakteru, człowiekiem otwartym  
na ludzi, a przy tym niezwykle kontaktowym. I takim pozostanie 
na zawsze w naszej pamięci. 

Zmarł w domu rodzinnym w Wiśniewie 30.10.2020 r. w wieku 86 lat.

16 grudnia 2020 r., w wieku 66 lat, 
zmarł Tadeusz Zegardło – wójt gminy Wiśniew  

w latach 1990 – 2002.
 

Rodowity Wiśniewiak. Cale życie zawodowe związany był  
z Wiśniewem, począwszy od pracy w Gminnej Spółdzielni 
„SCH” w Wiśniewie. Społecznik, związany również z Ochotniczą 
Strażą Pożarną – pełnił m.in. funkcję Prezesa Zarządu Gminnego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. 
Żonie zmarłego, pani Danucie Zegardło – wieloletniemu 
pracownikowi Urzędu Gminy Wiśniew – oraz najbliższej 
rodzinie składamy serdeczne wyrazy współczucia.

Wspomnienie o zmarłym ukaże się w kolejnym numerze  
Gminnych Wieści.

Zmarł  
TAdEUSZ ZEGARdŁo
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Informacja o wydanych  
uchwałach i zarządzeniach

ZARZĄdZENIA WÓJTA GMINY WIŚNIEW  
od 15 WRZEŚNIA do 1 GRUdNIA 2020 R.

1.  Nr 234/2020 z dnia 28 września 2020 r. w sprawie: wyznaczenia 
osoby pełniącej funkcje Koordynatora ds. dostępności.

2.  Nr 235/2020 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmian  
w budżecie gminy na 2020 rok.

3.  Nr 236/2020 z dnia 1 października 2020 r. w sprawie powołania 
komisji do dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji nie-
archiwalnej przeznaczonej do przekazania na makulaturę lub 
zniszczenie.

4.  Nr 237/2020 z dnia 12 października 2020 r. w sprawie powoła-
nia komisji przetargowej.

5.  Nr 238/2020 z dnia 12 października 2020 r. w sprawie ustalenia 
planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z RZĄ-
DOWEGO Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19.

6.  Nr 239/2020 z dnia 12 października 2020 r. w sprawie przeka-
zywania Jednolitego Pliku Kontrolnego VAT w Gminie Wiśniew.

7.  Nr 240/2020 z dnia 12 października 2020 r. w sprawie powoła-
nia Komisji Przetargowej.

8.  Nr 241/2020 z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zmian  
w budżecie gminy na 2020 rok.

9.  Nr 242/2020 z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie wyboru banku 
do wykonywania obsługi bankowej budżetu Gminy Wiśniew.

10.  Nr 243/2020 z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie zmiany składu 
Komisji Przetargowej.

11.  Nr 244/2020 z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie zmian  
w budżecie gminy na 2020 rok.

12.  Nr 245/2020 z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie polityki rachun-
kowości przekazanych przez Wojewodę środków z Funduszu Pracy.

13.  Nr 246/2020 z dnia  02 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia 
wysokości minimalnej stawki rocznego czynszu za dzierżawę 
nieruchomości rolnych będących własnością Gminy Wiśniew 
przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym

14.  Nr 247/2020 z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie projektu 
uchwały budżetowej na rok 2021.

15.  Nr 248/2020 z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie projektu 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniew na lata 
2021-2029.

16.  Nr 249/2020 z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie: ramowych 
zasad organizacji systemu pracy zdalnej oraz systemu pracy 
rotacyjnej w Urzędzie Gminy Wiśniew.

17.  Nr 250/2020 z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie zmian  
w budżecie gminy na 2020 rok.

18.  Nr 251/2020 z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie konkursu 
plastycznego na kartkę bożonarodzeniową.

19.  Nr 252/2020 z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie: ustalenia 
dodatkowego dnia wolnego za święto przypadające w sobotę 
w Urzędzie Gminy Wiśniew w 2020 r.

20.  Nr 253/2020 z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie: wpro-
wadzenia Regulaminu Wyboru Przedstawiciela Pracowników 
Urzędu Gminy Wiśniew i Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Wiśniewie.

21.  Nr 254/2020 z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie zmian  
w budżecie gminy na 2020 rok. 

22.  Nr 255/2020 z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie: wyraże-
nia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości 
mienia gminnego w miejscowości Wiśniew;

23.  Nr 256/2020 z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie: wyraże-
nia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości 
mienia gminnego w miejscowości Helenów:

24.  Nr 257/2020 z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie: wyrażenia 
zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości 
mienia gminnego w obrębie geodezyjnym Okniny.

25.  Nr 258/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmian  
w budżecie gminy na 2020 rok.

26.  Nr 259/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie powoła-
nia komisji do odbioru zadania inwestycyjnego: „Przebudowa 
drogi dojazdowej do gruntów rolnych Łupiny-Śmiary od km 
0+000 do km 0+847,5”.

27.  Nr 260/2020 z dnia 1 grudnia  2020 r. w sprawie w sprawie  
uchylenia zarządzenia nr 256/2020 Wójta Gminy Wiśniew  
z dnia 23.11.2020 r.

28.  Nr 261/2020 z dnia 1 grudnia 2020 roku w sprawie powołania 
komisji przetargowej.

29.  Nr 262/2020 z dnia 1 grudnia 2020 roku w sprawie wprowa-
dzenia jednolitych zasad sporządzania sprawozdania  finanso-
wego przez podległe jednostki organizacyjne.

30.  Nr 263/2020 z dnia 1 grudnia 2020 roku w sprawie powołania 
Komisji Inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzenia inwenta-
ryzacji okresowej zapasów materiałów i towarów na dzień  
31 grudnia 2020 roku.

31.  Nr 264/2020 z dnia 1 grudnia 2020 roku w sprawie powołania 
Komisji Inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzenia inwenta-
ryzacji okresowej kasy na dzień 31 grudnia 2020 roku.

32.  Nr 265/2020 z dnia 1 grudnia 2020 roku w sprawie przepro-
wadzenia kontroli podatkowej u podatników od nieruchomości, 
rolnego, leśnego na terenie Gminy Wiśniew.
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W związku z Zarządzeniem Wójta Gminy Wiśniew Nr 265/2020 z dnia 
1 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli podatkowej u po-
datników podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego na terenie Gmi-
ny Wiśniew informujemy, że będą przeprowadzone kontrole podatkowe  
u podatników w 2021 r. zgodnie z planem kontroli podatkowej.

Podstawowe zasady przeprowadzania kontroli podatkowej uregulowa-
ne są w Dziale VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa  
z zastosowaniem przepisów Rozdziału 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Pra-
wo przedsiębiorców, w stosunku do podatników prowadzących działalność 
gospodarczą. Celem kontroli podatkowej będzie: sprawdzenie wywiązywania 
się podatników z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego: 
kontrola powszechności i prawidłowości opodatkowania, kontrola zgodności 
informacji zawartych w deklaracjach (informacjach) ze stanem faktycznym. 
Przedmiot kontroli podatkowej: 

•  Podstawa opodatkowania podatkiem od nieruchomości: powierzchnia 
gruntów i sposób jej wykorzystania, powierzchnia użytkowa budynku  
i sposób jej wykorzystania.

•  Dokumentacja podatkowa: kompletność dokumentacji, poprawność 
sporządzenia dokumentacji, terminowość złożenia dokumentacji. 

Szczegółowa procedura kontroli dostępna jest na stronie internetowej 
gminy Wiśniew www.wisniew.pl w zakładce aktualności.

Referat Budżetu i Finansów

Urząd Gminy Wiśniew informuje, że w związ-
ku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach z dnia 13 września 1996 roku 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), ustawodawca nałożył 
obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, 
na którym gromadzone będą środki pochodzące  
z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Przypominamy, że wpłaty z tytułu opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi należy doko-
nywać na indywidualny rachunek bankowy podat-
nika, który został podany do wiadomości po złożeniu 
deklaracji. W przypadku braku informacji o indywidu-
alnym rachunku bankowym podatnika wpłaty należy 
dokonywać na rachunek bieżący pomocniczy 
nr 21 9198 0003 2600 1007 2000 0490  
MBS Zbuczyn o/ Wiśniew.

Wszelkie informacje w sprawie indywidualnych 
numerów rachunków bankowych można uzyskać 

w Urzędzie Gminy Wiśniew, I piętro pok. 117  
oraz 120 lub pod numerem telefonu  

25 64 17 313 wew. 116 oraz 123. 

KoNTRolA PodATKoWA  
- informacja dla podatników

Uwaga mieszkańcy 
gminy Wiśniew!

UChWAŁY PodJęTE PRZEZ RAdę GMINY WIŚNIEW
1.  Uchwała Nr XXV/174/2020 Rady Gminy Wiśniew z dnia 29 paź-

dziernika 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/296/2018 
Rady Gminy Wiśniew z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie nada-
wania tytułów: „Honorowy Obywatel Gminy Wiśniew” oraz  
„Zasłużony dla Gminy Wiśniew”.

2.  Uchwała Nr XXVI/175/2020 Rady Gminy Wiśniew z dnia 29 paź-
dziernika 2020 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wiśniew.

3.  Uchwała Nr XXVI/176/2020 Rady Gminy Wiśniew z dnia  
29 października 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla części miejscowości Mościbrody, 
Gmina Wiśniew.

4.  Uchwała Nr XXVI/177/2020 Rady Gminy Wiśniew z dnia  
29 października 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy 
Wiśniew nr XXI/152/2020 z dnia 31 marca 2020 roku w doty-
czącej określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomny-
mi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Wiśniew w 2020 roku.

5.  Uchwała Nr XXVI/178/2020 Rady Gminy Wiśniew z dnia  
29 października 2020 r. w sprawie przejęcia do realizacji zada-
nia Powiatu Siedleckiego z zakresu zimowego utrzymania dróg 
powiatowych na terenie Gminy Wiśniew.

6.  Uchwała Nr XXVI/179/2020 Rady Gminy Wiśniew z dnia 29 paź-
dziernika 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pie-
niężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu 
gminy Wiśniew za udział w działaniu ratowniczym lun w szkoleniu.

7.  Uchwała Nr XXVI/180/2020 Rady Gminy Wiśniew z dnia  
29 października 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Wiśniew na lata 2020-2029.

8.  Uchwała Nr XXVI/181/2020 Rady Gminy Wiśniew z dnia  
29 października 2020 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy 
Wiśniew na 2020rok.

9.  Uchwała Nr XXVII/182/2020 Rady Gminy Wiśniew z dnia  
25 listopada 2020 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 
żyta, stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego  
na obszarze gminy Wiśniew w 2021 r.

10.  Uchwała Nr XXVII/183/2020 Rady Gminy Wiśniew z dnia  
25 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od środków transportowych na rok 2021 obowiązu-
jących na terenie Gminy Wiśniew.

11.  Uchwała Nr XXVII/184/2020 Rady Gminy Wiśniew z dnia  
25 listopada 2020 r. w sprawie stawek podatku od nierucho-
mości na 2021 rok i zwolnień w tym podatku obowiązujących 
na obszarze Gminy Wiśniew.

12.  Uchwała Nr XXVII/185/2020 Rady Gminy Wiśniew z dnia  
25 listopada 2020 r. w sprawie określenia inkasentów i usta-
lenia wysokości wynagrodzenia za inkaso należności podatko-
wych pobranych od osób fizycznych.

13.  Uchwała Nr XXVII/186/2020 Rady Gminy Wiśniew z dnia  
25 listopada 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Wiśniew na lata 2020-2029.

14.  Uchwała Nr XXVII/187/2020 Rady Gminy Wiśniew z dnia  
25 listopada 2020 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy  
Wiśniew na 2020 rok.

15.  Uchwała Nr XXVII/188/2020 Rady Gminy Wiśniew z dnia  
25 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia programu współ-
pracy gminy Wiśniew z organizacjami pozarządowymi i inny-
mi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publiczne-
go na rok 2021.

16.  Uchwała Nr XXVII/189/2020 Rady Gminy Wiśniew z dnia 25 li-
stopada 2020 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniewie do prowadzenia poste-
powań w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wiśniew.
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Podatek od budowli
- 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3  

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

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

i opieki społecznej, z wyjątkiem powierzchni zajętych na pro-
wadzenie działalności gospodarczej,

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

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

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

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

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

2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej  
równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi  
i rodzaju zawieszenia:
dwie osie
a) nie mniej niż 12 ton i mniej niż 13 ton:

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

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

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

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

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

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

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

- 1500,00 zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych.
trzy osie
a) nie mniej niż 12 ton i mniej niż 17 ton:

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

- 1296,00zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych.
b) nie mniej niż 17 ton i mniej niż 19 ton:

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

- 1296,00zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych.

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

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

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

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

- Cena 1 m sześć. drewna = 196,84 zł,
- Lasy = 0,220 x 194,24 zł = 43,3048 zł za 1 ha fizyczny, 
- Lasy wchodzące w skład rezerwatów i parków narodowych  

= 21,6524 za 1 ha (50% stawki podatku leśnego).

PodATEK od NIERUChoMoŚCI:
TERMINY PŁATNOŚCI osoby fizyczne – do: 15 marca, 15 maja, 
15 września oraz 15 listopada każdego roku podatkowego, osoby  
prawne - W ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku 
podatkowego, w terminie do 15 każdego miesiąca, a za styczeń 
do dnia 31 stycznia.

Podatek od gruntów:
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez 

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

- pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub pod wodami 
powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 
od 1 ha powierzchni – 4,99 zł,

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

- niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym 
mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. 
poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod 
zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznacze-
niu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli 
od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów 
upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie 
z przepisami prawa budowlanego od 1 m² powierzchni – 3,28 zł.

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

dynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej – 19,00 zł,

- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie  
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2  
powierzchni użytkowej – 11,62 zł,

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

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

Przedstawiamy Państwu wykaz stawek podatków przyjętych przez Radę Gminy Wiśniew, które będą obowiązywać na terenie Gminy 
Wiśniew w 2021 r. Zachęcamy do zapoznania się z poniższym zestawieniem.

Stawki podatków na 2021 rok
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c) nie mniej niż 19 ton i mniej niż 21 ton:
- 1188,00 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

miejscem kierowcy:
- 1596 zł - mniej niż 22 miejsca,
- 1679 zł - równej lub wyższej niż 22 miejsca.
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30 września weszła 
w życie uchwała Sejmi-
ku Województwa Ma-
zowieckiego nr 115/20 
w sprawie programu 
ochrony powietrza dla 
stref w województwie 
mazowieckim, w któ-
rych zostały przekro-
czone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu 
zakazująca stosowania dmuchaw.

Działanie zakazujące używania dmuchaw ma związek z przy-
jętym przez sejmik nowym programem ochrony powietrza, który 
określa m. in. działania niezbędne do podjęcia w celu ograniczenia 
emisji wtórnej. od początku stycznia bezwzględnie zakazu powin-
ni przestrzegać wszyscy mieszkańcy województwa mazowieckie-
go, a także podmioty korzystające ze środowiska, organy, służby  
i inne wszelkiego rodzaju podmioty zlokalizowane na terenie wo-
jewództwa, w tym wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, służby 
miejskie i gminne, czy też użytkownicy ogrodów działkowych.

Zakaz stosowania dmuchaw do liści obejmuje wszelkie typy 
urządzeń służących do oczyszczania terenu z liści, tj. zarówno 
elektryczne, jak i spalinowe i wszelkie czynności prowadzone z ich 
wykorzystaniem, czy to usuwanie liści, sprzątanie pokosu trawy, 
czy usuwanie piachu z chodników.

Działania te mają na celu zmniejszenie ryzyka wystąpienia przekro-
czeń norm jakości powietrza, a tym samym narażania ludzi na szkodliwe 
skutki zdrowotne. Zakaz obowiązuje do 31 grudnia 2026 roku. 

Obostrzenie związane z używaniem dmuchaw może być kontrolo-
wane przez odpowiednie organny, tj. straż miejską, upoważnionych pra-
cowników urzędu gminy czy inspekcję ochrony środowiska. Za złamanie 
zakazu grozi kara od 500 zł do 5 000 zł. Zgodnie z art. 225 Kodeksu karne-
go udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzenia kontroli w zakresie 
ochrony środowiska jest przestępstwem zagrożonym karą aresztu.

W razie wątpliwości dotyczących np. prawidłowej interpretacji 
przepisów ww. uchwały lub w sprawach związanych z ochron po-
wietrza Urząd Marszałkowski zachęca do kontaktu pod adresem: 
powietrze@mazovia.pl bądź pod numerem telefonu: 22 597 94 81 
(sekretariat Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Ochrony 
Powietrza). Ponadto na stronie www.powietrze.mazovia.pl zamiesz-
czane są na bieżąco najważniejsze informacje związane z działaniami 
województwa na rzecz poprawy jakości powietrza. 

Charytatywna akcja 
zbiórki złomu dla Tosi

Gmina Wiśniew włączyła się w charytatywną akcję pomo-
cy małej mieszkance powiatu łosickiego Antosi dąbrowskiej 
chorującej na rdzeniowy zanik mięśni SMAI. To bardzo trudna 
choroba – lek na nią jest najdroższym lekiem świata i należy go 
podać tylko do ukończenia drugiego roku życia. Do osiągnięcia 
celu ratującego życie Tosi wciąż brakowało środków, zatem gmi-
na Wiśniew przystąpiła do akcji zbierania złomu, aby dochód 
przeznaczyć na ratowanie Tosi.

Zbiórka odpadów metalowych została przeprowadzona 
w grudniu we wszystkich miejscowościach gminy Wiśniew. 
ogromne podziękowania kierujemy do Sołtysów, ponieważ tyl-
ko dzięki ich pomocy i zaangażowaniu udało się przeprowadzić 
akcję. Panie i panowie pełniący tą funkcję informowali miesz-
kańców o planowanej zbiórce, roznosili ulotki i wieszali plakaty 
zachęcając ludzi do porządków przedświątecznych na swoich 
posesjach i do przekazania odpadów metalowych na ten szczyt-
ny cel. To właśnie sołtysi zajęli się zabieraniem złomu z domostw  
w swoich miejscowościach, często z pomocą uczynnych sąsia-
dów, i osobiście zawieźli go na miejsce zbiórki przy oczyszczalni 
ścieków w Wiśniewie. Trwa ważenie uzyskanego złomu, ale pomi-
mo zakończenia akcji wciąż można pomóc Tosi wpłacając pienią-
dze na konto Fundacji SiePomaga: www.siepomaga.pl/antosia.

Wszystkim mieszkańcom gminy Wiśniew, a szczególnie 
sołtysom i osobom niosącym pomoc w transporcie złomu  
– serdecznie dziękujemy!

Zakaz używania dmuchaw  
do liści od 1 stycznia 2021 roku

15 grudnia 2020 roku zakoń-
czył się program skierowany do 
mieszkańców gminy Wiśniew, 
polegający na dofinansowaniu 

w wysokości 50% do zabiegu sterylizacji psich suczek. Łącznie 
w okresie od 15 sierpnia do 15 grudnia 2020 roku wykonano 
osiem zabiegów sterylizacyjnych. Akcja odbywała się zgodnie  
z przyjętym przez Radę Gminy Wisniew „Programem opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Wiśniew w 2020 roku”.

Jednocześnie informujemy, iż program dofinansowanych 
zabiegów sterylizacji zostanie wznowiony od 15 stycznia 2021 
roku. Gmina będzie ponosiła wyłącznie koszty sterylizacji suczki 
(zabieg, leki po zabiegu, zdjęcie szwów). Ilość zabiegów będzie 
ograniczona wielkością środków zapewnionych na ten cel w budżecie 
gminy. Liczy się kolejność zgłoszeń. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

jego koszt to
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INWESTYCJE GMINNE
dRoGA doJAZdoWA do GRUNTÓW 
RolNYCh ŁUPINY – ŚMIARY 

TERMoModERNIZACJA I PRZEBUdoWA 
BUdYNKU URZędU GMINY WIŚNIEW

W roku 2015 Gmina Wiśniew zleciła w ramach kon-
kursu firmie z Gdańska opracowanie projektu budowla-
nego „Przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku 
Urzędu Gminy Wiśniew”. Biuro projektowe opracowało 
projekt zakładający remont budynku i terenu przyległe-
go. Z uwagi na obszerność prac budowlanych inwestycję 
podzielono na trzy etapy: pierwszy obejmujący prace 
na zewnątrz budynku związane z wykonaniem ocieple-
nia ścian i fundamentów, przebudową dachu, wymianą 
okien na drugim piętrze. W celu lepszej dostępności dla 
osób z niepełnosprawnością oraz starszych przy budyn-
ku urzędu zaprojektowano windę zewnętrzną. Drugi 
etap dotyczył prac wykonywanych wewnątrz budynku, 
czyli: remont pomieszczeń w budynku na II piętrze, wy-
miana centralnego ogrzewania wraz z piecem gazowym, 
wymiana instalacji elektrycznej, przebudowa systemów 
wentylacji i innych prac budowlanych towarzyszących.  
Z kolei trzeci etap przewidywał prace budowlane  
na pozostałych poziomach. W obiekcie zainstalowano 
automatykę pogodową i systemy sterowania temperatu-
rą ogrzewania. Poza tym w całym budynku wymieniono 
oświetlenie na energooszczędne i zamontowano na da-
chu ogniwa fotowoltaiczne. Obiekt po przebudowie jest 
przystosowany do przebywania osób z niepełnospraw-
nością. Poprawiły się warunki pracy urzędników Gmi-
ny i obsługi interesantów oraz prowadzenia archiwów.  
W budynku ponadto wydzielono dwa lokale usługowe 
do wynajęcia na pierwszej kondygnacji oraz na drugim 
piętrze salę konferencyjną. We wrześniu br. zakończył 
się ostatni etap (trzeci) prac zadania inwestycyjnego 
pn. Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzędu 
Gminy Wiśniew. Inwestycja była możliwa dzięki dofinan-
sowaniu z programu RPMA.04.02.00--IP.01-14-006/15,  
Oś Priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoe-
misyjną, Działanie 4.2 Efektywność energetyczna, Typ 
projektów: Termomodernizacja budynków użyteczności 
publicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
do tej inwestycji to 1 386 449,37 zł.

W czerwcu br. zastała 
podpisana umowa z Zarzą-
dem Województwa Ma-
zowieckiego w Warszawie  
o przyznanie pomocy na re-
alizację operacji pn. „Prze-
budowa drogi dojazdowej 
do gruntów rolnych Łupiny 
– Śmiary od km 0+000 do 
km 0+847,50”. Całkowita 
wartość robót wg umowy z Wykonawcą wyniosła 264 806,70 zł a po-
zyskane dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Mazowie-
ckiego to kwota 75 000 zł. Projekt obejmował wykonanie nawierzchni 
z kruszywa łamanego o długości 847,50 m oraz uzupełnienie poboczy 
gruntem rodzimym o szerokości 1 m po obu stronach drogi. 

RZĄdoWY FUNdUSZ INWESTYCJI loKAlNYCh

Gmina Wiśniew pozyska-
ła 3 000 000 zł ze środków 
Rządowego Funduszu Inwe-
stycji Lokalnych na budowę 
sieci kanalizacji sanitarnej 
wraz z towarzyszącą infra-
strukturą. Gmina Wiśniew 
otrzymała najwyższą dotację 
na inwestycje lokalne z pośród 
wszystkich gmin w powiecie 
Siedleckim. Inwestycja umożliwi odprowadzanie ścieków bytowych do 
gminnej oczyszczalni ścieków i wpłynie na poprawę środowiska w rejonie.

W pierwszym rozdaniu środków z RFIL gmina pozyskała kwotę  
1 056 491 zł na modernizację oświetlenia drogowego w naszej gminie.

REMoNT dRoGI PoWIAToWEJ NR 3654W 
KACZoRY – ŁUPINY – doMANICE

W październiku br. od-
dano do użytku kolejną 
inwestycję drogową pod 
nazwą „Remont drogi po-
wiatowej nr 3654W Kaczo-
ry – Łupiny – Domanice”. 
Zadanie zostało dofinan-
sowane ze Środków  Pań-
stwowego Funduszu Celo-
wego w ramach „Funduszu 
Dróg Samorządowych” w kwocie 2 230 339,91 zł. Inwestorem robót był 
Powiat Siedlecki a Gmina Wiśniew partycypowała w kosztach w kwocie 
101 344,00 zł. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 2 787 924,89 zł.  
W ramach inwestycji wyremontowano odcinek drogi o długości 6 850,50 m, 
część drogi pomiędzy Kaczorami i Łupinami nie została wykonana  
ze względu na nieuregulowany stan prawny pasa drogowego.



9Gminne Wieści    Nr 69

29 października 2020 roku o godz. 15:00 w Sali Gminnego 
ośrodka Kultury w Wiśniewie odbyła się XXVI sesja Rady Gminy 
Wiśniew w kadencji 2018-2023.
W trakcje sesji podjęto uchwały w sprawie:
•	 zmiany Uchwały Nr XLI/296/2018 Rady Gminy Wiśniew  

z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie nadawania tytułów: „Ho-
norowy Obywatel Gminy Wiśniew” oraz „Zasłużony dla 
Gminy Wiśniew”,

•	 uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Wiśniew,

•	 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
części miejscowości Mościbrody,

•	 zmiany Uchwały Rady Gminy Wiśniew nr XXI/152/2020 z dnia 
31 marca 2020 roku dotyczącej określenia programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Wiśniew w 2020 roku,

XXVI sesja Rady Gminy Wiśniew

We wtorek 24 listopada 2020 r. w Gminnym 
ośrodku Kultury w Wiśniewie odbyła się kolejna,  
27. już sesja Rady Gminy Wiśniew w 8. Kadencji.

Na początku przewodnicząca RGW Elżbieta 
Wysokińska powitała przybyłych: wójta Krzysztofa 
Kryszczuka, skarbnik gminy Sylwię Paryłę, mece-
nas Ewę Foryszewską, zastępcę wójta Jarosława  
Krzymowskiego, sekretarz Ewę Wiśniewską, kie-
rownik GOPS Anettę Roszkowską, dyrektora GOK 
Pawła Ksionka, oraz panią Małgorzatę ośko.  
Następnie oddała głos ostatniej wymienionej.

Pani Małgorzata Ośko jest inicjatorką zbiórki środ-
ków na leczenie małej Antosi Dąbrowskiej, chorej na 
rdzeniowy zanik mięśni (SMA). Opowiedziała zebranym 
o dziewczynce z powiatu łosickiego, której choroba jest 
bardzo ciężka. Lekarstwo istnieje, jednak jest to najdroż-
szy lek świata, którego koszt wynosi aż 9,5 mln złotych! 
Antosia pochodzi z nielicznej rodziny z Platerowa i po-
trzebuje wsparcia. Wójt gminy Wiśniew Krzysztof Krysz-
czuk zadecydował o rozpoczęciu zbiórki złomu wśród 
mieszkańców gminy, z której dochód zostanie przezna-
czony na leczenie Tosi. Pani Małgorzat Ośko zachęcała 
do udziału w akcji. Radni zdecydowali się pomóc małej 
Tosi włączając się w charytatywną zbiórkę złomu.

Po przyjęciu protokołu XXVI sesji Rady Gminy 
Wiśniew z dnia 29 października 2020 r. radni podjęli 
uchwał w sprawie:
•	 obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej 

podstawę do obliczenia podatku rolnego na obsza-
rze gminy Wiśniew w 2021 roku;

•	 określenia inkasentów i ustalenia wysokości wyna-
grodzenia za inkaso należności podatkowych po-
branych od osób fizycznych;

•	 określenia wysokości stawek podatku od środków transporto-
wych na rok 2021 obowiązujących na terenie Gminy Wiśniew;

•	 stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok i zwolnień  
w tym podatku obowiązujących na obszarze Gminy Wiśniew;

•	 uchwalenia programu współpracy gminy Wiśniew z organi-
zacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 2021;

•	 przejęcia do realizacji zadania Powiatu Siedleckiego z zakresu zimo-
wego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Wiśniew,

•	 ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla człon-
ków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Wiśniew  
za udział w działaniu ratowniczym lub w szkoleniu,

•	 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniew  
na lata 2020-2029,

•	 zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2020 rok.
Nie uwzględniono części uwag wniesionych do projektu stu-

dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Wiśniew. Ponadto omówiono działania Wójta Gminy 
Wiśniew i Rady Gminy Wiśniew podejmowane w okresie między-
sesyjnym, przekazano informację w sprawie złożonych oświad-
czeń majątkowych za rok 2019 przez osoby pełniące funkcje 
publiczne na terenie gminy Wiśniew oraz o stanie realizacji zadań 
oświatowych Gminy Wiśniew za rok szkolny 2019/2020.

XXVII sesja Rady Gminy Wiśniew

•	 upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Wiśniewie doprowadzenia postępowań w sprawach 
świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 
uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wiśniew;

•	 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Wiśniew na lata 2020-2029;

•	 w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2020 rok.
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Jak leczą (u) naszych sąsiadów 
– lITWA

Podobnie jak wiele innych państw europejskich, Litwa wprowa-
dziła obowiązkowy system ubezpieczenia zdrowotnego, co ozna-
cza, że wszyscy obywatele oraz cudzoziemcy pracujący w Republice  
Litewskiej obowiązani są posiadać ubezpieczenie zdrowotnej. Składka 
na Narodowy Fundusz Ubezpieczenia Zdrowotnego dla pracujących 
na etacie wynosi 9% kwoty dochodów brutto, z czego 3% płaci pra-
codawca, a 6% pracownik. Służbą zdrowia na Litwie zarządza Mini-
sterstwo Ochrony Zdrowia któremu podlega Narodowy Fundusz 
Zdrowia będący instytucją łącznikową która finansuje działalność 
pięciu Regionalnych Kas Chorych. 

Podstawową opiekę zdrowotną w dużych i średnich miastach 
zapewniają głównie duże państwowe przychodnie, W mniejszych 
miejscowościach około połowy przychodni jest prywatnych. W więk-
szości przypadków pracują w nich lekarze rodzinni choć funkcjonują 
jeszcze tzw. stare zespoły, w których skład wchodzą: pediatra, specja-
lista chorób wewnętrznych, chirurg, ginekolog, położna, pielęgniarki i 
pielęgniarki zajmujące się pacjentami terminalnie chorymi. W takich 
przychodniach na miejscu prowadzi się ciążę , zaopatruje i szyje rany, 
można wykonać USG i RTG. Do tzw. nowych zespołów należy lekarz 
rodzinny, pielęgniarka rodzinna i położna.

Lekarze rodzinni mają bardzo szerokie kompetencje leczą wszyst-
kich i wszystko no może w wyjątkiem dobierania okularów. Prowadzą 
nieskomplikowane ciąże do 30 tygodnia, szyją rany, przeprowadzają 
zabiegi z zakresu tzw. małej chirurgii. Prowadzą pacjentów z choroba-
mi tarczycy, cukrzycą, chorobami płuc i serca. Leczą i szczepią dzieci, 
prowadzą rządowe programy profilaktyczne. Należą do nich:

- PSA co 2 lata mężczyznom po 50r. z.
- mammografia co 2 lata kobietom po 50 roku życia
- cytologia od 25 roku życia
- krew utajona w kale po 50 roku życia co 2 lata
- lipidogram co rok
- INR co miesiąc dla przyjmujących leki przeciwkrzepliwe
- Hba1c co 3 miesiące cukrzykom

Ciekawostką jest nie stosowane u nas premiowanie efektów np. 
za wykrycie u pacjenta nowotworu w bardzo wczesnym stadium przy-
chodnia otrzymuje (do podziału) 500 Euro premii. Warunki lokalowe 
są bardzo dobre, nie ma problemów z zaopatrzeniem w leki i sprzęt. 
Zwraca uwagę wysoki stopień informatyzacji. Istnieje ogólnokrajowy 
system elektroniczny w którym lekarze wpisywane są porady i wyni-
ki badań. Od 3-ch lat wystawiane są tylko elektroniczne recepty a od 
2019 roku również elektroniczne skierowania do szpitala i specjalisty.

Rejestracja na wizytę odbywa się internetowo lub telefonicznie. 
Przed pandemią  na wizytę do lekarza rodzinnego można się było 
dostać w ciągu kilku (maksimum 7 dni choć każda przychodnia zosta-
wiała zawsze kilka „numerków” dla chorych wymagających szybkiej 
pomocy. Wizyty domowe były  rzadkością i jeśli w ogóle miały miejsce  
to zwykle tego samego dnia. 

Pandemia zmieniła funkcjonowanie poradni lekarzy rodzinnych. 
Nie ma wizyt domowych, odbywają się głównie teleporady, osobiście 
przyjmowani są tylko nieliczni pacjenci po konsultacji telefonicznej  
z lekarzem. 

Ze względu na duże braki kadrowe wywołane emigracją konku-
rencji między przychodniami praktycznie nie ma.  Litwini w porówna-
niu z innymi krajami słabo oceniają pracę swoich lekarzy rodzinnych. 
Zadowolonych z ich pracy przed pandemią było mniej niż połowa an-
kietowanych  (w Polsce w zależności od badań około 80 %). 

Do specjalisty wymagane jest skierowanie od lekarza rodzinnego. 
Czas oczekiwania to 2-3 miesiące, skrócił się znacznie po wprowadze-
niu fakultatywnego współpłacenia za poradę. Pacjent ma możliwość 
uzyskać pomoc w ciągu 2-3 dni  jeśli częściowo zapłaci za wizytę. 

Apteki są zaopatrzone we wszystkie nowoczesne leki. Niektóre 
leki na receptę są darmowe, za inne obowiązuje dopłata w wysokości 
10%, 20% lub 50% ceny. Wysokość dopłaty jest ustalana w stosunku 
do najtańszego odpowiednika, jeśli pacjent kupi droższy preparat to 
różnicę w limicie dopłaci z własnej kieszeni. Seniorzy powyżej 75. roku 
mają leki darmowe. 

Prawie po 19 latach pracy,  
26 listopada 2020 r., na emeryturę 
przeszedł pan lech Michalak, który 
pracował w Gminnej oczyszczalni 
Ścieków w Wiśniewie. 

Zawsze chętny do pomocy, 
pracowity i odpowiedzialny. Słu-
żył dobrą radą mnieszkańcom  
i współpracownikom. Na zasłużonej 
emeryturze życzymy spokoju, od-
poczynku i spełniania niezrealizo-
wanych dotąd marzeń.

Zasłużona  
emerytura
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Konkurs „Koła Gospodyń Wiejskich – 
wyjątkowe miejsca, wyjątkowi ludzie”

Koło Gospodyń Wiejskich „Dwórki Heleny” nie zwalnia tempa. 
Członkowie społeczności Helenowa biorą udział w licznych konkur-
sach odnosząc niemałe sukcesy. Tym razem nie było inaczej. „Dwórki 
Heleny” zajęły trzecie miejsce w tegorocznej edycji konkursu „Koła 
Gospodyń Wiejskich – wyjątkowe miejsca, wyjątkowi ludzie”.

Konkurs ma na celu promować działalność kół, które pielęgnują 
tradycje i kulturę, ale także wyróżniają się kreatywnością i pomysło-
wością na wielu płaszczyznach. W Kołach Gospodyń Wiejskich prężnie 
działają nie tylko panie ale coraz częściej panowie. Koło z Helenowa 
jest właśnie takim przykładem. Oprócz licznych sukcesów i nagród  
w różnych konkursach dożynkowych, kulinarnych czy artystycznych 
społeczność może pochwalić się także bardzo prężną działalnością lo-
kalną. Mieszkańcy Helenowa organizują liczne wydarzenia i uroczysto-
ści takie jak Wieczornica Patriotyczna, Dzień Kobiet, Jasełka, warsztaty 
plastyczne dla dzieci, pikniki rodzinne a ostatnio nawet zajęcia zumby. 
W ten sposób Koło integruje, zrzesza mieszkańców, łączy pokolenia 
tworząc nieocenione relacje sąsiedzkie tak ważne w dzisiejszym za-
pędzonym świecie. Ponadto, w tym wyjątkowym roku 2020 „Dwórki 
Heleny” włączyły się w walkę z pandemią szyjąc maseczki i organizując 
liczne konkursy dla dzieci aby umilić im trudny czas kwarantanny. 

Całokształt pracy Koła został wyróżniony na tle 38 zgłoszeń innych 
Kół z województwa mazowieckiego. Gratulujemy kolejnego sukcesu.

Renata  Żółkowska

HELENÓW

Koło Gospodyń Wiejskich z Helenowa otrzymało trzecią 
nagrodę w konkursie „Koła Gospodyń Wiejskich – wyjątkowe 
miejsca, wyjątkowi ludzie” edycja 2020.

KGW dwórki heleny otrzymały nagrodę w wysokości 3.000 zł.
Już kolejny rok z rzędu zaproponowaliśmy konkurs „Koła Go-

spodyń Wiejskich – wyjątkowe miejsca, wyjątkowi ludzie” – mówił 
Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego podczas 
ogłaszania wyników konkursu - Bo naprawdę są to miejsca szcze-
gólne – miejsca podtrzymywania tradycji, pielęgnowania kultury, 
szukania smaków z przeszłości i wspaniałej aktywności lokalnej.  
A ludzie działający w kołach, zarówno nieocenione panie, jak  
i coraz częściej panowie, to ludzie pracowici i pomysłowi, którzy 
są prawdziwymi motorami napędowymi w swoich małych ojczy-
znach. Gratuluję tegorocznym zwycięzcom, gratuluję wszystkim 
wyróżnionym szczególnie takim jak na przykład KGW Myszadła 
z gminy Jadów, które mocno zaangażowało się w walkę z pan-
demią i całą wiosnę spędziło na szyciu maseczek dla instytucji na 
terenie swojej gminy. Cieszę się, że takich budujących przykładów 
znaleźliśmy wiele w tegorocznych zgłoszeniach.

- Chcemy, by nasz subiektywny werdykt był nagrodą dla tych 
najaktywniejszych i impulsem do dalszych działań – dodał Kazi-
mierz Porębski, Zastępca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Roz-
woju Obszarów Wiejskich, Przewodniczący Komisji Konkursowej.

Konkurs „Koła Gospodyń Wiejskich  
– wyjątkowe miejsca, wyjątkowi  
ludzie” edycja 2020 rozstrzygnięty! 

Zumba w helenowie
W zdrowym 

ciele zdrowy duch! 
Z takiego założenia 
wychodzą panie 
z Koła Gospodyń 
Wiejskich „Dwórki 
Heleny”, które od 
września chętnie 
uczestniczą w za-
jęciach zumby zor-
ganizowanych dzięki operatywności Pani Sołtys Doroty Jastrzęb-
skiej. Zajęcia prowadzi doświadczona instruktorka pani Marzena 
Marztym w każdą środę o godzinie 18.00.  Lekcje zumby pomaga-
ją rozładować stres i napięcie a także wpływają na dobry nastrój 
mieszkanek Helenowa szczególnie w tym trudnym czasie. Zajęcia 
te dedykowane są do osób w każdym wieku. Również chętni spo-
za Helenowa mogą w nich uczestniczyć. Serdecznie zapraszamy!

Wieczornica Patriotyczna
Wieczornica Patriotyczna stanowi jedno z wielu wydarzeń 

w życiu Helenowa organizowanych z roku na rok. Rok 2020 jest 
wyjątkowy dlatego też formuła tegorocznej uroczystości również 
przybrała inny charakter. Wydarzenie to odbyło się bez mieszkań-
ców Helenowa i zaproszonych gości. Mimo to, chcąc uczcić Dzień 
11 listopada  mieszkańcy przedstawili scenariusz  ściśle związany 
z życiem Jana Pawła II i jego walką w dążeniu do Wolnej Polski. 
Mieszkańcy Helenowa czytali poszczególne kwestie, które zostały 
nagrane. Następnie transmisja z Wieczornicy została opublikowa-
na na Facebook’u Koła aby w ten sposób dotrzeć do odbiorców.

Tegoroczny scenariusz przygotowany przez panią Sołtys Dorotę 
Jastrzębską opierał się na życiorysie Jana Pawła II. Wspominał jego 
działania i czyny na rzecz Wolnej Polski i dla narodu spragnionego 
otuchy w owym trudnym czasie. Scenariusz zawierał liczne cytaty 
Papieża, wiersze patriotyczne i pieśni zaprezentowane przez panie  
z Koła „Dwórki Heleny”. W prezentacji scenariusza tradycyjnie wzięły 
udział dzieci, dorośli a także osoby starsze zgodnie z głównym celem 
Koła aby jednoczyć pokolenia i integrować mieszkańców.
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Inwentaryzacja Źródeł Ciepła
do połowy grudnia Gminie Wiśniew była prowadzona inwentaryzacja źródeł ciepła. dzięki dokładnemu spisowi 

gmin będzie mogła ubiegać się o dofinansowania m. in. do wymiany pozaklasowych źródeł ciepła dla mieszkańców 
oraz do innych zadań z zakresu ochrony powietrza.

Inwentaryzację prowadzili pracownicy Zakładu Analiz Środowiskowych EKo-PRECYZJA, którzy przeprowadzali wśród 
mieszkańców ankiety telefoniczne lub odwiedzając mieszkańców w ich domach.

Zadanie realizuje gmina Wiśniew w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 
2020” finansowanego przez Urząd Marszałkowski. Celem realizacji programu jest polepszenie jakości życia mieszkańców 
poprzez poprawę jakości powietrza, a także wsparcie gmin w realizacji działań wynikających z przepisów prawa miejscowego, 
np. programu ochrony powietrza, planu działań krótkoterminowych, uchwały antysmogowej.
Należy pamiętać, że:

1. od 11 listopada 2017 r. można montować tylko kotły spełniające normy emisyjne zgodne z wymogami Ekoprojektu 
(wynikającymi z treści rozporządzenia Komisji UE),

2. od 1 lipca 2018 r. nie wolno spalać w kotłach, piecach i kominkach: 
o mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem;
o węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z ich wykorzystaniem,
o węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm;
o paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20% (np. mokrego drewna);

3. od 1 stycznia 2023 r. nie wolno używać kotłów na węgiel lub drewno nie spełniających wymogów dla klas 3,  
4 lub 5 wg. normy PN-EN 303-5:2012,

4. od 1 stycznia 2028 r. nie wolno używać kotłów na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 wg. normy PN-EN 303-5:2012,
5. użytkownicy kotłów klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012 będą mogli z nich korzystać do końca ich żywotności,
6. posiadacze kominków będą musieli wymienić je do końca 2022 r. na takie, które spełniają wymogi Ekoprojektu, 

lub wyposażyć je w urządzenie ograniczające emisję pyłu do wartości określonych w Ekoprojekcie.
Inwentaryzacja ma na celu ustalenie rzeczywistej skali stosowania paliw stałych na terenie Gminy oraz podjęcie 

właściwych działań w zakresie poprawy jakości powietrza, m. in. ma pomóc pozyskać dofinansowanie do wymiany starych 
pieców na piece nowej generacji.

Informujemy, iż na terenie Gminy Wiśniew wciąż pracują przedstawiciele innej 
firmy prowadzącej ankiety terenowe: pracownicy BAJoR CoNSUlTING przeprowa-
dzają wśród mieszkańców badanie dotyczące Lokalnej Strategii Rozwoju Elektro-
mobilności. Gmina podpisała z ww. firmą stosowna umowę.

Ankieterzy z BAJoR CoNSUlTING odwiedzający Państwa w celu przepro-
wadzenia ankiety muszą posiadać imienne identyfikatory oraz stosowne upo-
ważnienie. W kwestionariuszach pytają mieszkańców wyłącznie o ich opinie na 
temat samochodów elektrycznych, oświetlenia ulicznego, komunikacji publicz-
nej, ścieżek rowerowych i odnawialnych źródeł energii, a także o informacje do-
tyczące wykorzystywanych środków transportu i ich napędu. Ankieta jest także do 
pobrania i samodzielnego wypełnienia na stronie internetowej www.wisniew.pl.

UWAGA!
Szczegółowe informacje o mieszkańcach jak numer telefonu, numer dowodu osobistego czy PESEl nie są wymagane!

W razie wątpliwości dotyczących pracownika terenowego, który odwiedził Państwa miejscowość prosimy  
o kontakt z Urzędem Gminy Wiśniew: 25 641 73 13 wew. 127 lub 118.

Pracownicy innych firm niż BAJoR CoNSUlTING oraz EKo-PRECYZJA nie podpisali umów z Gminą Wiśniew  
w zakresie pozyskiwania danych od mieszkańców.

Prosimy o wzięcie udziału w ankietach prowadzonych przez przedstawicieli firm BAJoR CoNSUlTING. Celem badania 
jest uzyskanie dofinansowania na projekty realizowane w naszej Gminie w zakresie mobilności, wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii, zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom ruchu. Rozwój elektromobilności  
to temat, z którym nasza Gmina musi się zmierzyć w kolejnych latach. Należy pamiętać, że to nie tylko ładowarki  
i elektryczne samochody. To również bezpieczne drogi, chodniki, oświetlenie uliczne, odnawialne źródła energii.  
Strategia jest w całości finansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
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W listopadzie br. został ogłoszony konkurs plastyczny Wój-
ta Gminy Wiśniew na najładniejszą kartkę bożonarodzeniową.

Konkurs przeznaczony był dla wszystkich mieszkańców 
gminy Wiśniew do 16 roku życia, a jego celem było w szcze-
gólności propagowanie tradycji i folkloru związanego ze Świę-
tami Bożego Narodzenia, rozwijanie wrażliwości plastycznej  
i artystycznej oraz promocja dziedzictwa kulturowego. 

Zadaniem uczestników było zaprojektowanie i samo-
dzielne wykonanie grafiki kartki świątecznej, zawierającej 
elementy charakterystyczne dla Gminy Wiśniew, np. pano-
rama miejscowości, herb gminy, obiekty lub miejsca koja-
rzące się z gminą.

Do urzędu gminy Wiśniew płynęło 27 prac konkur-
sowych. Podczas burzliwej narady komisja konkursowa  
w składzie: Bożena Wyrębek – przewodnicząca komisji; 
członkowie:  Jarosław Krzymowski, Krzysztof Izdebski,  
Karolina orzyłowska-Sadło oraz Magdalena Bojar – sekretarz 
komisji; wybrała zwycięskie prace:

KoNKURS NA KARTKę ŚWIĄTECZNĄ  
Wójta Gminy Wiśniew

I. miejsce – Tomasz Paciorek,  
lat 9, Łupiny,

II. miejsce – Aleksandra Jastrzębska,  
lat 12, Borki-Kosiorki,

III. miejsce – Alicja Ługowska,  
lat 8, Radomyśl

Ponadto przyznano wyróżnienia dla:
•	 Miłosz Przystupa, lat 9, Wiśniew,
•	 Kinga Pasternak, lat 12, Wiśniew.

Na finalistów czekają nagrody rzeczowe a zwycię-
ski projekt Tomasza Paciorka stał się oficjalną kartką 
Wójta Gminy Wiśniew na Święta Bożego Narodzenia, 
wysyłaną z życzeniami w formie elektronicznej i tra-
dycyjnej do samorządowców, organów administracji 
oraz podmiotów związanych z Gminą Wiśniew.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy 
wszystkim uczestnikom za nadesłane prace.

I miejsce - Paciorek Tomasz II miejsce - Jastrzębska Aleksandra III miejsce - Ługowska Alicja Wyróżnienie - Przystupa Miłosz Wyróżnienie - Pasternak Kinga

Guz Alicja Izdebska Maja Jurzyk Kacper Jurzyk Lena Ksionek Dawid Okniński Błażej Okniński Filip

Olszewski Jerzy

Olszewski Stanisław str. 1 Olszewski Stanisław str. 2

Tymiński Michał

Pasternak Szymon

Tymińska Magdalena Tymińska Marcelina

Paciorek Amelia

Wielgórki Błażej

Wielgórski Sebastian

Wróbel Filip Wysokińska Aleksandra Wysokińska Laura Zima Antoni Zima Zofia Żurawska Olga

Komisja konkursowa podczas obrad, fot. UG
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Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Wiśniew czwartej ka-
dencji były prowadzone w szkołach podstawowych, do których 
uczęszczają młodzi mieszkańcy naszej gminy. We wtorek 13 paź-
dziernika w Gminnym ośrodku Kultury w Wiśniewie odbyła się 
pierwsza sesja kolejnej, nowej MRGW.

Otwarcia sesji dokonał najstarszy wiekiem członek Mło-
dzieżowej Rady Gminy Wiśniew. Na posiedzeniu było obecnych  
14 radnych: Biarda Wiktoria, Biekart Bartłomiej, Fronczek  
Mateusz, Gołoś Julia, Jastrzębska Karolina, Jastrzębska Nikola, 
Jastrzębski Michał, Kanicka Marta, lewczuk Bartosz, oknińska 
dominika, Protasiuk Kuba, Woźniak Maja oraz Wróbel Maciej. 
Jedna osoba wybrana do MRGW IV kadencji (Krasuska Paulina) 
nie mogła uczestniczyć w obradach.

Nowi radni przystąpili do ślubowania: „Ślubuję uroczycie obo-
wiązki radnego Młodzieżowej Rady Gminy Wiśniew sprawować 
godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gmi-
ny i jej mieszkańców” – brzmiały słowa roty czytane przez najstarszego 
wiekiem radnego.

I sesja Młodzieżowej Rady Gminy Wiśniew IV kadencji

03 października 2020 r. odbyła się ostatnia sesja MRGW 
trzeciej kadencji. Młodzi radni podsumowali swoją działalność, 
w trakcie której współpracowali ze szkołami, Gminnym ośrod-
kiem Kultury, Gminnym ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz 
uczestniczyli w wybranych sesjach Rady Gminy Wiśniew.

W skład Młodzieżowej Rady Gminy Wiśniew III kadencji 
wchodzili uczniowie:
•	 Szkoły Podstawowej w Śmiarach:  

Bartosz Chromiński, Paulina Izdebska i Tomasz okniński.
•	 Szkoły Podstawowej w Radomyśli: 

Kacper Jastrzębski, Karolina oknińska, Martyna Sobiczewska.
•	 Zespołu Oświatowego w Wiśniewie: 

Anna Jastrzębska, Mateusz Jurzyk, Katarzyna Kacprzak,  
Monika Kacprzak, Kinga ostrowska i Bartłomiej Protasiuk.

•	 Okręgu Wyborczego w Borkach-Kosach: 
Kinga Izdebska, Emilia Protasiuk, Sylwia Protasiuk.
Młodzi radni uczestniczyli w otwarciu Stadionu „Ruda Wiś-

niew” i właśnie tam zorganizowali wraz z gminnym animatorem 

Następnie Wójt Gminy Wiśniew Krzysztof Kryszczuk wręczył  
uczestnikom zaświadczenia o wyborze na radnego MRGW,  
po czym dokonano wyboru komisji rewizyjnych oraz prezydium:

Skład prezydium:
 - Maja Woźniak - Przewodnicząca,
 - Wiktoria Biarda - Wiceprzewodnicząca,
 - Mateusz Fronczek - Sekretarz.

Skład Komisji Rewizyjnej:
 - Marta Kanicka,
- dominika oknińska,
- Kuba Protasiuk.
Po omówieniu spraw różnych Wójt Gminy Wiśniew Krzysztof 

Kryszczuk oraz Przewodnicząca Gminy Wiśniew Elżbieta Wysokińska  
pogratulowali młodym radnym życząc im owocnej pracy i zapew-
niając o wsparciu i pomocy w ramach sprawowanych funkcji.  
Sesję zakończono pamiątkowym zdjęciem.

ostatnia sesja Młodzieżowej Rady Gminy Wiśniew III kadencji
sportu „Dzień Sportu”. Brali udział w spotkaniu z Młodzieżową 
Radą Miasta i Gminy Łosice, podczas którego dowiedzieli się 
jak funkcjonuje łosicka rada. W rewanżu młodzi radni z Wiśnie-
wa zorganizowali rewizytę łosickiej młodzieży i przeprowadzili 
wspólnie grę terenową na terenie gminy Wiśniew. MRGW wy-
kazała się także w działaniach charytatywnych: poprowadzili 
koncert charytatywny dla chorego Filipka mając na celu zbiórkę 
pieniędzy na jego leczenie. Wiśniewska młodzież brała udział 
także w jarmarkach wielkanocnych, gdzie zasiadali jako jury kon-
kursowe; na 100 lecie odzyskania niepodległości spektakularni 
wypuścili w niebo 100 balonów; zapalali znicze na grobach po-
ległych w wojnie; pomagali w przygotowaniu corocznych obcho-
dów gminnego wydarzenia „Z wisienką w tle”.

Na zakończenie ostatniej sesji młodzież otrzymała pamiątko-
we dyplomy a Wójt Gminy Wiśniew Krzysztof Kryszczuk podzię-
kował zebranym za aktywne uczestniczenie w życiu lokalnej spo-
łeczności Gminy Wiśniew i wyraził nadzieję na kontynuowanie 
zaangażowania w życie gminy. 
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W związku z obowiązującymi obostrzeniami konieczna była 
rezygnacja z uroczystych obchodów tego ważnego dla wszystkich 
Polaków dnia. Mszę świętą w intencji Ojczyzny odprawił ks. kanonik 
henryk Krupa, po czym pod pomnikiem Poległych Bohaterów 
kwiaty i znicze złożyli: wójt Krzysztof Kryszczuk, ks. henryk Krupa, 
Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Ochotniczych Straży Pożar-
nych Gminy Wiśniew druh Karol Woźniak oraz druhowie oSP 
Wiśniew. Na zakończenie wszyscy odśpiewali Hymn.

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom gminy Wiśniew za wy-
wieszenie flag narodowych i uczczenie w ten sposób odzyskania 
przez Polskę niepodległości w 1918 roku, po 123 latach zaborów.

obchody 102. rocznicy odzyskania  
niepodległości w gminie Wiśniew

3 grudnia br. Komendant Komisariatu Policji w Skórcu, nad-
kom. Jarosław Aniszewski odebrał kluczyki do nowego radiowozu. 
hyundai Tucson będzie wykorzystywany w codziennej służbie 
na terenie podległym KP Skórzec.

W uroczystości przekazania kluczyków do nowego auta 
uczestniczyli wójtowie gmin: Domanice, Skórzec, Wiśniew i Wo-
dynie oraz KMP w Siedlcach. Cztery samorządy solidarnie par-
tycypowały w kosztach zakupu samochodu, a pozostała część 
kwoty zakupu uzyskano ze środków Policji. Poświęcenia auta   
dokonał proboszcz parafii Skórzec. 

Komendant  KP Skórzec nadkom. Jarosław Aniszewski po-
dziękował za nowy samochód podkreślając, że posiadanie nowego 
radiowozu przyczyni się do sprawniejszej obsługi zdarzeń na całym 
podległym terenie.

Nowy radiowóz w Komisariacie Policji w Skórcu
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o północy 11 listopa-
da 2020 r. zakończyła się 
pierwsza część głosowa-
nia w ogólnopolskiej akcji 
„Pod biało-czerwoną” - 
mamy przyjemność poin-
formować, iż w pierwszym 
terminie Gmina Wiśniew 
znalazła się na 5 miejscu  
w Polsce pod względem ilości 
głosów, oraz na pierwszym 
miejscu w województwie 
mazowieckim i powiecie 
siedleckim! To duży sukces!

Dziękujemy wszystkim, 
którzy poparli gminę Wiś-
niew w głosowaniu – brawa 
i serdeczne gratulacje!

Projekt „Pod biało-czer-
woną” zakłada sfinansowa-
nie przez Rząd Rzeczypospo-
litej Polskiej zakupu masztów 
i flag w każdej z gmin w Pol-
sce, której mieszkańcy po-
prą akcję poprzez oddanie 
odpowiedniej ilości głosów 
online.

decyzją organizatorów, 
tj. Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów, głosowanie zo-
stało przedłużone do 31 
grudnia 2020 r. W trzech 
gminach, które osiągną naj-
większą procentowo liczbę 
głosów w stosunku do liczby 
mieszkańców gminy, orga-
nizatorzy przewidują udział 
Prezesa Rady Ministrów 
Mateusza Morawieckiego 
w uroczystości podniesie-
nia flagi na maszt – dlate-
go zachęcamy do dalszego  
oddawania głosów!

Głosowanie trwa do  
31 grudnia 2020 r. na stronie: 
https://bialoczerwona.
www.gov.pl/

Głosowanie  
Pod Biało-Czerwoną
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W sobotę 17 października 2020 r. na nową drogę życia wstąpiła 
nasza koleżanka z Urzędu  Gminy - specjalista ds. promocji gminy 
i organizacji pozarządowych - Ilona Kowieska. Jej partnerem - na 
całe życie - został Marcin Wiśniewski. Gratulujemy Młodej Parze  
i składamy najlepsze życzenia!!!

Gratulujemy  
Ilonie Kowieskiej

Sprzęt komputerowy dla uczniów i nauczycieli szkół 
gminy Wiśniew na potrzeby nauczania zdalnego

Czas pandemii jest bardzo trudnym okresem edukacji naszych dzieci. Wymaga 
od kadry pedagogicznej, a przede wszystkim od uczniów, szczególnego zaanga-
żowania, pilności, wytrwałości. Nauczanie zdalne nie jest jednak możliwe bez 
odpowiedniego sprzętu. W 2020 r. Gmina Wiśniew, w ramach ogłaszanych nabo-
rów złożyła stosowne wnioski/deklaracje dzięki którym pozyskała środki na zakup 
laptopów lub sprzętu komputerowego służącego do nauczania zdalnego, w tym:

Wnioski o środki finansowe na zakup laptopów do zdalnego nauczania – do Mi-
nisterstwa Cyfryzacji, w ramach projektów pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie ogólno-
polskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” i „Zdalna Szkoła Plus 
- wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” 
współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. 

Otrzymane środki pozwoliły na zakup 51 szt. laptopów, które przekazano  
do szkół w Wiśniewie, Radomyśli i Śmiarach.

Wniosek/deklaracja o uczestnictwo jako partner w projekcie pn. „Mazowiecki 
program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” reali-
zowanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach X Osi Prioryte-
towej regionalnego programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 
2014-2020 – Edukacja dla rozwoju Regionu, Działania 110.1. kształcenie i rozwój dzie-
ci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1. Edukacja ogólna. Celem projektu jest podniesienie 
jakości nauczania w  szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup 
sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygoto-
wanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej. Obecnie projekt jest w realizacji,  
a większość z nw. sprzętu znajduje się już w Zespole Oświatowym w Wiśniewie:

• Zestawy komputerowe stacjonarne – 8 szt.,
• Laptopy – 13 szt.,
• Tablety – 12 szt.,
• Drukarki laserowe – 13 szt.,
• Urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt.,
• Monitor interaktywny – 1 szt.,
• Projektor multimedialny – 1 szt.
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Na Wiśniewskim cmentarzu 
stanął regał na znicze. Można 
postawić albo sobie wziąć.

W okresie Wszystkich Świę-
tych i Dnia Zadusznego do 
śmietników na lokalnych cmen-
tarzach trafiają setki szklanych 
zniczy. W wielu miejscowoś-
ciach na nekropoliach ustawio-
no półki, na których mieszkańcy 
zostawiają znicze możliwe do 
ponownego wykorzystania. Te-
raz takie właśnie regały stanęły 
też na cmentarzach w gminie Wiśniew.

Do tej pory wypalone znicze lądowały w cmentarnych 
kontenerach. Teraz część z nich zostanie ponownie wy-
korzystana. Kolejne osoby wchodząc na cmentarz mogą 
wziąć osłonkę, kupić wkład i gotowy znicz postawić na 
grobie. W ten sposób do śmietników trafi mniej odpadów.

- Pomysł na regały był taki, aby jak najszybciej ustawić 
je na cmentarzach naszej gminy. I takie regały powsta-
ły. Jeśli znicz po wymianie wkładu nadaje się do użytku,  
a już nam nie odpowiada nie wyrzucamy go do kosza, tylko 
ustawiamy na regale. Kolejna osoba, która widzi taki znicz, 
może go zabrać i ustawić na grobie – mówi wójt Gminy 
Wiśniew Krzysztof Kryszczuk.

Regał na znicze na 
cmentarzu w Wiśniewie
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Szkoła Podstawowa w Radomyśli
W dalszym ciągu zmagamy się z pandemią koronawirusa oraz 

z nauczaniem zdalnym. Jednak nie poddajemy się i oprócz pla-
nowego nauczania zgodnego z podstawą programową, staramy 
się przenieść do wirtualnego świata wszystkie działania, które  
w normalnej rzeczywistości odbyłyby się w szkole. 

I tak już od lat organizowany jest w naszej szkole Światowy Dzień 
Tabliczki Mnożenia. Celem jest przypomnienie i utrwalenie tabliczki 
mnożenia. Koordynatorem akcji w szkole jest p. J. Niedziółka

Staramy się, aby nasi uczniowie byli wrażliwi na innych ludzi.  
W związku z tym organizujemy w szkole mnóstwo akcji charytatyw-
nych. W tym roku nasza szkoła przystąpiła do programu „Dzwonek na 
obiad”, czyli do akcji „Grosz do grosza”. Celem akcji jest ofiarowanie 
ciepłego obiadu tym uczniom, których rodzice lub opiekunowie nie 
są w stanie samodzielnie zapewnić go swoim pociechom. Powołany 
przez opiekuna p. J. Niedziółkę komitet organizacyjny przeprowadzi 
akcję na terenie naszej szkoły w październiku 2020 oraz marcu 2021. 
zebrane w ten sposób fundusze zostaną przekazane na konto Fundacji. 

W październiku obchodzony jest Światowy Dzień Zwierząt oraz 
Dzień Kundelka, dlatego nasza szkoła czynnie włączyła się w akcję 
zbiórki karmy dla psów znajdujących się w przechowalni w Wiśniewie. 
Akcja spotkała się z ogromnym zaangażowaniem wszystkich uczniów. 
W sobotę 17 października przekazaliśmy pożywienie, zaś wolontariu-
sze mogli wyprowadzić pieski na spacer, nakarmić i okazać chociaż tro-
chę ciepła i troskliwości tym spragnionym czułości zwierzakom. 

Oprócz tego planowo obchodzimy wszystkie święta i uro-
czystości, choć niestety wirtualnie. I tak w pierwszym tygodniu 
października obchodziliśmy w naszej szkole Europejski Dzień Ję-
zyków. W tym roku szkolnym przebiegał on trochę inaczej. Na ko-
rytarzu szkolnym pojawiły się kolorowe gazetki opisujące to świę-
to, a także flagi, symbole różnych krajów oraz przydatne zwroty. 
W klasach 0-3 przebiegał on pod hasłem: „Europejskie spotkanie 
bajek”. Dla uczniów klas 4-6 Europejski Dzień Języków był okazją 
do poznania ciekawostek na temat Wielkiej Brytanii i wirtualną 
podróżą po słynnych zabytkach Londynu. Zaś uczniowie z klas 7-8 
ćwiczyli swoje umiejętności językowe oglądając film w angielskiej 
wersji językowej. 14 października tradycyjnie obchodzony jest 
Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji uczniowie przygotowali 
na korytarzu szkolnym gazetkę z życzeniami oraz drobne, słod-
kie upominki dla wszystkich pracowników szkoły. Przedstawicie-
le Samorządu Szkolnego wirtualnie złożyli życzenia i zaśpiewali 
piosenkę, składając podziękowania i wyrazy wdzięczności. Dnia  
6 listopada 2020 roku odbyło się ślubowanie uczniów klasy 
pierwszej. W ślubowaniu uczestniczyła pani dyrektor Beata Wisz-
niewska i wychowawczyni klasy pani Wioletta Kaczoch. 

Wirtualne obchodziliśmy również Narodowe Święto Niepodległo-
ści - 11-go Listopada. Uczniowie klasy VIII poprzez łącze internetowe 
przygotowali krótką akademię. Wszyscy odśpiewaliśmy hymn o 11. 11 
a chętni uczniowie przygotowali kotyliony i wysłali piękne zdjęcia. 

Wirtualnie, ale bardzo prężnie działa również pani pedagog, 
która sygnalizuje uczniom i nauczycielom różnorodne ważne dni  
i postawy. I tak obchodziliśmy Dzień Życzliwości i Dzień Tolerancji.

Do wirtualnego świata przeniósł się również w tym roku Ty-
dzień Przedsiębiorczości, w którym nasza szkoła brała udział już 
ósmy raz w tym roku, a siedem razy zostaliśmy nagrodzeni statu-
etką Najaktywniejszej szkoły. Uczniowie klas od IV do VIII otrzy-
mali od koordynatorki programu J. Niedziółki propozycję obejrze-
nia cyklu filmów, które przygotowują do wyboru zawodu, pozwa-
lają dostrzec swoje mocne i słabe strony, predyspozycje, którymi 
dany człowiek powinien wykazać się w różnych zawodach.

Ponadto chętni uczniowie wykonali plakaty, opisali pracę 
swoich rodziców lub wykonali zdjęcia miejsc pracy.

Co roku obchodzimy również Dzień Pluszowego Misia, więc 
w tym roku nie mogło się obejść bez tego miłego święta. Młodsi 
wysyłali zdjęcia z misiem, starsi brali udział w konkursie matema-
tycznym dotyczącym potyczek misia.

I w końcu nastał grudzień i Dzień Wolontariusza oraz Mikołajki. 
To pierwsze święto akcentujemy zawsze, ponieważ mamy bardzo 

ładnie działający Wolontariat. W tym roku oczywiście działania 
trochę utrudnione, ale robimy, co możemy. Zaakcentowaliśmy 
ten dzień wpisem na stronę i zdjęciami wysłanymi przez wolonta-
riuszy, pokazującymi, czym dla nich jest wolontariat. Mikołajki na-
tomiast obchodzone były w różnorodny sposób. Najmłodsi, czyli 
przedszkolaki, obchodziły w szkole, natomiast pozostali wirtual-
nie. 7 grudnia postanowiliśmy, że chętni będą ubrani na lekcjach 
na czerwono, w czapki Mikołaja lub będą mieli inne akcesoria Mi-
kołajkowe. Wyszło bardzo fajnie. Ponadto uczniowie klas IV – VIII 
brali udział w Matematycznym Konkursie Mikołajkowym.
Więcej wiadomości na stronie szkoły https://spradomysl.edupage.org/

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia 
Wszystkim Czytelnikom Gminnych Wieści 

życzymy w tych trudnych i dziwnych czasach przede wszystkim 
zdrowia, zdrowia i zdrowia, 

świąt spędzonych pomimo reżimu w miłej, w miarę możliwości 
rodzinnej atmosferze

 oraz błogosławieństwa Narodzonego Jezusa
Grono Pedagogiczne, pracownicy i uczniowie SP Radomyśl
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Szkoła Podstawowa w Śmiarach
Wydarzenia z życia szkoły
29. 09.20 -obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania, 

czyli święto, którego najważniejszymi beneficjentami są dzieci. Tego 
dnia pani bibliotekarka odwiedziła przedszkolaków, w celu „zaprzyjaź-
nienia” najmłodszych uczniów ze słowem pisanym oraz zapoznanie 
ich z biblioteką i zasadami wypożyczania materiałów czytelniczych. 
Dzieci mogły posłuchać czytanego opowiadania, a także wypożyczyć 
książeczkę do domu. Oprócz przedszkolaków, w akcję Głośnego Czy-
tania, włączyły się również klasy I-III, które ze skupieniem wysłuchały 
opowiadania o patronie naszej szkoły- Janie Pawle II. To wydarzenie 
zostało zorganizowane przez Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną RODN 
„WOM” w Częstochowie, której dziękujemy za zaproszenie. Opowia-
danie czytały p. Anna Dąbrowska i p. Anna Hiller na podstawie książki  
pt. „Przygoda w wadowickim muzeum, czyli 100 listów do Jana Pawła 
II” Marcina Kobierskiego. Akcja ta pozwoliła przenieść młodych czytel-
ników w świat niesamowitych muzealnych eksponatów, które w za-
bawny i przystępny sposób opowiadają historię życia Karola Wojtyły. 
Jak wiemy, dzieci łatwiej przyswajają wiedzę, kiedy jest ona przeka-
zywana w atrakcyjnej dla nich formie. Wychodząc naprzeciw dziecię-
cemu zamiłowaniu do bajek, przedstawiona historia nie tylko uczyła,  
ale i bawiła. To była niezapomniana lekcja muzealna.

16.10.2020 - dla całej społeczności Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Śmiarach  był dniem uroczystym, poświęconym pa-
tronowi placówki Janowi Pawłowi II. Zaproszeni goście, pracownicy 
szkoły i uczniowie obejrzeli również program artystyczny przygoto-
wany przez klasę VII wpisujący się swoją tematyką  i pokazujący, jak 
ważna dla jest postać  Jana Pawła II.  Apel przybliżył i przypomniał 
uczestnikom spotkania  najważniejsze momenty z życia papieża. 
Mamy duży zaszczyt i wielkie szczęście, że nasza szkoła nosi imię 
św. Jana Pawła II.  Na koniec części artystycznej wszyscy wspólnie 
odśpiewali ulubioną pieśń Papieża Polaka  „ Barkę’’.

30.10.2020 - odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klasy I.  
Uczniowie przedstawili program artystyczny składający się  
z wierszy i piosenek, po którym złożyli uroczyste ślubowanie, a na-
stępnie pani Dyrektor Kata-
rzyna Wielgórska pasowała 
ich na uczniów Szkoły Pod-
stawowej im. Jana Pawła II 
w Śmiarach. Na pamiątkę 
tego ważnego wydarzenia 
każdy uczeń otrzymał dy-
plom pasowania na ucznia. 
Były też gratulacje, życzenia 
i upominki oraz słodkie roż-
ki obfitości .Do życzeń do-
łączyli się przedstawiciele 
uczniów z klasy II i III życząc 
samych sukcesów i dużo ra-
dości z codziennej podróży 
w cudowny świat nauki.

08.11.2020 - przedszkolaki z grupy 5 i 6 -latków lubią ekspery-
menty. W ostatnim czasie dzieci prowadziły badania wody – pozna-
ły jej 3 stany skupienia: ciepły stały i gazowy; badały, jaki woda ma 
zapach, smak, kolor; przeprowadziły doświadczenie pt. ,, Co pływa, 
a co tonie?” – obserwowanie, które przedmioty unoszą się na po-
wierzchni wody, a które opadają na dno. Na koniec dzieci wykonały 
wodny eksperyment z jajkami, w którym jedno jajko pływało po 
wodzie, a drugie utonęło (w zwykłej wodzie jajko opadło na dno, 
a w wodzie, do której dzieci dodały sól, jajko uniosło się na jej po-
wierzchni).Tego dnia obchodzona jest również ogólnopolska akcja 
pt. ,,Śniadanie daje moc”. W tym roku z tej okazji został zorganizo-
wany konkurs, w którym udział wzięły dzieci z oddziału przedszkol-
nego. Jego zadaniem było przygotowanie przez dzieci zdrowego 
śniadania w domu. Konkurs był nie tylko okazją do zdobycia nagród 
przez zwycięzców, ale głównym jego zadaniem było uświadomie-
nie dzieciom, jak ważnym posiłkiem jest śniadanie. Dzieci dzięki za-
daniu konkursowemu wiedzą, jak takie zdrowe śniadanie powinno 
wyglądać, aby dawało nam energię na cały dzień – w końcu ,,Śnia-
danie daje moc!” Wszystkie pomysły na zdrowe śniadanie były bar-
dzo kreatywne, ciekawe, więc nie było łatwo wybrać zwycięzców. 
Ostatecznie wyłoniono 3 miejsca:
I MIEJSCE zajęła ALICJA STRUŚ  z młodszej grupy przedszkolnej;
II MIEJSCE zajęła ZOFIA SELWIAK ze starszej grupy przedszkolnej;
III MIEJSCE zajęła ALICJA JASTRZĘBSKA ze starszej grupy przedszkolnej.

Wszyscy uczestnicy konkursu dostali coś na pamiątkę – dy-
plom oraz drobny upominek. Mamy nadzieję, że zachęci to dzieci 
do spożywania zdrowego śniadania. 

10.11.2020 - dzieci 5 i 6-letnie upamiętniły Święto Niepod-
ległości. Przedszkolaki przygotowały krótki występ artystyczny, 
obejrzały prezentację multimedialną, dotyczącą 11 listopada, 
uczestniczyły w quizie patriotycznym, a na koniec wykonały prace 
plastyczną – ,,Serce dla Polski” (praca wykonana z odcisku dłoni, 
pomalowanych farbą). Dzieci wiedzą, że 11 listopada to ważna 
data dla całej Polski.

21.11.2020 - obchodzimy dzień życzliwości. Już przed obcho-
dami uczniowie mogli wysłuchać bajki pt. „KRÓLESTWO ŻYCZLI-
WOŚCI, czyli krótka bajka o tym, jak być powinno” oraz przypo-
mnieć sobie cechy empatyczne zapisując je na odbitych dłoniach 
i umieszczając na drzewku. Tym to sposobem znaleźli się wśród 
życzliwych otrzymując oznakę. Przesłanie akcji jest bardzo proste 
– bądźmy życzliwi codziennie a nie tylko od święta !!!

25.11.2020 - obchodziliśmy Dzień Pluszowego Misia. Niestety, 
ze względów sanitarnych nie mogliśmy dzisiaj gościć pluszaków  
w szkole, ale o nich pamiętaliśmy. Przedszkolaki wykonały geome-
tryczne obrazki. Prace te wymagały wycinania, klejenia oraz ma-

lowania farbami. Zajęcia miały na celu pobudzić wyob-
raźnię dzieci i ich kreatywność. Polegały na zbudowaniu 
misia przy użyciu różnej wielkości kół. Dzisiejsze zada-
nia, to dobry sposób na  usprawnianie rozwoju manu-
alnego oraz wyrabianie w młodym uczniu wytrwałości  
w doprowadzeniu pracy do końca. W nagrodę za so-
lidne działania poszliśmy odwiedzić misia w bibliotece, 
który był bardzo zajęty czytaniem książek. Do obcho-
dów święta przyłączyli się również uczniowie kl. I .

 Z okazji zbliżających się  Świąt Bożego Narodzenia 
w imieniu pani dyrektor Katarzyny Wielgórskiej oraz 
pracowników naszej szkoły składamy czytelnikom 
Gminnych Wieści najserdeczniejsze życzenia wszelkiej 
pomyślności, niepowtarzalnej atmosfery, ciepła oraz 
obfitości wszelkich dóbr. Niech radość i pokój Świąt 
Bożego towarzyszą wszystkim przez cały Nowy Rok! 

Informacje zebrała Bożena Michalak
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Zespół oświatowy w Wiśniewie
Zdalne nauczanie, które ze względu na epidemię koronawi-

rusa wprowadzono w szkołach od 24 października w żaden spo-
sób nie ograniczyło działalności naszej placówki. Nauczyciele za 
pośrednictwem Internetu prowadzą nie tylko lekcje, ale również 
zajęcia pozalekcyjne. Z częścią uczniów nauczyciele spotykają się 
w szkole i realizują różne formy pomocy psychologiczno – peda-
gogicznej oraz zajęcia terapeutyczne. Odbywają się również zaję-
cia opiekuńcze na świetlicy szkolnej. 

dzień Chłopaka to jedno z pierwszych świąt obchodzonych  
w szkole. 30 września dziewczynki obdarowały swoich szkolnych kole-
gów upominkami oraz zorganizowały dla nich ciekawe niespodzianki. 
Aktywistki z Samorządu Uczniowskiego przygotowały okolicznościową 
gazetkę, na której znalazły się miłe życzenia dla wszystkich panów.

Od początku października Szkolne Koło Caritas włączyło się 
do akcji „Tornister misyjny” organizowanej przez Dzieło Pomocy 
„Ad Gentes”. Zbieraliśmy przybory szkolne, kredki, farby, zeszyty 
i piórniki, które przekazane zostały dzieciom na misjach w Afry-
ce. Szkolne Koło Wolontariatu w ramach programu „Dzwonek na 
obiad” przeprowadziło akcję „Grosz do grosza”. Dzięki zebranym 
funduszom Fundacja „Być bardziej” przekazała rodzicom uczniów 
z rodzin najbardziej potrzebujących stypendia obiadowe.

Dzieci z oddziału przedszkolnego przystąpiły do konkursu Szkol-
ne Przygody Gangu Fajniaków, którego celem jest budowanie  
w dzieciach nawyków ekologicznych i odpowiedzialności za środo-
wisko naturalne. W dniu 24 września odbyły się pierwsze zajęcia, na 
których przeprowadzone zostały eksperymenty z wodą. Kolejne zaję-
cia zachęcające do eksperymentowania i poszukiwania odpowiedzi 
na trudne pytania odbyły się 8 października. Tym razem przedszko-
laki poznawały Ziemię, a wnioski z przeprowadzonych eksperymen-
tów utwierdziły dzieci w przekonaniu, że nasza planeta byłaby „cho-
ra” bez zieleni. W dniu 12 października dzieci eksperymentowały  
i poznawały właściwości powietrza. Przedszkolaki dowiedziały się, 
że należy dbać o środowisko i świeże powietrze, dlatego też uczyły 
się segregować śmieci, żeby jak najmniej trafiało ich na wysypisko. 
Ostatnie zajęcia odbyły się 16 października. Tym razem dzieci pozna-
ły ogień – zagrożenie dla życia i przyrody. Przedszkolaki  wykonały 
plakat pod hasłem: „Wspólnie działamy o naszą planetę wspólnie 
dbamy”. Nasza szkoła  ubiega się o nagrodę Grand Prix, którą jest 
dofinansowanie do zakupu ekologicznych sprzętów. 

Pasowanie na ucznia to podniosłe wydarzenie, które odbyło 
się w dniu 13 października. Z racji obostrzeń sanitarnych, uczest-
niczyli w nim tylko pierwszoklasiści i ich wychowawczyni, przed-
stawiciele rodziców oraz pani Dyrektor. Oficjalna część pasowania 
była najważniejszym momentem tej krótkiej uroczystości. Dzieci 
powtarzały słowa ślubowania, a następnie pani Dyrektor pasowała 
pierwszaków na uczniów, dotykając ich ramion wielkim ołówkiem. 
Świeżo pasowanym żakom starsi uczniowie wręczyli upominek ży-
cząc samych sukcesów na długiej ścieżce edukacyjnej.

dzień Edukacji Narodowej w naszej szkole odbył się bez uro-
czystej akademii. Samorząd Uczniowski zorganizował akcję „Miłe 
słowo dla nauczycieli” oraz konkurs plastyczny „Portret pracownika 
szkoły”. Do „skrzynki z miłymi słowami” wpłynęło wiele życzeń i po-
dziękowań, które wywołały uśmiech na twarzach obdarowanych. 
Także portrety wykonane przez uczniów podobały się wszystkim.

W październiku uczennice z klasy 6b, należące do Koła Nauko-
wego „Odkrywcy”,  przystąpiły do V edycji programu naukowego 
„Być jak Ignacy”. Jego celem jest promowanie zdobywania wie-
dzy wśród uczniów poprzez doświadczanie oraz popularyzacja 
osiągnięć wielkich polskich naukowców i wynalazców. Program 
został objęty patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodo-
wej. W tym roku, uczennice pod opieką pani M. Jurzyk, pracują 

pod hasłem „Nauka to przyszłość”. Dziewczęta zdobywają wiedzę 
w takich dziedzinach jak energia, ekologia, transport oraz tech-
nologie przyszłości. Pierwsze spotkanie grupy odbyło się jeszcze  
w szkole, ale kolejne realizowane są już w domach przed kom-
puterem. Uczennice mogą w nich uczestniczyć dzięki multime-
dialnym scenariuszom zajęć przygotowanych w formie interak-
tywnych prezentacji. Znajduje się w nich wiele ciekawych zadań 
do wykonania, co pozwala łączyć naukę z zabawą, sprawdzać 
wiedzę, ale też wykazywać się kreatywnością. Dziewczęta, w dniu 
29 listopada, gościły w radiu ESKA, gdzie opowiedziały o projekcie 
i działalności Koła Naukowego „Odkrywcy”. Informacje na temat 
programu naukowego zostały również opublikowane na portalu 
internetowym Podlasie24. 

Co roku, Narodowe Święto Niepodległości obchodzone było 
w naszej szkole niezwykle uroczyście. Dzieci z oddziału przedszkol-
nego i przedszkolaki, w dniu 10 listopada,  włączyły się w akcję 
„Szkoła do hymnu” i odśpiewały hymn o symbolicznej godzinie 
11:11.  Przedszkolaki recytowały również wiersz Władysława Beł-
zy pt. „Katechizm polskiego dziecka”. Z uwagi na wyjątkową sy-
tuację, w której znalazła się Polska i cały świat, panie ze świetlicy 
szkolnej przygotowały dla uczniów multimedialne obchody świę-
ta zamiast uroczystej akademii.  

W październiku, uczniowie z klasy 3a, uczęszczali na zajęcia 
projektowe „Wspólne kroki w Cyberświecie” prowadzone przez 
panią pedagog. W ramach spotkań poruszane były następujące 
tematy: dobre maniery w Internecie, bezpieczeństwo w sieci, roz-
mowy w Cyberświecie. Obecnie, w formie stacjonarnej, prowa-
dzona jest terapia przez zabawę. Odbywają się zajęcia indywidu-
alne z dziećmi, które wymagają wsparcia pedagoga w nazywaniu, 
rozpoznawaniu i umiejętnym rozładowywaniu emocji. Uczniowie 
uczestniczą również w zajęciach terapeutycznych, których celem 
jest ćwiczenie motoryki małej, koncentracji, uwagi, cierpliwości 
oraz kreatywności. Dzieci chętnie ćwiczą techniki relaksacyjne  
i uspakajające, co w obecnej sytuacji jest bardzo potrzebne.

Marzena Nowicka

Świąt wypełnionych radością i miłością, 
niosących spokój i odpoczynek. 

Nowego Roku spełniającego wszelkie marzenia,  
pełnego optymizmu, wiary, szczęścia i powodzenia. 

Życzy Dyrektor, grono pedagogiczne  
oraz wszyscy pracownicy Z.O. w Wiśniewie.
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Przedszkole Samorządowe w Wiśniewie

Pierwsze tygodnie nowego roku szkolnego to zawsze najtrud-
niejszy czas dla maluchów rozpoczynających przygodę w przedszko-
lu. Często niesie on ze sobą wiele niepokoju i niepewności związanej 
z nową sytuacją zarówno dla dzieci jaki i rodziców. Nasze dzielne 
trzylatki bardzo dobrze odnalazły się w nowej, przedszkolnej rzeczy-
wistości. Dzieci są już bardziej samodzielne i otwarte, zawarły  pierw-
sze znajomości i przyjaźnie. Z radością uczestniczą w zajęciach wy-
chowawczo – dydaktycznych, szybko zdobywają nowe umiejętności 
i wiadomości. Chętnie uczą się piosenek, wierszyków, wykonują 
prace plastyczne oraz tańczą na zajęciach z rytmiki. Maluszki zgod-
nie bawią się i są przy tym bardzo kreatywne. Przedszkolaki dzielnie 
znoszą rozłąkę z rodzicami, z czego jesteśmy bardzo dumni.  

29 września dzieci z przedszkola oraz z oddziału przedszkolnego 
obchodziły ogólnopolski dzień Głośnego Czytania. Ponieważ zalet 
czytania na głos jest bardzo wiele zaprosiliśmy panie uczące języka an-
gielskiego oraz religii do przeczytania przedszkolakom ich ulubionych 
książek. Dzieci z radością słuchały czytanej po angielsku książki „Stary 
Donald farmę miał” oraz z dużym zaciekawieniem słuchały czytanej 
przez panią katechetkę książeczki pt. „Jak Bóg stworzył świat?” 

Z okazji dnia Chłopaka przedszkolaki otrzymały upominki, 
które wszystkim sprawiły wiele radości. W oddziale przedszkol-
nym oprócz prezentów, również dla wszystkich dzieci, odbyły 
się zabawy integracyjne. Było chodzenie po linie, skoki między 
przeszkodami, zabawy sensoryczne oraz (i tu śmiechu było wiele) 
tworzenie portretu głównego bohatera dnia czyli chłopca.         

W dniu 5 listopada przedszkolaki świętowały dzień Postaci  
z Bajek. Z tej okazji w przedszkolu pojawił się Czerwony Kapturek 
i jego kochana babcia. Dzieci  słuchały czytanej przez nauczycielkę 
bajki pod tytułem „Czerwony Kapturek” oraz wykonały pracę pla-
styczną. Przedszkolaki miały też okazję przymierzyć strój głównej 
bohaterki dnia. Z okazji tego wyjątkowego święta,  chętne dzieci 
wzięły udział w konkursie fotograficznym pod tytułem „Jestem 
postacią z bajki…”. Natomiast w oddziale przedszkolnym dzieci 
przyszły przebrane za swoją ulubioną postać z bajki. Kreatywne za-
jęcia, których celem było rozwijanie zainteresowań czytelniczych, 
doskonalenie mowy, zdolności koncentracji i skupienia uwagi, 
kształtowanie umiejętności samodzielnego rozwiązywania sytua-
cji problemowych oraz stwarzanie okazji do swobodnej i twórczej 
ekspresji, przeniosły wszystkich do świata baśni. Dzieci swobodnie 
wypowiadały się na temat swoich strojów, podawały tytuły bajek 
na podstawie zagadek oraz rekwizytów, tworzyły improwizację  

ruchową przy muzyce, celowały do postaci czarownicy papierowy-
mi kulami, pomagały Kopciuszkowi oddzielić fasolę od kaszy oraz 
ćwiczyły szybkość i refleks podczas zabawy – Zatrute jabłko. Słu-
chały również bajki pod tytułem „Brzydkie kaczątko”. Uwieńcze-
niem zajęć było pamiątkowe zdjęcie z przyjacielem. Ten wyjątkowy 
dzień dostarczył wszystkim wiele pozytywnych emocji.

Przedszkolaki to mali patrioci. dzień 11 listopada uczciły za-
śpiewaniem hymnu oraz wykonaniem biało – czerwonych flag, 
którymi ozdobiły okna w swojej sali. Brawo przedszkolaki!

W tym roku szkolnym dzieci z przedszkola obchodzą również 
nietypowe święta. 12 listopada, z okazji dnia Jeża, pięciolatki zro-
biły piękne jeżyki z masy solnej oraz materiału przyrodniczego. Zaś 
w oddziale przedszkolnym  odbyły się kreatywne zajęcia, których 
celem było poszerzenie wiadomości dotyczących środowiska na-
turalnego jeży, uświadomienie dzieciom, że są to zwierzęta chro-
nione oraz rozwijanie umiejętności matematycznych. W trakcie 
zajęć nie mogło zabraknąć lubianej przez dzieci zabawy ruchowej 
pt. „Na dywanie siedzi jeż…”.  25 listopada, w dniu Pluszowego 
Misia, na przedszkolaki , znowu, czekało wiele niespodzianek. Tym 
razem na zajęciach z języka angielskiego. Najciekawszą z nich było 
szukanie po śladach, które zostawił miś Kenny, Magic Boxa ze słod-
ką niespodzianką. Dzieci z oddziału przedszkolnego, z okazji święta 
Misia, uczestniczyły w zajęciach, w trakcie których poznały historię 
zabawki, która od ponad stu lat jest ulubieńcem i towarzyszem nie 
tylko najmłodszych oraz wypowiadały się na temat swoich przy-
tulanek. Aktywnie włączały się do zabawy ruchowej ze śpiewem 
„Stary niedźwiedź mocno śpi”, układały puzzle, a podczas pracy  
w grupach, malowały ukochanego misia. W tym dniu panowała  
radosna atmosfera, bo to przecież były urodziny misia!

Mikołajki dzieci obchodziły 7 grudnia. Przedszkolaki otrzy-
mały prezenty, wspólnie ubrały choinkę oraz wykonały pracę 
plastyczną pt. „Mikołaj”.  Dzieci z oddziału przedszkolnego zna-
lazły obok swojej sali  list od Mikołaja oraz bardzo dużą paczkę,  
w której były wspaniałe upominki. W podziękowaniu przedszkolaki 
zaśpiewały piosenkę dla Mikołaja. 

Szanując tradycję, przedszkolaki wspólnie z panią katechetką, 
przygotowały krótkie jasełka z okazji Świąt Bożego Narodzenia, aby, 
w tym szczególnie trudnym czasie, pamiętać, że „w małej stajence 
pod sennym miastem, wielkiego cudu stałeś się świadkiem, w małej 
stajence stajesz zdumiony, bo słyszysz z nieba bijące dzwony…”

Marzena Nowicka
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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.

Grzybobranie  4 października 2020 r.

W niedziele 4 paź-
dziernika 2020 r. odbyło 
się pierwsze Grzybobranie  
w naszej gminie zorganizo-
wane przez Gminny Ośrodek 
Kultury w Wiśniewie.
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Początek współpracy z Klubem Szachowym SKoCZEK SIEdlCE Projekt 
„Szachowa Rywalizacja w Środowisku Wiejskim”  4 Października 2020

Turnieje Szachowe na stałe wpisały sie w kalendarz imprez 
w Gminnym ośrodku Kultury w Wiśniew

od września tego roku  rozpoczęliśmy oficjalną współpracę  
z Klubem Szachowym SKoCZEK SIEdlCE.
Na początek współpracy odbędą się cztery turnieje.
Projekt „Szachowa Rywalizacja w Środowisku Wiejskim”
I turniej 4 października 2020r.
II turniej 18 października 2020 r.
III turniej 29 listopada 2020 r.
IV turniej 13 grudnia 2020 r.
Szczegóły oraz daty wszystkich turniejów dostępne są na stronie:
https://skoczeksiedlce.pl/turnieje/
Szczegóły współpracy:
https://skoczeksiedlce.pl/projekt-szachowa-rywalizacja-w-srodo-
wisku-wiejskim-ze-srodkow-starostwa-powiatowego/
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia strony Klubu Szachowego 
Skoczek Siedlce; https://skoczeksiedlce.pl/
Projekt „Szachowa Rywalizacja w Środowisku Wiejskim” ze środków 
Starostwa Powiatowego; 17 września 2020 Tomasz Sikorski
I. Cel.
Realizacja projektu. Popularyzacja gry w szachy. Rywalizacja sportowa.
II. organizator.
Klub Szachowy „Skoczek” Siedlce. Starostwo Powiatu Siedleckiego. 
Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniewie
III. Termin i miejsce.
Turnieje niezależne od siebie:
04.10.2020 niedziela 10:00 Gminny Ośrodek Kultury  
w Wiśniewie, ul.Batalionów Chłopskich 2
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2020/ti_3098/
18.10.2020 niedziela 10:00 Gminny Ośrodek Kultury  
w Wiśniewie, ul.Batalionów Chłopskich 2
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2020/ti_3101/
29.11.2020 niedziela 10:00 Gminny Ośrodek Kultury  
w Wiśniewie, ul.Batalionów Chłopskich 2
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2020/ti_3102/
13.12.2020 niedziela 10:00 Gminny Ośrodek Kultury  
w Wiśniewie, ul.Batalionów Chłopskich 2
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2020/ti_3114/

IV. System rozgrywek.
System szwajcarski, 7 rund, 20 minut dla zawodnika. Szachy szybkie.
V. Wpisowe.
Z założeń projektu turniej bez wpisowego
VI. Nagrody.
Na każdym turnieju:
Medale miejsca I-III dla najlepszych pełnoletnich zawodników
Medale miejsca I-III dla najlepszych zawodników do lat 12
Medale miejsca I-III dla najlepszych zawodników 13-18 lat
Medal dla najlepszej kobiety
VII. Ustalenia końcowe.
Obowiązek posiadania maseczek.

Niepełnoletni zawodnicy muszą przebywać od opieką rodzi-
ców lub opiekunów prawnych. Obowiązują aktualne przepisy gry 
międzynarodowej federacji szachowej (fide) Decyzje sędziego 
głównego w trakcie rozgrywania turnieju są ostateczne. Zawodni-
kowi przysługuje prawo do odwołania się na piśmie do Kolegium 
Sędziów MZSzach. Organizator zastrzega sobie ostateczną inter-
pretację niniejszego regulaminu i w razie konieczności prawo  
do zmian Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.

Uczestnicy wyrażają zgodę na fotografowa-
nie rozgrywek i publikowania wyników na stronie 
klubu, kanale Facebooka, stronie współorganiza-
torów i partnerów medialnych w celu promocji 
zwycięzców, dyscypliny sportowej i organizatorów.

GMINNY OŚRODEK KULTURY W WIŚNIEWIE
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„lAURKA dlA NIEPodlEGŁEJ” - KoNKURS PlASTYCZNY
Jury w składzie:
1. Paweł Ksionek
2. Dorota Jastrzębska  
3. Barbara Chojecka
Jury dokonało oceny zgodnie  
z regulaminem i postanowiło przyznać:
w kategorii przedszkola:
I miejsce Ex aequo  - Wojciech Korporowicz 
                   - Ksawery Jastrzębski 
w kategorii klasy I-IV szkoły podstawowe:
I miejsce - Zosia Zima 
II miejsce - Tomasz Paciorek 
III miejsce – Antoni Zima 
Wyróżnienie - Szymon Zdanowski
        - Dawid Ksionek
w kategorii klasy V-VIII szkoły podstawowe:
I miejsce – Karolina Jastrzębska 
II miejsce – Amelia Paciorek 
w kategorii powyżej 15 lat i dorośli:
I miejsce – Michał Jastrzębski
Zwycięzcom Gratulujemy !!!

KoNKURS PlASTYCZNY „MoJA ŚWIĄTECZNA oZdoBA”
Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniewie

Gminna Biblioteka Publiczna w Wiśniewie
zapraszają do udziału w konkursie plastyczny

MOJA ŚWIĄTECZNA OZDOBA
• Przedmiotem konkursu  jest  przygotowanie  najładniejszych  

kartek,  bombek świątecznych lub innych ozdób nawiązujących 
• do tematyki bożonarodzeniowej, wykonanych według  własne-

go pomysłu.
• Konkurs ma charakter otwarty. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
• Cele konkursu:
• rozwijanie kreatywności i wyobraźni dzieci, młodzieży oraz 

osób dorosłych,
• pogłębianie umiejętności manualnych, twórczych, artystycznych,
• rozwijanie zainteresowań związanych z dziedzictwem kulturowym.
• propagowanie zwyczajów i tradycji związanych z Bożym Naro-

dzeniem,
• możliwość zaprezentowania swojej twórczości szerszemu gronu 

odbiorców.
• Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:
• uczestnicy niepełnoletni;
• uczestnicy pełnoletni (decyduje data zgłoszenia udziału w Konkursie).
• szczegółowe informację dostępne są w regulaminie konkursu 

na stronie: http://www.gok.wisniew.pl/

Zosia Zima - I miejsce

Antoni Zima - III miejsce

Karolina Jastrzębska - I miejsceTomasz Paciorek - II miejsce

Jastrzębski Ksawery - I miejsce Wojciech Korporowicz - I miejsce

Szymon Zdanowski - wyróżnienie Michał Jastrzebski - I miejsce Amelia Paciorek - II miejsce Dawid Ksionek - wyróżnienie

GMINNY OŚRODEK KULTURY W WIŚNIEWIE
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W listopadzie Gminny Ośródek 
Kultury zorganizował KONKURS 
PIOSENKI I PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ 
„DLA NIEPODLEGŁEJ” 
Celem Konkursu było: 
•  wspieranie uzdolnionych wokalnie 

uczniów i umożliwienie prezentacji 
ich umiejętności wokalnych,

•  wspieranie wychowania 
patriotycznego młodego pokolenia 
poprzez formy aktywności 
artystycznej,

•  przywrócenie naszej zbiorowej 
pamięci, niektórych zapomnianych 
już, polskich pieśni patriotycznych, 
pielęgnowanie kulturowego 
dziedzictwa kraju,

•  kształtowanie wśród uczniów 
postaw patriotycznych,

•  pamięć o wydarzeniach, które 
zmieniły losy naszej Ojczyzny,

•  propagowanie obchodów świąt 
narodowych,

Konkurs skierowany jest do uczniów Szkół Podstawowych
•  Uczestnikami Konkursu mogą być soliści indywidualni, soliści z 

chórkiem, grupy wokalne (max 6 osób),
• Konkurs odbędzie się w formie przesłuchań online
•  Uczestnicy przygotowują i nagrywają JEDNĄ PIOSENKĘ o 

charakterze patriotycznym,
•  Prezentacja utworów wyłącznie w języku polskim z podkładem 

muzycznym lub a’cappella.
•  Czas występu łącznie nie może przekraczać 6 minut.

KoNKURS PIoSENKI I PIEŚNI PATRIoTYCZNEJ „dlA NIEPodlEGŁEJ”

Kryterium oceny stanowić będzie: 
• Dobór repertuaru 
• Interpretacja utworów i ogólny wyraz artystyczny 
• Innowacje artystyczne 
• Wrażenie artystyczne 
• Muzykalność i warunki głosowe wykonawców.

Wyniki na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury  
w Wiśniewie

Wójt Gminy Wiśniew zaprasza do udziału w Konkursie  
„Dekoracja Bożonarodzeniowa  

– gmina Wiśniew w świątecznym nastroju”

Udział w konkursie mogą wziąć wszyscy, których posesje znajdu-
ją się na terenie naszej gminy. ocenie podlegać będą dekoracje 
domów, balkonów, ogrodów itp. do konkursu można zgłosić się 
samodzielnie lub też być zgłoszonym przez innego mieszkańca 

lub instytucję z terenu gminy Wiśniew. W przypadku zgłaszania 
innej osoby do konkursu należy uczynić to za jej wiedzą i zgodą.

SPoSoBY ZGŁASZANIA do KoNKURSU:
Osobiście w Urzędzie Gminy Wiśniew, pok. nr 101

Pocztą elektroniczną: promocja@wisniew.pl
Pocztą tradycyjną pod adres:  

Urząd Gminy Wiśniew, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew.
Zgłoszeń należy dokonywać do 10 stycznia 2021 r. ZAPRASZAMY!

G M I N N Y  O ŚR O D E K  K U L T U R Y  W  W I ŚN I E W I E  
Z A P R A S Z A  N A  

Zespó ł  Ludowy "Wiśn iewiacy"

im .  Zb ign iewa Myrchy

Kape la  Wiśn iewska

Raffae le  Sorrent ino                  

 i  Kacper  Jast rzębsk i

Zespó ł  POWER BEAT

Dwórk i  "He lenk i "

WYSTAPIĄ :
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Zapraszamy na stronę
www.wisniew.pl

e-mail: ug@wisniew.pl
facebook.com/gminawisniew 

TElEFoNY do URZędU GMINY

101 – Sekretariat
104 – Gospodarka Komunalna
105 –  Kancelaria,  
107 – Urząd Stanu Cywilnego
108 – Podatki

25 641 73 13 / 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.

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

System powiadamiania SMS

Gminne Wieści  
Bezpłatny Informator Gminy Wiśniew

Adres redakcji: Gminne Wieści, ul. Siedlecka 13,  
08-112 Wiśniew, tel. 25 641-73-13 w. 129

Opieka redakcyjna: Magdalena Bojar 
e-mail: promocja@wisniew.pl

Skład i druk: EFEKT STUDIO Sp. z o.o.,  
ul. Tartaczna 4, 08-300 Sokołów Podlaski,  

nakład 1000 egz.

Prosimy o kontakt z pracownikami Urzędu Gminy Wiśniew  
w razie awarii, pytań lub wątpliwości dotyczących spraw:

odBIÓR odPAdÓW
25 641-73-13 w. 116 Ref. GK, stanowisko ds. gospodarowania odpadami: Jan Tomczak

695 990 728 Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej: Adam Krasuski

AWARIE SIECI WodoCIĄGoWEJ
25 641-73-13 w. 104

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej: Adam Krasuski
695 990 728

609 516 411 Konserwator sieci wodociągowej: Paweł Roguski

AWARIE SIECI KANAlIZACYJNEJ
25 641-73-13 w. 104

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej: Adam Krasuski
695 990 728

609 516 799 Pracownicy oczyszczalni ścieków
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PUK SERWIS Sp. z o. o. 
ul. Brzeska 110, 08-110 Siedlce 
tel. 25 632 46 26, 25 644 23 66 

sekretariat@pukserwis.siedlce.pl 
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW SEGREGOWANYCH  

W GMINIE WIŚNIEW NA 2021 r. 

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

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

Odpady 
komunalne

18 15 15 1,19 6,17 1,14 1,12 2,16 1,20 4,18 15 13

Odpady
”BIO”

18 - - 1,19 6,17 1,14 1,12 2,16 1,20 4,18 - -

Odpady 
segregowane

18 15 15 19 17 14 12 16 20 18 15 13

sektor  2           

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

Odpady
komunalne 19 16 16 1,20 6,18 1,15 1,13 2,17 1,21 4,19 16 14

Odpady 
„BIO” 19 - - 1,20 6,18 1,15 1,13 2,17 1,21 4,19 - -

Odpady 
segregowane 19 16 16 20 18 15 13 17 21 19 16 14

sektor 3              

Wiśniew              
Wiśniew – Kolonia
Kaczory
Mroczki
Tworki                             
Pluty

Odpady 
komunalne 20 17 17 2,21 7,19 2,16 2,14 3,18 2,22 5,20 17 15

Odpady 
„BIO” 20 - - 2,21 7,19 2,16 2,14 3,18 2,22 5,20 - -

Odpady 
segregowane 20 17 17 21 19 16 14 18 22 20 17 15

• Segregacja  • 16.00 zł/os/m-c

• Domki letniskowe – segregacja • 90 zł/rok płatne do 31 marca każdego roku

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

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

Przypominamy o terminach wnoszenia opłat za odpady w 2021 r. 

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

 


