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Przewodnicząca Rady Gminy Wiśniew

z Radnymi 

Wójt Gminy Wiśniew

z Pracownikami

W imieniu Władz Samorządowych, 

wszystkim Mieszkańcom Gminy Wiśniew,

składamy serdeczne życzenia zdrowych, spokojnych 

i radosnych Świąt Wielkiej Nocy.

Niech Chrystus Zmartwychwstały przyniesie nam wiarę i miłość

a Święta Zmartwychwstania Pańskiego będą pełne radosnej nadziei.
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Trzymacie Państwo w ręku 70. wy-
danie bezpłatnego Informatora Gminy 
Wiśniew - Gminne Wieści. W tym roku 
Informator osiągnął pełnoletniość, bo-
wiem jest wydawany już od 18 lat! Przez 
ten okres nasza lokalna gazeta znacznie 
ewoluowała. Począwszy od pierwszych 
czarno-białych egzemplarzy (jedynie z ko-
lorową okładką), poprzez eksperymenty 
wydawnicze i stopniowe kształtowanie 
się obecnej, dojrzałej już wersji. Przez ten 
okres na łamach Gminnych Wieści znala-
zło się wiele ważnych dla mieszkańców 

wydarzeń, których zapis stanowi swoistą kronikę rozwoju naszej małej Ojczyzny. Pragnę w kilku słowach 
przedstawić krótkie podsumowanie tego okresu.

Pierwszy egzemplarz Informatora ukazał się w kwietniu 2003 roku. Powstał z przekonania o potrzebie 
wydawania informatora, w którym publikowane byłyby informacje o najważniejszych sprawach dotyczących 
naszej gminy i jej mieszkańców. 

- Chciałbym, żeby pierwszy numer „Gminnych Wieści” został potraktowany jak zwiastun nadchodzącej 
wiosny. (…) Możemy go jeszcze bardziej ubarwić włączając się do wspólnego malowania – kreowania 
naszej lokalnej rzeczywistości. Musimy tylko mocno uwierzyć, że od nas zależy wiele – pisałem we 
wstępie do pierwszego wydania. Zachęcałem także mieszkańców do pisania o nurtujących ich sprawach, 
aby problemy, które ujrzą światło dzienne poprzez publikację na łamach informatora stały się problemami 
nas wszystkich i zostały przez to jeszcze szybciej rozwiązane.

Przez te 18 lat Gminne Wieści stały się stałym i ważnym elementem dla wszystkich mieszkańców,  
i istotnym nośnikiem lokalnych informacji. Wspólnie przeżywamy realizowane w sołectwach inwestycje 
i różnego rodzaju wydarzenia. Nie zapominamy o problemach trapiących mieszkańców, szczególnie  
w dobie panującej pandemii. Obserwujemy rozwój gminnych placówek oświatowych i kulturalnych. 
Ale przede wszystkim samorządności. Możemy obserwować prace służące poprawie jakości życia 
mieszkańców Gminy Wiśniew. Gospodarne podejście i skutecznie pozyskiwane środki zewnętrzne, 
wszędzie tam gdzie była taka możliwość, pozwalały realizować stopniowo plany w dziedzinie funkcjonowania 
samorządu: budowa i remonty dróg, modernizacja infrastruktury oświatowej, sportowej i kulturalnej; 
poprawa dostępności administracji, inwestycje w zieleń i promocję gminy. Ten kierunek będzie nam 
przyświecał na kolejne lata. Czeka nas wiele nowych inwestycji, realizowanie śmiałych planów i wdrażanie 
kolejnych prospołecznych rozwiązań. Planujemy nie zwalniać tempa i na kolejne lata zaplanowaliśmy 
dalsze inwestycje służące rozwojowi gminy i poprawie jakości mieszkańców. Wierzę, że nie zabraknie 
nam zdrowia i determinacji do osiągnięcia wyznaczonych celów. 

To, że Gminne Wieści mają dziś 18 lat, to zasługa wielu osób, które czynnie tworzą to pismo,  
w tym nauczycieli, pracowników UG, GOK oraz przedstawicieli służby zdrowia. Ale szczególne podzię-
kowania należą się osobom, które bezpośrednio odpowiadały lub odpowiadają za to wydawnictwo. 
Należy tu wymienić: Dorotę Królik, Wioletę Rosa (obecnie Hołubiec), Ewę Wyrzykowską, Wojciecha 
Ostrowskiego, Ilonę Kowieską (obecnie Wiśniewska) i teraz odpowiedzialną za gminny informator  
- Magdalenę Bojar. Wszystkim Państwu serdecznie dziękuję!

PS. Archiwalne numery Gminnych Wieści, począwszy od pierwszego wydania, dostępne są na stronie  
www.wisniew.pl/gminne-wiesci. Zachęcam Państwa do podróży sentymentalnej.

WstęP
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Informacja o wydanych  
uchwałach i zarządzeniach

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY WIŚNIEW  
OD 1 GRUDNIA 2020 R. DO 12 MARCA 2021 R.

1.  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.

2. Nr 261/2020 z dnia 1 grudnia 2020 roku w sprawie powołania 
komisji przetargowej.
3. Nr 262/2020 z dnia 1 grudnia 2020 roku w sprawie wprowa-
dzenia jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finanso-
wego przez podległe jednostki organizacyjne.
4. Nr 263/2020 z dnia 1 grudnia 2020 roku w sprawie powoła-
nia Komisji Inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzenia inwen-
taryzacji okresowej zapasów materiałów i towarów na dzień  
31 grudnia 2020 roku.
5. Nr 264/2020 z dnia 1 grudnia 2020 roku w sprawie powołania 
Komisji Inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzenia inwentaryzacji 
okresowej kasy na dzień 31 grudnia 2020 roku.
6. 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.
7. Nr 266/2020 z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie zmian  
w budżecie gminy na 2020 rok.
8. Nr 268/2020 z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia 
planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów po-
chodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
9. Nr 269/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie wpro-
wadzenia zmian w regulaminie wynagradzania pracowników 
samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 
oraz powołania w Urzędzie Gminy Wiśniew,
10. Nr 270/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie powo-
łania komisji przetargowej,
11. Nr 271/2020 z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany 
Zarządzenia Nr 238/2020 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 12 paź-
dziernika 2020 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla 
wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków 
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,

12. Nr 272/2020 z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie zmia-
ny Zarządzenia Nr 268/2020 Wójta Gminy Wiśniew z dnia  
23 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia planu finansowego 
dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków 
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,

13. Nr 273/2021 z dnia 04 stycznia 2021 roku w sprawie przeka-
zania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy 
Wiśniew,

14. Nr 274/2021 z dnia 5 stycznia 2021 roku w sprawie przepro-
wadzenia licytacji na sprzedaż samochodu osobowego marki 
Wolkswagen Transporter T4, 

15. Nr 275/2021 z dnia 5 stycznia 2021 roku w sprawie powołania 
zespołu powypadkowego.

16. Nr 276/2021 z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie powołania 
komisji przetargowej;
17. Nr 277/2021 z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie powołania  
Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego  
Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku;
18. Nr 278/2021 z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie: wyrażenia 
zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomość mienia 
gminnego w miejscowości Zabłocie;
19. Nr 279/2021 z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie: wyrażenia 
zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości mienia 
gminnego w miejscowości Lipniak;
20. Nr 280/2021 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie przepro-
wadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych Gminy Wiśniew na lata 2021-2030;
21. Nr 281/2021 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie przygoto-
wania stanowiska kierownika w systemie kierowania Bezpieczeń-
stwem Narodowym w gminie Wiśniew;
22. Nr 282/2021 z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie terminów 
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania 
uzupełniającego na rok szkolny 221/2022 do publicznego przed-
szkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podsta-
wowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, 
dla których organem prowadzącym jest Gmina Wiśniew;
23. Nr 283/2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany 
budżetu gminy Wiśniew na 2021 rok;
24. Nr 284/2021 z dnia 1 lutego 2021 roku w sprawie: wprowadzenia 
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Wiśniew;
25. Nr 285/2021 z dnia 3 lutego 2021 roku w sprawie wprowadzenia 
zmian w Zarządzeniu Nr 147/2019 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 
13 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania 
pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umo-
wy o pracę oraz powołania w Urzędzie Gminy Wiśniew;
26. Nr 286/2021 z dnia 3 lutego 2021 roku w sprawie przeprowa-
dzenia licytacji na sprzedaż samochodu osobowego marki VOLKS-
WAGEN TRANSPORTER T4,
27. Nr 287/2021 z dnia 16 lutego 2021 roku w sprawie zatwier-
dzenia dokumentów z zakresu ochrony informacji niejawnych  
w Urzędzie Gminy Wiśniew;
28. Nr 288/2021 z dnia 16 lutego 2021 roku w sprawie przekaza-
nia informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku środków 
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Wiśniew za 2020 rok,
29. Nr 289/2021 z dnia 16 lutego 2021 roku w sprawie zmiany  
budżetu gminy Wiśniew na 2021 rok,
30. Nr 290/2021 z dnia 16 lutego 2021 roku w sprawie ustalenia ceny 
najmu za nieruchomości rolne w Stoku Wiśniewskim i Kolonii Wiśniew,
31. Nr 291/2021 z dnia 16 lutego 2021 roku w sprawie ustalenia 
ceny prawa służebności na działce 1665 w obrębie Oknin,
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UChWAłY pODJęTE  
pRZEZ RADę GMINY WIŚNIEW

1. Uchwała Nr XXVIII/190/2020 Rady Gminy Wiśniew z dnia  
15 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy 
Wiśniew na 2021 rok.
2. Uchwała Nr XXVIII/191/2020 Rady Gminy Wiśniew z dnia  
15 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji rewi-
zyjnej Rady Gminy Wiśniew na 2021 rok.
3. Uchwała Nr XXVIII/192/2020 Rady Gminy Wiśniew z dnia  
15 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew 
na 2020 rok.
4. Uchwała Nr XXIX/193/2020 Rady Gminy Wiśniew z dnia  
29 grudnia 2020 r. w sprawie ZMIAN Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Gminy Wiśniew na lata 2020-2029.
5. Uchwała Nr XXIX/194/2020 Rady Gminy Wiśniew z dnia  
29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew 
na 2020 rok.
6. Uchwała Nr XXIX/195/2020 Rady Gminy Wiśniew z dnia  
29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Wiśniew na lata 2021-2029.
7. Uchwała Nr XXIX/196/2020 Rady Gminy Wiśniew z dnia  
29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wiśniew 
na 2021 rok.
8. Uchwała Nr XXIX/197/2020 Rady Gminy Wiśniew z dnia  
29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały rady Gminy Wiś-
niew nr XXX/200/2017 z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawi 
uchwalenia wieloletniego Programu gospodarowania mieszka-
niowym zasobem gminy Wiśniew na lata 2017-2021..
9. Uchwała Nr XXIX/198/2020 Rady Gminy Wiśniew z dnia 29 grud-
nia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do najmu nieruchomości sta-
nowiącej własność Gminy Wiśniew w trybie bezprzetargowym.
10. Uchwała Nr XXX/199/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia  
27 stycznia 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Wiśniew na lata 2021-2036.
11. Uchwała Nr XXX/200/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia 27 stycz-
nia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wiśniew na 2021 rok.
12. Uchwała Nr XXX/201/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia  
27 stycznia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 
Powiatu Siedleckiego.

13. Uchwała Nr XXX/202/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia  
27 stycznia 2021 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej po-
życzki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie.
14. Uchwała Nr XXX/203/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia  
27 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia na 2021 rok planu dofi-
nansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrud-
nionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę 
Wiśniew, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za 
kształcenie nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe, placów-
ki doskonalenia nauczycieli, oraz inne podmioty, których zadania 
statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli, oraz 
ustalenia form i specjalności kształcenia, na które dofinansowa-
nie jest przyznawane.
15. Uchwała Nr XXX/204/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia 
27 stycznia 2021 r. w sprawie skargi z dnia 23 grudnia 2020 r. 
(data wpływu do Urzędu: 30 grudnia 2020 r.) wniesionej przez 
Prokuratora Okręgowego w Siedlcach na Uchwałę Rady Gminy 
Wiśniew Nr XX/121/2016 z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie przy-
jęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Wiśniew.
16. Uchwała Nr XXXI/205/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia 24 lu-
tego 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania problemów Alkoholowych na 2021 rok.
17. Uchwała Nr XXXI/206/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia  
24 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania 
problemów Społecznych Gminy Wiśniew na lata 2021-2030.
18. Uchwała Nr XXXI/207/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia  
24 lutego 2021 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwie-
rzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Wiśniew w 2021 roku.
19. Uchwała Nr XXXI/208/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia  
24 lutego 2021 r. w sprawie określenia inkasentów i ustalenia wy-
sokości wynagrodzenia za inkaso należności podatkowych pobra-
nych od osób fizycznych.
20. Uchwała Nr XXXI/209/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia  
24 lutego 2021 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania  
i zbywania udziałów lub akcji przez Wójta Gminy Wiśniew.

32. Nr 292/2021 z dnia 22 lutego 2021 roku w sprawie ustalenia 
wysokości prewspółczynnika oraz współczynnika proporcji VAT  
do stosowania w Urzędzie Gminy Wiśniew w 2021 roku,
33. Nr 293/2021 z dnia 22 lutego 2021 roku w sprawie wprowadze-
nia zmiany Zarządzenia Nr 78/2012 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 
15 lutego 2012 r. w sprawie powołania członków Zespołów Inter-
dyscyplinarnego w Gminie Wiśniew do realizacji zadań związanych 
z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
34. Nr 294/2021 z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie wyznacze-
nia nauczyciela pełniącego zastępstwo za DYREKTORA Szkoły Pod-
stawowej im. Jana Pawła II w Śmiarach podczas jego nieobecności.
35. Nr 295/2021 z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie zmiany  
budżetu gminy Wiśniew na 2021 rok.

36. Nr 296/2021 z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie wprowadzenia 
zmian w Zarządzeniu Nr 266/2017 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 
15 grudnia 2017 r. w sprawie określenia miesięcznego wynagrodzenia 
kierowników gminnych jednostek budżetowych.
37. Nr 297/2021 z dnia 8 marca 2021 roku w sprawie ogłoszenia 
otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2021 r. zadań 
publicznych gminy Wiśniew z zakresu wspierania i upowszechniania 
kultury fizycznej.
38. Nr 299/2021 z dnia 12 marca 2021 roku w sprawie ustalenia 
dodatkowego dnia wolnego za święto przypadające w sobotę  
w 2021 roku dla pracowników Urzędu Gminy Wiśniew.



5Gminne Wieści    Nr 70

Wspomnienie

MARIANNA KłOŚ-KONDRACKA 
(z domu Koć)

Urodziła się w 1932 roku 
w Wiśniewie. Ukończyła Liceum 
Pedagogiczne im. S. Konarskiego 
w Siedlcach. Nauczycielka (po-
lonistka) szkoły podstawowej, 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych nr 1 w Siedlcach, Inspektor 
Oświaty w Siedlcach, dyrektor 
siedleckiego przedszkola. Dłu-
goletni członek Związku Na-

uczycielstwa Polskiego i Sekcji Emerytów i Rencistów Oddział 
Siedlce. Odznaczona Złotą Odznaką ZNP. Dobry człowiek, który 
kochał ludzi i swój zawód. Przez wiele lat była członkiem chóru 
„Melodia” przy ZNP w Siedlcach, znanego z pięknych występów 
i licznych nagród. Członkini Towarzystwa Miłośników Wiśniewa.  
Zmarła 21 stycznia 2021 r. w wieku 88 lat.

STANISłAW BORKOWSKI

Urodził się 15 września 1923 roku w Radomyśli. Z tą miej-
scowością związany był przez całe życie. Tutaj się ożenił i za-
łożył rodzinę – wychował pięcioro dzieci. Jego wielką radością 
były wnuki i prawnuki. 

Lata młodzieńcze pana Stanisława Borkowskiego nie były 
łatwe ze względu na sytuację gospodarczą i polityczną w kraju.  
W 1944 roku w wieku 21 lat został powołany do służby wojskowej 
i przydzielony do 31. Samodzielnego Batalionu Pontonowo – Mo-
stowego. Został zwolniony ze służby wojskowej pod koniec 1947 r.

Po powrocie z wojska założył rodzinę, prowadził gospo-
darstwo i czynnie włączył się w życie społeczne wsi i parafii 
Radomyśl. Był członkiem Rady Narodowej w Wiśniewie do 
1990 roku. Za działalność społeczną dwukrotnie nadano mu 
odznaczenie „Za Zasługi dla Województwa Siedleckiego”,  
a także złoty medal za „Zasługi dla Pożarnictwa”. Wyróżniony 
został także odznaczeniem „Zasłużony dla rolnictwa” nadawa-
nym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Stanisław Borkowski, wzorem swojego ojca, przewodniczył 
żałobnym śpiewom na pogrzebach mieszkańców Radomyśli.

Za zasługi został odznaczony licznymi medalami: Zasłużo-
ny Na Polu Chwały, Brązowa Odznaka Grunwaldzka, Medal za 
Zwycięstwo i Wolność, Medal za Warszawę, Medal Za Odrę, 
Nysę i Bałtyk, Za Oswobodzenie Warszawy, Za Berlin.

Po wojnie otrzymał: Złoty Krzyż Zasługi, Kawalerski Krzyż 
Orderu Odrodzenia Polski.

W związku małżeńskim z żoną Marianną przeżył 73 lata. 
Ciało pochowano na cmentarzu parafialnym w Radomyśli.

Zmarł 15 stycznia 2021 r. w wieku 98 lat jako jeden z najstarszych 
mieszkańców Gminy Wiśniew.

TADEUSZ ZEGARDłO

Urodził się 28 stycznia 1954 r. w Wiśniewie. Całe Jego życie 
(zawodowe i prywatne) było związane z tą miejscowością jako 
społecznika, strażaka i wójta. Sprawował tę funkcję przez 3 kaden-
cje od 1990 do 2002 roku. 

„W wielkim stopniu zasłużył się nie tylko dla tej miejscowo-
ści, ale także dla mieszkańców całej gminy. Zdecydowaną więk-
szość czasu, poza troską o rodzinę, poświęcił mieszkańcom gminy 
Wiśniew. W tym czasie wspólnie ze swymi współpracownikami 
zbudował wiele dróg, obiektów i innych urządzeń potrzebnych 
mieszkańcom. Pełnił także funkcję Prezesa Zarządu Oddziału 
Gminnego ZOSP podnosząc standard sprzętu przeciwpożaro-
wego i skutecznie podejmował walkę z żywiołem. Nie można 
pominąć pracy św. pamięci Tadeusza Zegardło w Służbie Rolnej,  
w ramach której podnosił standardy upraw, wdrażał nowe gatun-
ki, ich ochronę i różnorodność zbiorów. Sam też od młodych lat 
pracował w gospodarstwie rolnym rodziców, a później prowadził 
je samodzielnie. Zawsze, będąc na różnym poziomie życia zawo-
dowego i społecznego, potrafił sobie zjednać bardzo dużo kole-
gów. Wśród współpracowników i mieszkańców gminy Wiśniew 
był lubiany i szanowany. Za wytężoną pracę był wielokrotnie na-
gradzany i wyróżniany. Najistotniejszym jest fakt odznaczenia go 
rożnymi medalami. Był wzorowym ojcem i mężem. Wychował 
wspólnie z małżonką Danutą dwóch synów: Kamila i Pawła, którzy 
dzisiaj są dorosłymi, cenionymi mężczyznami”.* 

Zmarł 16 grudnia 2020 r. w domu rodzinnym w Wiśniewie  
w wieku 66 lat.
* Opracowano na podstawie wspomnienia Ryszarda Zegardło.

Wójt Gminy Wiśniew  
w latach 1990-2002

Fot. Archiwum prywatne

Fot. Archiwum prywatne
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Fundusz sołecki plan Wykonanie % wykonania 
(3:2)

Kwota zwrotu 
z Budżetu pań-

stwa

% udział zwrotu do wykonanych 
wydatków (5:3)

1 2 3 4 5 6

2014 254 935,73 214 914,12 84,30 81 310,61 37,834 %

2015 311 551,49 266 578,82 85,56 106 631,53 40,000 %

2016 314 598,76 272 013,49 86,46 96 983,69 35,654 %

2017 321 216,91 210 632,11 65,57 73 624,35 34,954 %

2018 416 833,18 363 991,00 87,32 103 981,31 28,567 %

2019 443 003,69 408 176,03 92,14 106 958,45 26,204 %

2020 466 392,95 394 876,31 84,67 100 105,09 25,351 %

Razem  
wszystkie lata  2 528 532,71  2 131 181,88 x 669 595,03 x

Rada Gminy Wiśniew podjęła Uchwałę nr XXXIX/278/2014 z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie 
w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim gmina otrzymuje z budżetu państwa zwrot w formie dotacji celowej, części wydatków wykonanych 
w ramach funduszu. Zwrot obejmuje wydatki wykonane w roku poprzedzającym rok budżetowy. Procentowy wskaźnik zwrotu corocznie jest 
ustalany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, które zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim wdraża mechanizm korygu-
jący tj. obniża stawki wskazane w ustawie do wysokości niezagrażającej przekroczeniu limitów wydatków przyjętych na dany rok budżetowy. 

 Gmina Wiśniew na przestrzeni lat 2014-2020 wydatkowała środki pochodzące z funduszu sołeckiego na poszczególne sołectwa  
w łącznej kwocie 2.131.181,88 złotych na planowane 2.528.532,71 złotych tj. 84,28% do planu. Wystąpiła każdorazowo do Minister-
stwo Spraw Wewnętrznych i Administracji o zwrot poniesionych środków z budżetu państwa, który łącznie wynosi kwotę 669.595,03 zł.

Największe wykonanie wydatków pochodzących ze środków funduszu sołeckiego miało miejsce w 2019 roku, gdzie wydatkowano kwotę 
408.176,03 złotych na planowane 443.003,69 złotych, tj. 92,14% planu. W pozostałych latach wydatkowano środki pochodzące z funduszu sołe-
ckiego powyżej 80% do planu. Szczególnie trzeba zwrócić uwagę na 2020 rok, gdzie pomimo trawiącej w kraju pandemii COVID-19, poniesiono 
wydatki w kwocie 394.876,31 zł na planowane 466.392,95 złotych, tj. 84,67% do planu. Na przestrzeni lat obserwuje się również tendencję 
spadkową dotyczącą procentowego zwrotu poniesionych wydatków z funduszu sołeckiego z Budżetu Państwa, który za 2020 r. wynosi 25,351 %. 

Wykonanie środków z funduszu sołeckiego na podstawie spra-
wozdań finansowych z wykonania budżetu w latach 2014-2020

Wójt Gminy Wiśniew zaprasza do udziału w konkursie  
„Najładniejsza zagroda i najładniejszy ogródek przydomowy w gminie Wiśniew”.

Udział w konkursie mogą wziąć wszyscy właściciele lub użytkownicy gospodarstw rolnych lub ogródków 
przydomowych znajdujących się na terenie gminy Wiśniew. Można zgłosić się samodzielnie lub też być zgłoszonym 

przez innego mieszkańca lub instytucję. Wzorem lat ubiegłych będzie prowadzony w dwóch kategoriach do wyboru: 
zagroda wiejska – dla właścicieli gospodarstw rolnych i ogródek przydomowy – dla pozostałych mieszkańców.

Konkurs ma na celu dbałość o estetykę, stan czystości i porządek w gminie Wiśniew. – Pragniemy zachęcać 
mieszkańców do stałej troski o wygląd zagród i ogródków przydomowych a przez to podnieść atrakcyjność 

turystyczną gminy Wiśniew – mówił Wójt Gminy Wiśniew Krzysztof Kryszczuk.

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 31 lipca 2021 r. 

ZAPRASZAMY!

K O N K U R S  

NAJłADNIEJSZA ZAGRODA I NAJłADNIEJSZY OGRÓDEK pRZYDOMOWY  
W GMINIE WIEŚNIEW
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INWESTYCJE GMINNE

BOISKO SpORTOWE  
W RADOMYŚlI

3 000 000 złotych dla Gminy Wiśniew!

pRZEBUDOWA 
ODCINKA UlICY 
TADEUSZA KOŚCIUSZKI  
W MIEJSCOWOŚCI 
WIŚNIEW

OŚWIETlENIE UlICZNE

W marcu br. został złożony wnio-
sek o przyznanie pomocy finansowej 
z budżetu Województwa Mazowie-
ckiego w ramach „Mazowieckiego 
Instrumentu Wsparcia Infrastruktury 
Sportowej MAZOWSZE 2021” na za-
danie pn. „Modernizacja boiska spor-
towego przy Szkole Podstawowej  
w Radomyśli”. Przewidywany koszt 
całkowity projektu to ponad 216 tys zł,  
z czego wnioskowane dofinansowa-
nie to kwota 162 017 zł. 

Liczymy na pozytywną ocenę 
wniosków.

W sierpniu 2020 r. Gmina Wiś-
niew złożyła wniosek o dofinanso-
wanie zadania pn. „Przebudowa 
odcinka ulicy Tadeusza Kościuszki  
w miejscowości Wiśniew” w ra-
mach Funduszu Dróg Samorzą-
dowych. Przedmiotem wniosku 
jest przebudowa ulicy Tadeusza 
Kościuszki w Wiśniewie na odcin-
ku 284,79 m, wykonanie chodnika  
o szerokości 2,0 m z kostki bruko-
wej, przebudowa zjazdów na pose-
sje, budowa kanalizacji deszczowej 
oraz kanału technologicznego. Zada-
nie zgłoszone przez Gminę Wiśniew 
zostało umieszczone na liście zdań 
gminnych rekomendowanych do do-
finansowania ze środków Funduszu.

Gmina Wiśniew po raz drugi pozyskała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych 
– tym razem aż 3 000 000 zł na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z towarzyszącą infra-
strukturą. To najwyższa dotacja z tego programu z pośród wszystkich gmin w powiecie Siedleckim.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program, w ramach którego rządo-
we środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. 
Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. 

W Gminie Wiśniew inwestycja umożliwi odprowadzenie ścieków bytowych do gminnej 
oczyszczalni ścieków i wpłynie na poprawę środowiska w naszym rejonie.

W ramach programu łącznie ponad 12 mld zł bezzwrotnego wsparcia zostanie przezna-
czone na m.in. projekty infrastrukturalne, edukacyjne, cyfryzację. - Głównym celem programu 
jest danie impulsu do dynamicznego rozwoju we wszystkich regionach Polski – mówił podczas 
konferencji prasowej dotyczącej programu pre-
mier Mateusz Morawiecki. - to szczególnie ważny 
instrument podczas walki z ekonomicznymi skut-
kami pandemii COVID-19. Premier zapewnił też, że 
realizacja tych inwestycji pozwoli na podniesienie 
produktywności gospodarki, ochronę miejsc pracy 
i będzie istotnym instrumentem wspierającym roz-
wój gospodarczy w przyszłym roku.

W pierwszym rozdaniu środków z RFIL Gmina 
Wiśniew pozyskała kwotę 1 056 491 zł na moder-
nizację oświetlenia drogowego w naszej gminie.

pROJEKTOWANIE OŚWIETlENIA UlICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI ZABłOCIE
Opracowano projekt oświetlenia 

ulicznego w miejscowości Zabłocie, 
w którym zaprojektowano wybudo-
wanie linii zasilającej nN 0,4 kV o dłu-
gości około 340 m i montażu słupów 
wraz z oprawami w ilości 9 szt. Dokumentację projektowo-kosztorysową opracowało biuro 
EL-EN Projekt Wojciech Bujnowski z siedzibą w Siedlcach.

pROJEKTOWANIE OŚWIETlENIA UlICZNEGO  
W MIEJSCOWOŚCI MOŚCIBRODY (ZAChOJNIAK)

Opracowano projekt oświetlenia uliczne-
go w miejscowości Mościbrody (Zachojniak), 
w którym zaprojektowano wybudowanie linii 
zasilającej nN 0,4 kV o długości około 250 m  
i montażu słupów wraz z oprawami w ilości 6 szt.  
Dokumentację projektowo-kosztorysową 
opracowało biuro EL-EN Projekt Wojciech Buj-
nowski z siedzibą w Siedlcach.

Opracowano projekt budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Borki-Kosiorki. Zaprojek-
towano budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, ze strychem nieużytkowym, przy-
kryty dachem wielospadowym. W budynku przewidziano sale wielofunkcyjne, komunikację  
z przedsionkiem, pomieszczenia gospodarcze oraz WC. Obiekt będzie dostępny z poziomu 
gruntu poprzez pochylnię dla osób z niepełno-
sprawnością. Dokumentację projektowo-kosztory-
sową opracowało biuro projektowe BUDPLAN Paweł 
Pływacz z siedzibą w Jakubowicach Konińskich. Reali-
zacja inwestycji przewidywana jest na lata 2021-2022.

pROJEKTOWANIE BUDOWY ŚWIETlICY WIEJSKIEJ  
W MIEJSCOWOŚCI BORKI-KOSIORKI



8 Gminne Wieści    Nr 70

Strategia Rozwoju Elektromobilności w Gminie Wiśniew
Gmina Wiśniew wkracza w przyszłość. Zakończono prace nad 

Strategią Rozwoju Elektromobilności na terenie gminy. Niezwykle 
mało gmin z województwa mazowieckiego podjęło trud stworzenia 
takich dokumentów a warto, ponieważ to dzięki nim w kolejnych 
latach będzie można tworzyć infrastrukturę dla pojazdów elektrycz-
nych z pomocą dotacji. Co ważne, władze gminy już na stworzenie 
tego dokumenty uzyskały stu procentową dotację z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska Naturalnego i Gospodarki Wodnej.

Czysty transport stanowi jeden z kluczowych tematów roz-
woju w gminach. Rządy wielu państw prowadzą od lat działania 
mające zachęcać obywateli do nabywania pojazdów napędza-
nych prądem i innymi ekologicznymi paliwami. Polska w 2017 
roku podjęła działania zmierzające do stworzenia warunków 
dla rozwoju elektromobilności oraz paliw alternatywnych (prąd, 
gaz skroplony/sprężony) w sektorze transportowym, dlatego też  
11 stycznia 2018 roku została uchwalona ustawa o elektromobil-
ności i paliwach alternatywnych (Dz.U. 2019 poz. 1124 z późn. 
zm.). Nowe regulacje mają stymulować rozwój transportu nisko  
i zero emisyjnego oraz zastosowanie paliw ekologicznych. 

Przyjmowana strategia i realizacja jej założeń pozwolą, obok 
usprawnienia ruchu na terenie gminy, na ograniczenie emisji i poziomu 
hałasu generowanego przez sektor transportowy. Celem bezpośrednim 
strategii jest rozwój elektromobilności na terenie gminy Wiśniew. 

Na terenie gminy nie ma w tym momencie ani jednej ogólno-
dostępnej ładowarki do pojazdów elektrycznych. Dlatego należy 
stwierdzić że w tym momencie gmina nie posiada żadnej infra-
struktury służącej elektromobilności. Dlatego działania inwesty-
cyjne należy wzbogacić o inne, które spopularyzują elektromobil-
ność oraz stworzą system sprawny i użyteczny. 

Pierwszym i najważniejszym elementem musi być budowa 
podstawowej infrastruktury służącej elektromobilności. Chodzi 
głównie o ładowarki oraz miejsca do ładowania pojazdów z na-
pędem elektrycznym. Stworzone zostaną publiczne, ogólnodo-
stępne ładowarki do pojazdów. Szacuje się jednak, że większość 
mieszkańców, którzy zakupią pojazd elektryczny ładować go będą 
w warunkach domowych. W gminie występują pojedyncze obiekty 
wielorodzinne, gdzie ładowanie może sprawiać problem.

Innym elementem, na który należy zwrócić szczególną uwagę, 
to źródło pochodzenia prądu używanego do ładowania pojazdów. 
Strategia elektromobilności musi więc wspierać odnawialne źród-
ła energii zarówno w budownictwie publicznym jak i prywatnym. 
Konieczny staje się wzrost udziału energii odnawialnej w bilansie 
energetycznym całej gminy. Konieczny staje się montaż paneli fo-
towoltaicznych na większość budynków publicznych. Pozwoli to na 
ograniczenie kosztów zakupu energii nie tylko do zasilenia taboru 

gminnego, ale funkcjonowania samych obiektów. Najważniejszym 
elementem strategii jest jednak spopularyzowanie odnawialnych 
źródeł energii pośród mieszkańców gminy. Instalacje fotowoltaiczne 
muszą się stać powszechne na dachach mieszkańców. Prowadzone 
będą równolegle działania promocyjne programów realizowanych 
przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Pamiętać należy, że elektromobilność prowadzić będzie do wymier-
nych efektów ekologicznych tylko wtedy, gdy prąd pochodził będzie 
z odnawialnych źródeł energii, nie jak dotychczas z węgla. 

Gmina planuje również wymianę użytkowanych pojazdów na 
elektryczne lub zasilane innym, ekologicznym źródłem energii.  
W tym momencie 100% pojazdów użytkowanych przez gminę jest 
zasilanych przez źródła konwencjonalne (paliwa płynne). Gmina 
musi analizować rozwój technologii i dobrać odpowiednie pojaz-
dy i źródło zasilania dostosowane do funkcji danego pojazdu. 

Elektromobilność to również inne, małe pojazdy takie jak hulaj-
noga, rower, skutery, hoverboardy. Liczyć się należy z przyrostem 
osób, które poruszać się będą tymi pojazdami po drogach gminnych.  
To szansa na to aby osoby, które dotychczas nie korzystały z rowerów  
i innych małych środków transportu zrezygnowały z podróży samo-
chodem. Należy, tam gdzie jest to możliwe, wprowadzić wydzielone 
pasy ruchu dla rowerzystów, budować ścieżki rowerowe, chodniki. 
Konieczna jest również budowa systemów do przechowywania takich 
pojazdów, głównie przy szkołach i innych instytucjach publicznych. 

Gmina posiada niezwykły potencjał do rozwoju turystyki.  
Turystyka może pomóc w przekształceniu małych, nieefektyw-
nych gospodarstw rolnych i uzyskania nowych źródeł dochodu dla 
mieszkańców gminy. W ramach Strategii wytyczane będą i tworzo-
ne szlaki rowerowe dostosowane dla rowerów elektrycznych. 

Elektromobilność to temat wzbudzający duże emocje wśród miesz-
kańców, co pokazały badania ankietowe zorganizowane na terenie gmi-
ny. Dlatego jednym z celów musi się stać promocja elektromobilności 
oraz stworzenie forum wymiany wiedzy i doświadczeń. Mieszkańcy 
gminy muszą być aktywnie włączeni w system realizacji strategii. Nie 
można zapominać również o dzieciach, młodzieży, którzy to uczestniczyli 
w jej tworzeniu. Jak wynika z konsultacji, dzieci, młodzież chcą uczest-
niczyć w projektowaniu wiat dla rowerów, wyznaczać szlaki rowerowe.

Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Wiśniew została sfinansowana ze 
środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach 

programu GEPARD II – transport niskoemisyjny Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności

Wójt Gminy Wiśniew informuje o naborze wniosków na odbiór i utylizację 
wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wiśniew w 2021 r.

Wnioski na odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest w roku 2021 należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Wiśniew. 
Przyjmowane są wnioski tylko od osób, które zdjęły z dachu płyty azbestowe i chcą je oddać w celu utylizacji. 

Składając wniosek należy m.in. podać dokładną ilość i rodzaj wyrobów zawierających azbest, 
która ma zostać odebrana (m2, Mg), oraz wypełnić oświadczenie dotyczące sposobów i warunków 
bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest oraz pomocy publicznej.

Wnioski można pobrać w Urzędzie Gminy Wiśniew  
oraz ze strony www.wisniew.pl. 

Dodatkowe informacje – tel. 25 641 73 13 wew. 111.
Odbiór wyrobów zawierających azbest w 2021 r. uzależniony jest od otrzymania przez Gminę  

Wiśniew dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  
Wodnej w Warszawie.

Fot. Archiwum prywatne
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Jak leczą (u) naszych sąsiadów 
– CZEChY

Czeską służbą zdrowia kieruje Ministerstvo zdravotnictví Če-
ské Republiky, które poprzez Ubezpieczalnie Zdrowia kontraktuje 
dla pacjentów wszystkie usługi medyczne. 

Każdy obywatel musi być ubezpieczony i płaci składkę na 
ubezpieczenie zdrowotne. Za dzieci, młodzież, bezrobotnych, 
matki na urlopie macierzyńskim, seniorów i rencistów ubezpie-
czenie płaci państwo. Pacjent u lekarza okazuje się specjalną kar-
tą ubezpieczenia, która wygląda, jak karta do bankomatu. 

W Czechach jest siedem firm ubezpieczenia zdrowotnego, 
spośród których Všeobecná Zdravotní Pojišťovna České Republiky 
(Powszechna Ubezpieczalnia Zdrowia) jest państwowa, a pozosta-
łe są prywatne. Pacjent może sam wybrać, gdzie się ubezpieczy.

Przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej są głównie pry-
watne, choć istnieją publiczne: miejskie i wojewódzkie.

Lekarz rodzinny, podobnie jak u nas, leczy większość chorób in-
fekcyjnych, metabolicznych i cywilizacyjnych. Do zadań POZ należy 
też medycyna prewencyjna. Lekarz rodzinny stawia wstępną diagno-
zę i ewentualnie kieruje do lekarzy specjalistów lub szpitali. Warunki 
lokalowe i wyposażenie w sprzęt jest bardzo dobre. W niektórych 
przychodniach lekarzy rodzinnych jest do dyspozycji EKG i USG.

Każdy lekarz rodzinny ma otwarty gabinet w określonym cza-
sie, w którym można przyjść bez rejestracji na wizytę. Do lekarza 
nie potrzeba się umawiać - wystarczy przyjść w czasie godzin pra-
cy i poczekać na swoją kolej. W nagłych przypadkach można liczyć 
na szybkie przyjęcie.

Wizyty domowe są możliwe w ustalone dni i godziny w tygodniu, 
ale są przeprowadzane bardzo rzadko i dotyczą tylko obłożnie chorych. 

W Czechach istnieje dokumentacja papierowa i elektronicz-
na, niektóre przychodnie mają możliwość podglądu badań wy-
konanych w innych placówkach. Zwolnienia lekarskie, recepty  
i niektóre skierowania wystawiane są elektronicznie w systemie 
informatycznym.

Pielęgniarki wykonują niezbędne prace administracyjne, pro-
wadzą dokumentację medyczną, zabezpieczają materiały niezbęd-
ne dla przychodni, pobierają badania do analizy, wysyłają je do 
laboratorium, u nowych pacjentów robią podstawowy wywiad itp. 

Między placówkami medycznymi istnieje spora konkurencja, 
personel stara się pomóc i udzielić fachowej porady. Pacjenci  
w większości pozytywnie oceniają podstawową opiekę zdrowotną. 

Ambulatoryjna opieka zdrowotna ma podobną strukturę 
własności jak POZ. Nie ma problemu z dostępnością do lekarzy 
specjalistów, bywa że do lekarza dostaniemy się z dnia na dzień. 
W większości przypadków nawet nie ma konieczności umawiania 
się na wizytę. Specjaliści podobnie jak w Polsce nie odbywają wi-
zyt domowych. Pacjenci są zadowoleni ze sposobu funkcjonowa-
nia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.

Szpitale mają dobre warunki lokalowe, zaopatrzenie w sprzęt 
medyczny, leki i materiały opatrunkowe. Miejsc jest wystarczają-
co dużo a o przyjęciu decydują tylko kryteria medyczne. Jakość 
opieki i standard sal dla pacjentów różnią się w zależność od 
szpitala, ale pacjenci narzekają raczej tylko na jakość wyżywienia. 
Na oddziałach położniczych nie brakuje sal porodów rodzinnych  
a personel stara się pomagać.

Do Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych trafiają tylko pilne  
i ostre przypadki, na udzielenie pomocy praktycznie nie czeka się. 
Zaś w razie zachorowania po godzinach pracy przychodni można 
zgłosić się na pogotowie (zwykle przy szpitalu). 

Apteki są dobrze zaopatrzone w leki. Zupełnie inaczej niż w Pol-
sce wygląda refundacja leków. Ma ona charakter kwotowy a nie 
procentowy. W poszczególnych grupach leków jest według prawa 
zawsze jeden lek, który jest refundowany całkowicie. Na pozostałe 
leki pacjenci mają roczną dopłatę: dzieci do 18 lat – wydatki ponad 
1000 koron, 19-64 lat – wydatki ponad 5000 koron, seniorzy od 65 
roku – wydatki ponad 500 koron. Jeżeli pacjent zapłaci za rok wię-
cej niż stanowiony limit, ubezpieczalnia zdrowia nadpłatę automa-
tycznie zwraca. Przykład: Jeżeli pacjent w wieku 63 lat wyda na leki 
przepisane przez lekarza na receptę 7000 koron, to ubezpieczalnia 
zwraca pacjentowi kwotę 2000 koron (7000 – 5000).

Gabinety stomatologiczne są bardzo dobrze wyposażone,  
ale brakuje lekarzy i są długie kolejki.

Dr Zbigniew Grabek
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W grudniu 2020 r. Wójt Gminy Wiśniew ogłosił konkurs na najładniej zago-
spodarowaną posesję w okresie świątecznym pn. „Dekoracja Bożonarodzeniowa 
– gmina Wiśniew w świątecznym nastroju”. Wszystkie posesje były wyjątkowe  
a wybór najładniejszej był bardzo trudny, jednak nareszcie ogłoszono zwycięzców!

Do konkursu przystąpiło 6 właścicieli posesji znajdujących się w gminie Wiś-
niew. 22 stycznia 2021 r. zebrała się powołana komisja konkursowa, która doko-
nała oceny i analizy świątecznych iluminacji przy każdym domostwie. Podobnie 
jak w latach ubiegłych punkty były przyznawane w kategoriach: efektowność 
dekoracji, ład i porządek wokół posesji, nawiązanie do tradycji, ogólne wrażenie  
i atrakcyjność zaprezentowanych elementów świąteczno-noworocznych oraz inne 
ciekawe rozwiązania jak rękodzieło, pomysłowość i niepowtarzalny charakter. 

Wyniki konkursu:
I. Emil Niedziałkowski, zam. Wiśniew;

II. Janusz prekurat, zam. Wiśniew;
III. Agnieszka Myrcha-Woźniak, zam. Stok Wiśniewski.

Wyróżnienie specjalne: 
•	 Mirosław Kowieski, zam. Borki-Paduchy.

Nagrody za udział otrzymali:
•	 piotr Jurzyk, zam. Wiśniew-Kolonia;
•	 Dorota i Bogdan Borkowscy, zam. Radomyśl.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy! 
W tym roku w pracach komisji konkursowej oprócz pracowników Urzędu 

Gminy i Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie uczestniczył także pan Arnold 
Długosz, zwycięzca IX edycji konkursu. 

- Zdecydowaliśmy zaprosić do udziału w pracach komisji konkursowej laure-
ata ubiegłorocznej edycji konkursu, aby nadać obradom bardziej profesjonalny 
i obiektywny charakter – powiedział Wójt Gminy Wiśniew Krzysztof Kryszczuk. 
– Uważam, że to bardzo dobre rozwiązanie, które zamierzamy wprowadzić  
na stałe jako nową, coroczną tradycję konkursu „Dekoracja Bożonarodzeniowa”.

ROZSTRZYGNIęCIE KONKURSU  
„Dekoracja Bożonarodzeniowa” 2020

stok Wisniewski. Fot. UG

Wiśniew. Fot. UG

Wiśniew. Fot. UG

Wiśniew-Kolonia. Fot. UG

Borki-Paduchy. Fot. UG

Radomyśl. Fot. UG
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1 marca obchodzone jest polskie święto państwowe po-
święcone tym, którzy po II wojnie światowej z bronią w ręku 
przeciwstawili się narzuconej siłą władzy komunistycznej  
- Narodowy Dzień pamięci Żołnierzy Wyklętych. 

Żołnierze Wyklęci, zwani też Niezłomnymi, tworzyli powojen-
ną konspirację - stawiali opór sowietyzacji Polski i przeciwdzia-
łali podporządkowaniu naszego kraju Związkowi Socjalistycznych 
Republik Radzieckich. Formowali oddziały zbrojne o antykomu-
nistycznym charakterze aby walczyć z Urzędem Bezpieczeństwa, 
Korpusem Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Milicją Obywatelską. 
Dzięki swojej działalności przyczynili się do opóźnienia kolejnych 
etapów utrwalania systemu komunistycznego. Do powstania So-
lidarności była to najliczniejsza forma zorganizowanego oporu 
społeczeństwa polskiego wobec narzuconej władzy.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych został ustanowiony 
przez Sejm w 2011 roku, jako wyraz hołdu dla żołnierzy drugiej kon-
spiracji za świadectwo męstwa, patriotyzmu i przywiązania do tradycji 
niepodległościowych oraz za krew przelaną w obronie Ojczyzny.

pan Ireneusz 
potyra-Żółkowski 
z dniem 1 stycznia 
2021 r. rozpoczął 
pracę w Urzędzie 
Gminy Wiśniew 
w wyniku porozu-
mienia dotyczące-
go przeniesienia 
pracownika, które 
zostało zawarte 
31 grudnia 2020 r. pomiędzy Urzędem 
Gminy Wiśniew a Urzędem Gminy 
Siedlce. Dnia 1 lutego 2021 roku 
złożył ślubowanie i oficjalnie objął 
funkcję Kierownika Referatu Roz-
woju i Inwestycji w Urzędzie Gminy 
Wiśniew. 

Pan Potyra-Żółkowski jest absol-
wentem Politechniki Białostockiej, 
gdzie na wydziale Architektury i Ur-
banistyki w 2002 r. uzyskał dyplom 
magistra inżyniera architekta z za-
kresu konserwacji zabytków. 

Pracował m.in. w biurach pro-
jektowych, Urzędzie Miasta Siedlce  
w Wydziale Gospodarki Przestrzennej 
i Budownictwa oraz w Wojewódzkim 
Urzędzie Ochrony Zabytków. Od 2018 
pełnił stanowisko podinspektora ds. 
budowy dróg i innych obiektów bu-
dowlanych w Wydziale Mienia Gmin-
nego, Środowiska i Zarządzania Kryzy-
sowego Urzędu Gminy Siedlce. 

Nowemu kierownikowi życzy-
my sukcesów zawodowych, odwagi  
w podejmowaniu decyzji oraz satys-
fakcji z codziennej pracy.

 

Gmina Wiśniew Partnerem w projekcie
„Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów

Do nauczania zdalnego”

Gmina Wiśniew w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki 
program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej „Edukacja 
dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1

„Edukacja ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w min. 200 szkołach z terenu Województwa 
Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu 
przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej. 

W ramach projektu Zespół Oświatowy w Wiśniewie otrzyma pakiet sprzętu w postaci: zestawów komputerowych, 
laptopów, tabletów, drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora multimedialnego, monitora interaktywnego 
oraz pakiet oprogramowań wspierających naukę zdalną. Ponadto wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania 
zdalnego objęci zostaną nauczyciele i uczniowie. 

Wartość projektu wynosi 34 999 800,00 zł, 
natomiast dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 27 999 840,00 zł.

Beneficjent: Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz 
Partner: Gmina Wiśniew realizują projekt dofinansowany 
z Funduszy Europejskich „Mazowiecki program przygotowania 
szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” 
Celem projektu jest podniesienie jakości nauczania w min. 200 szkołach z terenu 
Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz 
przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli 
i uczniów do nauki zdalnej. 
 
Dofinansowanie projektu z UE: 27 999 840,00 PLN 
Wartość projektu (ogółem): 34 999 800,00 PLN 
 

 

 
 

 
 

 
 

   

 

www.mapadotacji.gov.pl 

Nowy kierownik Referatu 
Rozwoju i Inwestycji

Narodowy Dzień pamięci Żołnierzy Wyklętych

W niedzielę 28 marca w Borkach-Kosach odbyły się Gminne 
Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W uro-
czystościach wziął udział zastępca Wójta Gminy Wiśniew Jarosław 
Krzymowski. O godzinie 12:00 rozpoczęła się Msza Święta w koście-
le parafialnym w Zbuczynie. Następnie przy krzyżu upamiętniającym 
poległych w okresie II wojny światowej w Borkach-Kosach zostały 
złożone kwiaty i zapalone znicze. Organizatorem uroczystości była 
Szkoła podstawowa im. Żołnierzy Wyklętych w Borkach-Kosach. 

Fot. GOV.PL
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W Gminie Wiśniew mamy 
nowego dzielnicowego: aspirant 
sztabowy policji Tomasz Cześnik.

Plan priorytetowy dzielnico-
wego asp. szt. Tomasza Cześnika 
na pierwsze półrocze roku 2021 r. to 
zapobieganie niszczeniu środowiska 
naturalnego przez osoby przemiesz-
czające się pojazdami czterokołowy-
mi (quadami) oraz motocyklami 
crosowymi po terenach leśnych. 
Problem ten jest szczególnie do-
tkliwy w rejonach miejscowości 
Łupiny, Lipniak, Stok Wiśniewski 
oraz Wólka Wiśniewska. 

W związku z powyższym 
dzielnicowy asp. szt. Tomasz 
Cześnik zwraca się z apelem do 
osób zamieszkujących w bezpo-
średnim sąsiedztwie oraz prze-
mieszczających się w jego rejo-
nie o reagowanie na wszelkiego 
rodzaju przejawy łamania prawa.

JAK MOŻNA SKONTAKTOWAć 
SIę Z DZIElNICOWYM GMINY 
WIŚNIEW?
Tel. 696 497 225
 e-mail: dzielnicowy.wisniew@
ra.policja.gov.pl

Dyżur: każdy piątek miesiąca 
w godz. 9.00-11.00 w budynku 
Urzędu Gminy Wiśniew (pok.  
nr 5 na poziomie wysoki parter).

UWAGA! Podany adres mailo-
wy ułatwi Państwu kontakt z dziel-
nicowym, ale nie służy do składa-
nia zawiadomień o przestępstwie, 
wykroczeniu, petycji ani wniosków 
czy też skarg w rozumieniu przepi-
sów. Dzielnicowy odbiera pocztę w 
godzinach swojej służby.

Od stycznia 2013 roku miesz-
kańcy gminy Wiśniew terytorial-
nie podlegają pod Komisariat 
policji w Skórcu; ul. Siedlecka 5, 
08-114 Skórzec, tel. 47 707 28 40.

W sprawach niecierpiących 
zwłoki należy dzwonić pod 112 
lub 47 707 23 60.

program „Wspieraj Seniora”
program „Wspieraj Seniora” realizowany był w dwóch edycjach tj. I edycja obejmowała 

okres od 01 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. oraz II edycja okres od 1 stycznia do 
31 marca 2021 r.. Zakładał on dostarczenie niezbędnych produktów, artykułów podstawowej 
potrzeby, w tym artykułów spożywczych, środków higieny osobistej do domu seniora. Koszty 
zakupów pokrywali seniorzy.

Seniorzy chcący skorzystać z Programu mogli zadzwonić na ogólnokrajową infolinię tj. pod 
numer telefonu 22 505 11 11, która przekierowywała informacje do najbliższego ośrodka pomo-
cy społecznej w ich okolicy. Infolinia gminy Wiśniew to numer telefonu 733 759 538.

Wsparciem w ramach programu WSPIERAJ SENIORA na terenie gminy Wiśniew objętych zo-
stało 33 osób, w tym 23 osoby w wieku 70 lat i więcej, oraz 10 osób w wieku poniżej 70 lat, 
znajdujących się w szczególnie trudnych przypadkach.

Zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie na terenie gminy Wiśniew

Od 5 lutego 2021 r. nastąpiła zmiana dzielnicowego na terenie gminy Wiśniew, obecnie 
funkcję dzielnicowego na obszarze obejmującym teren gminy Wiśniew pełni - aspirant szta-
bowy - Tomasz Cześnik, zastąpił on dzielnicowego aspiranta sztabowego Krzysztofa paciorka.

W związku z powyższym Zarządzeniem Wójta Gminy Wiśniew został zmieniony skład zespo-
łu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Wiśniew, 
ponadto zmieniono również skład grup roboczych powołanych do pracy w indywidualnych przy-
padkach w związku z podejrzeniem występowania przemocy w rodzinie.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego na terenie gminy Wiśniew wchodzą:
−	 Kierownik GOPS W Wiśniewie – pełniąca funkcję Przewodniczącej Zespołu,
−	 Specjalista pracy socjalnej GOPS W Wiśniewie – pełniąca funkcję Sekretarza Zespołu,
−	 Dzielnicowy komisariatu Policji w Skórcu – obsługujący teren gminy Wiśniew
−	   Dyrektorzy szkół z terenu gminy Wiśniew tj. Zespołu Oświatowego w Wiśniewie, Szkoły 

Podstawowej w Radomyśli oraz Szkoły Podstawowej w Śmiarach. 
−	 Kuratorzy sądowi Sądu Rejonowego w Siedlcach, pion karny i pion rodzinny,
−	 Przedstawiciel służby zdrowia tj. psycholog SPZOZ w Sielcach 
−	 oraz przedstawiciel organizacji pozarządowej.
Osoby, które doznają przemocy w rodzinie, powzięły podejrzenie o popełnieniu ściganego  

z urzędu przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie, a także osoby będące świadkami przemo-
cy w rodzinie powinny zawiadomić o tym Policję, prokuratora lub inny podmiot działający na rzecz 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie tj. ośrodek pomocy społecznej, gminną komisję rozwiązywania 
problemów alkoholowych, instytucję oświaty bądź ochrony zdrowia. W przypadku uzasadnionego 
podejrzenia występowania przemocy w rodzinie zostanie wszczęta Procedura „Niebieskiej Karty”.

Szczepienia przeciwko COVID-19 
W gminie Wiśniew punkt szczepień znajduje się w przychodni Rodzinnej Grabek i Grabek 

s.c. przy ul. Sanitariuszek 1 w Wiśniewie.
Pod numerem telefonu 25 641 71 61 trwają zapisy dla osób, które ukończyły 60 lat i wyrażają 

chęć zaszczepienia się przeciwko COVID-19 w Przychodni Rodzinnej Grabek i Grabek s.c. w Wiśniewie.
Istnieją również ogólnopolskie zapisy osób chętnych na szczepienia:
• bezpłatnej, całodobowej infolinii ogólnopolskiej – tel. 989, lub
• za pomocą e-Rejestracji dostępnej na www.pacjent.gov.pl poprzez Profil Zaufany, lub
• w dowolnie wybranym punkcie szczepień, których mapa znajduje się na www.gov.pl/web/

szczepimysie /mazowieckie.
Osoby mające trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze lub niepełnosprawne nie-

mające możliwości samodzielnego dojazdu) mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Wiśniewie dzwoniąc pod nr tel. 733 759 53 w celu ustalenia możliwości zapewnienia transportu.

XVI Akcja „Świąteczna paczka” 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniewie po raz szesnasty organizował akcję „Świą-

teczna Paczka”. Słodycze zostały zakupione ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych oraz pozyskane od lokalnych przedsiębiorców. 18 Dywizja Zmechanizowana 
i 18 Batalion Dowodzenia w Siedlcach przekazali zabawki, pluszaki oraz książki. Artykuły zostały 
przekazane dzieciom z rodzin najbardziej potrzebujących. 

GMINNY OŚRODEK pOMOCY SpOłECZNEJ W WIŚNIEWIE

Nowy  
dzielnicowy  
w Gminie Wiśniew

Fot. KMP
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Co roku pary małżeńskie z Gminy Wiśniew, które obchodzą 
pięćdziesięciolecie pożycia małżeńskiego spotykają się na organi-
zowanej przez Wójta Gminy Wiśniew i Kierownika Urzędu Stanu 
Cywilnego uroczystości, na tzw. „Złotych Godach”. W ubiegłych 
latach uroczystość ta była organizowana z należytym ceremonia-
łem: we Dworze Mościbrody pary z otrzymywały z rąk Wójta Gmi-
ny Wiśniew Krzysztofa Kryszczuka oraz kierownika Urzędu Stanu 
Cywilnego Marleny Salach Medale za Długoletnie Pożycie Małżeń-
skie, które nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

W ubiegłym roku uroczystość Złotych Godów nie została zor-
ganizowania z uwagi na sytuację epidemiczną. W związku z tym 
Wójt Gminy Wiśniew wraz z kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego 
zdecydowali, że pary będą odbierały medale indywidualnie.

Gospodarzem 26. Konwentu Wójtów powiatu Siedleckiego 
tym razem była gmina Wiśniew. posiedzenie odbyło się 3 marca 
2021 r. w świetlicy wiejskiej w helenowie. 

W Konwencie udział wzięli szefowie gmin z terenu powiatu 
siedleckiego oraz prezydent Miasta Siedlce. Przewodniczącym 
Konwentu od trzech kadencji jest Wójt Gminy Wiśniew Krzysztof 
Kryszczuk, który tym razem z powodów rodzinnych nie mógł być 
obecny na posiedzeniu. Obowiązki gospodarza pełnił Zastępca 
Wójta Jarosław Krzymowski, a spotkaniu przewodniczył Wójt Gminy 
Zbuczyn Tomasz hapunowicz.

Głównym tematem spotkania było powołanie spółki celo-
wej – spalarni śmieci. Opady komunalne to nagląca i niepokojąca 
kwestia, ponieważ Zakład Utylizacji Odpadów będzie w stanie 
przyjmować śmieci jeszcze tylko przez około 3-4 lata. Szacun-
kowo tylko na taki okres wystarczy miejsca na wysypisku w Su-
chożebrach. Co robić ze śmieciami, gdy będzie ich tak dużo, że 
zabraknie na nie miejsca? Wójtowie gmin z powiatu siedleckiego 
już myślą o przyszłości, stąd wizyta Prezydenta Miasta Siedlce 
Andrzeja Sitnika, jako głównego udziałowca Zakładów Odpadów  

26 Konwent Wójtów powiatu Siedleckiego

Komunalnych w Siedlcach. Samorządowcy dyskutowali nad strate-
gią rozwiązania problemu oraz priorytetami zadań, które pozwolą 
na szybkie jego rozwiązanie.

Ponadto podczas konwentu poruszono także kwestie:
1. Propozycję nawiązania współpracy z gminami na Ukrainie.
2. Powołanie grupy zakupowej energii elektrycznej.
3. sprawy bieżące.

Salę na konwent i poczęstunek przygotowały panie z Koła  
Gospodyń Wiejskich Dwórki heleny z helenowa. 

Serdecznie dziękujemy za gościnę!

Złote 
gody

pary, które świętowały jubileusz 50-lecia pożycia  
małżeńskiego w roku 2020:

halina i Zbigniew Mańkowscy
Marianna i Michał Zubek
Anna Roman Krasuscy
Krystyna i Stanisław Niezgoda
Barbara i Antoni Oknińscy
Danuta i Kazimierz pawlik
Wiesława i Roman Kadej
Teresa i Wiesław Bazak
Gratulujemy długoletniego stażu małżeńskiego i życzmy  

kolejnych lat w zdrowiu.

Państwo Marianna i Michał Zubek. Fot. UG
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Sesje Rady Gminy Wiśniew
XXVIII sesja Rady Gminy Wiśniew

W dniu 15 grudnia 2020 r. w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Wiśniewie odbyło się 
XXVIII posiedzenie Rady Gminy Wiśniew  
w kadencji 2018-2023. 

W trakcie sesji podjęto uchwały w sprawie:
•	 przyjęcia planu pracy Rady Gminy Wiś-

niew na 2021 rok;
•	 przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Gmi-

ny Wiśniew na 2021 r;
•	 zmiany w budżecie Gminy Wiśniew na 2020 r.

Ponadto:
- wójt Gminy Wiśniew przedstawił spra-

wozdanie ze swojej działalności w okresie 
międzysesyjnym,

- przewodniczący komisji rewizyjnej Józef Orzyłowski zwrócił 
się z prośbą do wszystkich radnych o zgłaszanie swoich propozycji 
oraz sugestii do planu pracy Komisji Rewizyjnej oraz zapropono-
wał zmiany w planie prac poszczególnych Komisji na 2021 rok. 
Odniósł się także do problemów rolników z bobrami oraz wyso-
kich kosztów w oświacie. 

Na zakończenie sesji wójt Krzysztof Kryszczuk podziękował 
księżom proboszczom z terenu gminy Wiśniew, wszystkim miesz-
kańcom, a w szczególności sołtysom oraz radnym, za zaangażowa-
nie w zbiórkę złomu dla małej Antosi Dąbrowskiej chorej na SMA.

XXIX sesja Rady Gminy Wiśniew
We wtorek 29 grudnia 2020 r. odbyła się ostatnia w tym 

roku kalendarzowym sesja Rady Gminy Wiśniew VIII kadencji.  
W związku ze stanem epidemicznym ilość miejsc dla gości i słu-
chaczy była ograniczona, zaś mieszkańcy byli zachęcani do oglą-
dania transmisji z obrad na stronie internetowej www.wisniew.pl.

Podczas sesji sprawozdanie z wydanych zarządzeń w okresie 
międzysesyjnym przedstawił wójt Krzysztof Kryszczuk, a przewod-
nicząca Rady Gminy Elżbieta Wysokińska odczytała informacje ze 
wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy Wiśniew.

Podjęto uchwały w sprawach:
•	 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiśniew  

na lata 2020-2029;
•	 zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2020 rok;
•	Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniew na lata 

2021-2029;
•	 uchwalenia budżetu gminy Wiśniew na 2021 rok;
•	 zmiany Uchwały Rady Gminy Wiśniew nr XXX/200/2017 z dnia 

12 czerwca 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego 
Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 
Wiśniew na lata 2017-2021; 

•	 przeznaczenia do najmu nieruchomość stanowiącą własność 
Gminy Wiśniew.

XXX sesja Rady Gminy Wiśniew
pierwsza sesja Rady Gminy Wiśniew w 2021 roku odbyła się  

27 stycznia - tradycyjnie Rada obradowała w sali Gminnego 
Ośrodka Kultury w Wiśniewie. Obrady poprzedzono minutą ciszy  
na cześć ofiar niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjne-
go i zagłady Auschwitz-Birkenau w 76. rocznicę wyzwolenia obozu.

Podczas XXX sesji zostały podjęte następujące uchwały:
•	w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Wiśniew na lata 2021-2036;
•	w sprawie zmiany budżetu gminy Wiśniew na 2021 rok;
•	 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Siedleckiego;
•	 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie;

•	 w sprawie ustalenia na 2021 rok planu dofinansowania form do-
skonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Gminę Wiśniew, określenia mak-
symalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli po-
bieranych przez szkoły wyższe, placówki doskonalenia nauczycieli, 
oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują dosko-
nalenie zawodowe nauczycieli, oraz ustalenia form i specjalności 
kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane;

•	w sprawie skargi z dnia 23 grudnia 2020 r. wniesionej przez 
Prokuratora Okręgowego w Siedlcach na Uchwałę Rady Gminy 
Wiśniew Nr XX/121/2016 z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie przy-
jęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Wiśniew.

Poza tym, oprócz stałych punktów sesji takich jak sprawozda-
nie wójta i informacji przewodniczącej Rady: 

- kierownik referatu Oświaty Bożena Wyrębek przedstawi-
ła sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli  
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach 
prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego;

- przewodniczący Komisji Rewizyjnej Józef Orzyłowski prze-
kazał na ręce przewodniczącej Rady Gminy Elżbiety Wysokińskiej 
sprawozdanie z pracy Komisji za rok 2020;

- sekretarz gminy Ewa Wiśniewska poinformowała radnych 
o planowanym od 1 kwietnia 2021 r. do 30 września 2021 roku 
Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań oraz o po-
wołaniu Gminnego Biura Spisowego, które zajmie się naborem 
rachmistrzy spisowych oraz przeprowadzeniem spisu.

XXXI sesja Rady Gminy Wiśniew
XXXI sesja Rady Gminy Wiśniew odbyła się 24 lutego 2021 r.  

w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie. podobnie jak  
w przypadku poprzednich obrad ilość miejsc dla gości i słucha-
czy została ograniczona z uwagi na sytuację epidemiczną. Wszy-
scy goście i mieszkańcy byli zachęcani do oglądania transmisji  
z obrad na stronie internetowej www.wisniew.pl.

Uchwalono następujące akty prawa miejscowego:
•	w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwią-

zywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok;
•	w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Spo-

łecznych Gminy Wiśniew na lata 2021-2030;
•	w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bez-

domnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Wiśniew w 2021 roku;

•	w sprawie określenia inkasentów i ustalenia wysokości wy-
nagrodzenia za inkaso należności podatkowych pobranych  
od osób fizycznych;

•	w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania 
udziałów lub akcji przez Wójta Gminy Wiśniew.
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Spisz się, bo liczysz się dla polski!

1 kwietnia rozpocznie się największe i najważniejsze ba-
danie polskiej statystyki publicznej, czyli Narodowy Spis po-
wszechny ludności i Mieszkań. podczas spisu dowiemy się m.in. 
ilu nas jest, jacy jesteśmy i w jakich warunkach mieszkamy. 
Dane spisowe mają ogromne znaczenie dla przyszłości naszego 
kraju, województwa i gminy, dlatego tak ważne jest, żeby spisał 
się każdy z nas. 

Spisy powszechne są przeprowadzane na całym świecie, a ich 
rola jest nie do przecenienia. Właśnie dzięki spisom władze pań-
stwowe, regionalne i lokalne mają dostęp do informacji i danych 
niezbędnych do podejmowania działań na rzecz społeczeństwa. 
Spisy ludności mają długą tradycję – w Polsce tego rodzaju przed-
sięwzięcia są realizowane od ponad 200 lat!

Uczcij 100-lecie pierwszego spisu Niepodległej!
Pierwszym badaniem na ziemiach polskich, które przypomi-

nało współczesny spis powszechny, była „Lustracja dymów i po-
danie ludności” przeprowadzona w 1789 r. na podstawie decyzji 
Sejmu Czteroletniego. Jak można domyślić się z nazwy, liczono 
wtedy mieszkańców i „dymy”, czyli domy wyposażone w komin. 

Pierwszy w pełni tego słowa znaczeniu spis powszechny lud-
ności odbył się w Polsce już po odzyskaniu niepodległości. Dla od-
radzającej się Rzeczpospolitej przeprowadzenie spisu było jednym  
z priorytetów, ale ze względu na niezwykle trudną sytuację młode-
go państwa udało się go zorganizować dopiero w 1921 roku. 

„Pierwszy Powszechny Spis Ludności” pokazał, że odrodzoną 
Rzeczpospolitą zamieszkiwało 25,7 mln osób. Etniczni Polacy sta-
nowili niecałe 70% ludności, najliczebniejszą mniejszością naro-
dową byli Ukraińcy (15%). 

Tegoroczny Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 
odbędzie się zatem równo w stulecie pierwszego spisu powszech-
nego odrodzonej Polski.

Spisać musi się KAŻDY!
Zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności 

i mieszkań w 2021 r. obowiązkowi spisowemu podlegają: 
−	 Polacy mieszkający w Polsce mający miejsce zamieszkania  

(rozumiane jako miejsce zameldowania stałego lub czaso-
wego, bądź jako miejsce zamieszkania stałe lub czasowe)  
w mieszkaniach, zamieszkanych pomieszczeniach niebędących 
mieszkaniami lub obiektach zbiorowego zakwaterowania,

−	 cudzoziemcy mieszkający w Polsce na stałe oraz przebywają-
cy w Polsce czasowo (bez względu na to czy są zameldowani,  
czy nie) w mieszkaniach, zamieszkanych pomieszczeniach niebę-
dących mieszkaniami lub obiektach zbiorowego zakwaterowania,

−	 Polacy, którzy przebywają czasowo za granicą (bez względu na 
okres przebywania), którzy nie wymeldowali się z pobytu sta-
łego w Polsce w związku z wyjazdem na stałe za granicę,

−	 osoby bezdomne bez dachu nad głową – obywatele polscy  
i cudzoziemcy,

−	 mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania 
oraz zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

W przypadku osób niepełnoletnich spisu w ich imieniu dokonują 
rodzice lub prawni opiekunowie. 

Dlaczego spis jest tak ważny?
Inicjatywy spisowe podejmowane przez Sejm Czteroletni, jak 

i w momencie odradzania niepodległej Polski, wynikały z prze-
świadczenia, że wiedza o ludności, jej strukturze i zróżnicowa-
niu, jest niezbędna dla sprawnego zarządzania państwem. Dziś 
jest podobnie – prowadzenie jakichkolwiek skutecznych działań  
w przestrzeni publicznej wymaga wiedzy i danych statystycznych.

Spisy powszechne odbywają się w Polsce co 10 lat. Na tyle 
często, by dane spisowe były aktualne, ale jednocześnie możliwie 
rzadko, by minimalizować koszty i ograniczać konieczność anga-
żowania czasu i uwagi mieszkańców . 

Dane zebrane podczas Narodowego Spisu Powszechnego Ludno-
ści i Mieszkań 2021 będą służyć do planowania i podejmowania dzia-
łań we wszystkich najważniejszych dla kraju sferach: w polityce rodzin-
nej, mieszkaniowej, edukacyjnej, zdrowotnej a nawet transportowej. 

Przykład? W trakcie spisu powszechnego będziemy proszeni 
o podanie miejsca zamieszkania oraz lokalizację miejsca pracy. 
Dzięki temu statystycy sprawdzą, jak wyglądają dojazdy do pracy 
na poziomie kraju, województwa, a nawet gminy. To z kolei po-
zwoli władzom lokalnym poznać potrzeby transportowe miesz-
kańców i organizować połączenia w regionie. 

Dzięki Narodowemu Spisowi Powszechnemu poznamy do-
kładnie przede wszystkim sytuację demograficzną polskiego spo-
łeczeństwa i naszej gminy, a także przyjrzymy się najważniejszym 
wyzwaniom związanym z tym tematem: z jednej strony urodze-
niom i dzietności, z drugiej zaś coraz intensywniejszemu starzeniu 
się naszego społeczeństwa. Spis to również jedyne badanie dają-
ce pełny obraz poziomu wykształcenia wszystkich mieszkańców, 
niepełnosprawności, wyznania czy narodowości.
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Z nastaniem przedwiośnia rośnie zagrożenie pożarowe zwią-
zane z wypalaniem traw. Warto przypomnieć, że proceder ten 
jest niezgodny z prawem i grożą za niego surowe sankcje karne 
oraz cofnięcie dopłat wypłacanych przez ARiMR.

Jak groźny jest pożar łąk, można było przekonać się wios-
ną ubiegłego roku, kiedy płonęły tereny Biebrzańskiego Parku 
Narodowego, a akcja gaśnicza trwała kilkanaście dni. Mimo że 
od wielu lat ARiMR, Straż Pożarna i inne instytucje przestrze-
gają przed wypalaniem traw, co roku znajdują się osoby, które 
lekceważąc te apele, za nic mają stwarzanie bezpośredniego 
zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt i niszczenie 
środowiska naturalnego.
pozytywne skutki wypalania traw to mit

Wbrew obiegowej opinii wypalanie nie powoduje bujniej-
szego odrostu traw. Nie poprawia też jakości gleby. Co więcej,  
w znacznym stopniu obniża wartość plonów. Po przejściu pożaru 
gleba staje się jałowa i potrzebuje nawet kilku lat, aby powrócić 
do stanu sprzed kataklizmu.

Pożar jest tragiczny w skutkach dla całego ekosystemu – znisz-
czona zostaje nie tylko warstwa życiodajnej próchnicy, giną również 
zwierzęta. Podpalanie traw bywa często przyczyną pożarów lasów  
i zabudowań gospodarczych, w których życie tracą także ludzie.
Surowe kary – grzywna a nawet więzienie

Zakaz wypalania traw określony został w Ustawie o ochronie 
przyrody oraz w Ustawie o lasach, a Kodeks wykroczeń przewidu-
je za to karę nagany, aresztu lub grzywny, której wysokość może 
wynieść od 5 tys. do 20 tys. zł. Co więcej, jeśli w wyniku podpa-
lenia trawy dojdzie do pożaru, który sprowadzi zagrożenie utra-
ty zdrowia lub życia wielu osób albo zniszczenia mienia wielkich 
rozmiarów, wtedy sprawca – zgodnie z zapisami Kodeksu karnego 
– podlega karze pozbawienia wolności nawet do 10 lat.

Najlepiej przez Internet – w domu lub w Urzędzie
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 będzie 

pierwszym w historii polskich spisów ludności, w którym POD-
STAWOWĄ I OBOWIĄZKOWĄ metodą będzie samospis interneto-
wy. W ten sposób statystyka publiczna wychodzi naprzeciw spo-
łecznym oczekiwaniom dotyczącym możliwości elektronicznego 
załatwiania spraw urzędowych. 

Dzięki aplikacji spisowej można się spisać wygodnie i bez-
piecznie w domu o dowolnej porze dnia, a nawet nocy. Aplikacja 
spisowa będzie dostępna na stronie internetowej: https://spis.
gov.pl/ od 1 kwietnia do końca spisu. 

Osoby, które nie mają w domu komputera i Internetu, powin-
ny zgłosić się do Urzędu Gminy/Miasta. W każdej gminie w Polsce 
będzie funkcjonować miejsce do samospisu internetowego, będzie 
też można liczyć na wsparcie wyznaczonego pracownika Urzędu. 
Ze względu na ograniczenia epidemiczne, warto wcześniej zadzwo-
nić do Urzędu Gminy/Miasta i zapytać o możliwość spisania się.

Rachmistrz osobiście lub telefonicznie
Z osobami, które nie spiszą się przez Internet skontaktuje się 

rachmistrz spisowy. W sumie na terenie województwa mazowie-
ckiego będzie ich 2,5 tys., z czego 750 w Warszawie. Osoby będące 
rachmistrzami przeszły specjalne szkolenie zakończone egzami-
nem. Musiały też złożyć przysięgę zachowania tajemnicy staty-
stycznej – nie wolno im pod żadnym pozorem ujawniać i przekazy-
wać informacji uzyskanych podczas wywiadów spisowych.

Praca rachmistrzów spisowych będzie się odbywać na dwa 
sposoby: poprzez wywiad bezpośredni i telefoniczny. Forma pro-

wadzonych wywiadów będzie zależeć od sytuacji epidemicznej 
oraz preferencji rachmistrzów. 

W razie wątpliwości co do tożsamości rachmistrza warto 
skontaktować się z infolinią spisową pod numerem 22 279 99 99 
(dostępna od 15 marca). 

WAŻNE! Jeśli zgłosi się do nas lub zadzwoni rachmistrz spiso-
wy, musimy się zgodzić na rozmowę i nie możemy już poprosić 
o możliwość samodzielnego spisania się przez Internet. Dlatego 
warto jak najszybciej skorzystać z aplikacji spisowej i wypełnić 
obowiązek spisowy w dogodnym dla siebie momencie.

Nie będzie sprawdzany majątek ani telewizory
W trakcie spisu powszechnego nie będą zbierane ŻADNE 

informacje dotyczące majątku, oszczędności czy posiadanych 
kosztowności. Również w części formularza dotyczącej zasobów 
mieszkaniowych NIE BĘDZIE pytań o wartość nieruchomości. 

Rachmistrz może zadawać pytania WYŁĄCZNIE zawarte  
w formularzu spisowym. Nie ma zatem np. prawa sprawdzać, czy 
mamy w domu odbiornik radiowy lub telewizyjny i czy opłacamy 
za niego abonament. 

Jeśli ktoś mimo wszystko ma jakieś wątpliwości i woli mieć sa-
modzielną kontrolę nad treścią odpowiedzi w formularzu spisowym, 
powinien wybrać aplikację spisową i jak najszybciej ją wypełnić. 

Mieszkańców województwa mazowieckiego zachęcamy do 
śledzenia strony internetowej Urzędu Statystycznego w War-
szawie – będą na nich czekać ciekawe konkursy z atrakcyjnymi  
nagrodami do wygrania!

Więcej informacji znajduje się na stronie https://spis.gov.pl. 

Wypalanie traw grozi utratą dopłat

Wypalanie traw to też ryzyko utraty dopłat
Oprócz wspomnianych sankcji wypalającemu grożą również 

dotkliwe kary, które nakładać może Agencja Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa. Zakaz wypalania gruntów rolnych jest jednym 
z warunków, których rolnicy zobligowani są przestrzegać, aby móc 
ubiegać się o płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe 
w ramach PROW 2014-2020. W przypadku jego złamania ARiMR 
może nałożyć na rolnika karę finansową zmniejszającą wszystkie 
otrzymywane przez niego płatności o 3 proc. W zależności od stop-
nia winy, może zostać ona obniżona do 1 proc. bądź zwiększona 
do 5 proc. Jeszcze wyższe sankcje przewidziane są dla tych, którzy 
świadomie wypalają grunty rolne – muszą oni liczyć się z obniże-
niem płatności nawet o 25 proc. Agencja może również pozba-
wić rolnika całej kwoty płatności bezpośrednich za dany rok, jeśli 
stwierdzone zostanie uporczywe wypalanie przez niego traw.
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W Gminie Wiśniew punkt szczepień znaj-
duje się w przychodni Rodzinnej Grabek  
i Grabek s.c. w Wiśniewie przy ul. Sanita-
riuszek ul. 1.

Pod numerem telefonu 25 641 71 61  
trwają zapisy dla osób, które ukończyły  
60 lat i wyrażają chęć zaszczepienia się 
przeciwko COVID-19 w Przychodni Rodzinnej 
Grabek i Grabek s.c. w Wiśniewie.

lub skorzystaj z całodobowej infolinii: 989

SPRAWDŹ DLACZEGO WARTO NA:

gov.pl/szczepimysie

Zarejestruj SIĘ
NA BEZPŁATNE
szczepienie

Przejdź kwalifikację 
medyczną i wypełnij 

formularz

Przyjmij 
drugą dawkę 
szczepiONKI

przez dedykowaną
infolinię: 989,

Internetowe Konto Pacjenta
lub u lekarza POZ

skorzystaj z bezpłatnego 
szczepienia i obserwuj 
stan swojego zdrowia

dla Twojego 
bezpieczeństwa

zostaniesz 
zbadany przez 

lekarza

wszystkich
informacji udzieli

Ci Twój punkt
szczepień

Zaszczep 
się przeciw 

COVID-19

TO U NAS RODZINNE!

#SZCZEPIMY

TRWAJĄ ZApISY DlA OSÓB ChCĄCYCh 
ZASZCZEpIć SIę pRZECIWKO COVID-19

Istnieją również ogólnopolskie zapisy osób chętnych na szczepienia za pomocą:
•	 bezpłatnej, całodobowej infolinii ogólnopolskiej – tel. 989, lub
•	 za pomocą e-Rejestracji dostępnej na www.pacjent.gov.pl poprzez 

Profil Zaufany, lub
•	 w dowolnie wybranym punkcie szczepień, których mapa znajduje się 

na www.gov.pl/web/szczepimysie /mazowieckie.
Osoby mające trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby star-

sze lub niepełnosprawne niemające możliwości samodzielnego dojazdu) mogą 
zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniewie dzwoniąc 
pod nr tel. 733 759 53 w celu ustalenia możliwości zapewnienia transportu.
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Ludzie z pasją…
Na łamach naszych Gminnych Wieści kontynuujemy cykl 

artykułów o naszych mieszkańcach posiadających nietuzinkowe 
pasje, historie lub zajęcia. W dzisiejszym numerze pan piotr 
Zielonka, były sołtys helenowa, radny Rady Gminy Wiśniew. 
W 2018 roku za pracę społeczną na rzecz gminy Wiśniew Rada 
Gminy nadała mu tytuł „Zasłużony dla Gminy Wiśniew”.

pan piotr podzielił się swoimi wspomnieniami dotyczącymi 
wyzwań stojących przed budowniczymi pierwszej świetlicy  
w helenowie.

Piotr Zielonka. Fot. Archiwum prywatne

„W związku, że mam już 81 lat, a na miejscu starej świetlicy  
stoi już nowy i nowoczesny budynek, chciałem się podzielić  
z Wszystkimi wspomnieniami ze starań, które trzeba było poczy-
nić podczas gdy ja i mieszkańcy Helenowa musieliśmy pokonać, 
aby powstała pierwsza w Helenowie świetlica wiejska.

W dniu 12.V.1983 r. jako sołtys zorganizowałem we własnym 
mieszkaniu zebranie wszystkich mieszkańców Helenowa. Tema-
tem zebrania była sprawa budowy świetlicy w naszej miejsco-
wości. Wszyscy zebrani, jednogłośnie wyrazili zgodę na budowę 
świetlicy w czynie społecznym. Mieszkańcy Helenowa zgodzili 
się, że dobrowolnie przekażą na budowę świetlicy po 10 000 zł 
od każdej rodziny zamieszkującej w sołectwie. Wszyscy mieszkań-
cy podpisali się na tej uchwale. Odpowiedzialnym za wykonanie 
uchwały uczyniono Radę Sołecką, Społeczny Komitet Budowy 

Świetlicy Wiejskiej w Helenowie i sołtysa Piotra Zielonkę. Komi-
tet Budowy Świetlicy został wybrany na tym zebraniu w skład 
którego wchodzili: piotr Zielonka, Mieczysław Urban, Józef Sta-
szewski, Jan Mazurek, Organiściak Danuta, a jako skarbnik był 
wybrany henryk Żółkowski, który skrupulatnie czuwał nad zgro-
madzonymi pieniędzmi.

Decyzję Nr 8381/36a/83 odnośnie budowy świetlicy z Gminy 
dostaliśmy 28.VI.1983 roku i dotyczyło pozwolenia na budowę – 
Dom Wiejski wg projektu typowego na działce nr 102. W Siedlcach,  
w biurze projektów nie było takich planów świetlic, więc po te plany 
jeździłem do Warszawy na ul. Bartycką, w tamtym czasie nie było 
budowy świetlic wiejskich tylko budowa Domu Wiejskiego i jak 
miałem ten plan to mogłem już załatwiać inne formalności doty-
czące budowy. Po budowie naszej świetlicy odkupił tą książkę sołtys  

z Grubal bo też w tym czasie budowali świetlicę. W tamtych latach 
było o materiały bardzo trudno, wsie się budowały i wszystko było 
na przydział. Nawet worek cementu kupić to musiał dać kominiarz 
kartkę na remont dymnika na domu. Nadmienię Panią Borkowską, 
wielkie jej dzięki, która miała zakład budowy pustaków żużlowych 
w Ujrzanowie i dawała nam te pustaki na „kredyt”, gdy tylko się na-
zbierało parę złotych to odpisywała z tej sumy. Robiliśmy zabawy ta-
neczne, aby utargować parę złotych na kupno materiałów, na jednej 
zabawie nawet grała orkiestra wojskowa gdzie uprosiłem dowódcę 
jednostki, który wyraził zgodę. Naszym zobowiązaniem było tylko 
przywieźć i odwieźć sprzęt oraz zorganizować kolację dla zespołu.

Kiedy jestem przy temacie to te dawne stoły i krzesła na świet-
licy też były z Jednostki Wojskowej. Jak tylko umiałem, tak prosi-
łem, aby coś zdobyć dla naszej wsi. Wspominałem o cemencie i aby 

jak najmniej poszło przy budowie to zbieraliśmy kamienie 
na drogach po kombajnie do ziemniaków. Cementu też nie 
było mowy dostać z Gminy bo był na przydziały. Cement 
jaki nam był potrzebny kupowaliśmy w moim zakładzie  
w Stalchemaku gdzie pracowałem. Wapno pokarbitowe do-
staliśmy bezpłatnie, tylko kosztowało to dużo pracy bo kto 
miał jakieś worki po nawozie to się w nie ładowało ponie-
waż wapno było w formie ciasta. Woda była przywożona 
beczką ze stawu w Świerczach. Żwiru też w naszej żwirowni 
było mało. Uprosiłem sołtysa Bork- Wyrk, Edwarda Wielo-
górskiego i pozwolił nam brać ile trzeba. Nie będę ukrywał 
i nie będę wymieniał wszystkich którzy nam pomagali coś 
załatwić i dostać bo tych osób było bardzo dużo. 

W związku, że jestem pszczelarzem często zaprasza-
łem na miód pitny, żeby chociaż w małym stopniu się 
odwdzięczyć. Lata 80 nas nie rozpuszczały i nie brakowa-
ło kłopotów. Kupno okien do świetlicy, 7 szt. weneckich 
załatwiłem w Międzyrzecu Podlaskim. Skłamałem, że się 

spaliłem, miałem wtedy zaświadczenie od Rady Sołeckiej i te okna 
dostałem. Te okna trzeba było jeszcze oszklić, a było to 42 skrzydła  
z oknami dubeltowymi. Szkło było bardzo drogie u szklarza. Mia-
łem dobrego znajomego kierownika z Lubelskiej Centrali Budow-
lanej w Siedlcach i załatwił mi całą skrzynie szkła. Mój dawny szef, 
który miał zakład szklarski dał pracownika, który te wszystkie okna 
nam szklił na miejscu, a pozostałość szkła było za szklenie. Insta-
lację elektryczną sam wykonałem w całym budynku, a tablicę roz-
dzielczą zrobili elektrycy z zakładu Stalchemak. 

Gdy świetlica była już postawiona brak było krokwi. W Leśni-
ctwie uprosiłem te krokwie, ale pod warunkiem, żeby odpracować 
w lesie przy wyrębie i nasi mieszkańcy kilka dni chodzili do lasu 
w „Gajkach” do wycinki tylko już nie pamiętam kto tam chodził. 
Jak krokwie stały już na świetlicy poprosiłem Pana Naczelnika 

HELENÓW
Dzień kobiet i mężczyzn w helenowie
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Zbigniewa Kowaluka i Panią Sekretarz Zenonę Cabaj, a to było 
w grudniu przed Bożym Narodzeniem i tak przy kawie mówię 
do Pana Kowaluka, Panie Naczelniku znajdź Pan Mikołaja który 
może nam przynieść eternit na świetlicę. Rozśmiał się i mówi  
do mnie, sołtys załatw gdzieś eternit a Gmina zapłaci. Pomyśla-
łem jak gdzieś załatwić, jak wszędzie na przydziały, nawet firmy 
miały przydział. Pomyślałem znowu o moim znajomym kierow-
niku Centrali Lubelskiej i poszedłem go prosić. Ten mówi, żeby 
przynieść od sołtysa, Rady Sołeckiej i Komitetu Budowy prośbę  
z podpisami, a ja to wyślę do Lublina. W dniu 28.12.1983 r. mia-
łem służbę w swoim zakładzie pracy, gdzie dzwoni kierownik, że 
przyszedł wagon eternitu i jak go chcemy to musimy dzisiaj go ode-
brać. Na szczęście u mnie w domu był telefon wiejski i zadzwoniłem 
do żony, żeby mieszkańcy się zorganizowali i przyjechali do Siedlec. 
Kto tylko miał ciągnik wsiadł i za godzinę byli już na miejscu.

Muszę też wspomnieć, że jeszcze przed początkiem budowy 
świetlicy trzeba było pokonać wiele formalności. Po pierwsze, dzięki 
temu, że w Helenowie działało Kółko Rolnicze to wszelkie formalności 
były załatwiane właśnie przez Kółko. Fakt był taki, że na wyposażeniu 
Helenowskiego Kółka Rolniczego był do wypożyczenia tylko opryski-
wacz i siewnik konny oraz sortownik do ziemniaków, ale dzięki temu 
dostaliśmy decyzję i zgodę na rozpoczęcie budowy świetlicy. Mu-
siałem też przynieść zaświadczenie od Straży Pożarnej z Siedlec, że  
w czasie zabaw tanecznych nikt nie podpali lasu. Następną zgodę jaką 
musiałem zdobyć, była od Naczelnika PKP, które dotyczyło bliskiej od-
ległości od torów i to, że nikt nie wejdzie pod pociąg. Sanepid stwier-
dził, że pod tym budynkiem i ile będzie miał metrów kwadratowych 
ma być zebrana ziemia do białego piasku. Mało tego Sanepid z siedzi-
bą w Mińsku ukarał nas kwotą 36750 zł, gdzie pierwsza rata wynosi-
ła 12250 zł w terminie do 31.10.1983r. z tytułu wyłączenia gruntów 
z produkcji rolnej. Ja się pytałem jakie to są grunty rolne jak tu jest 
boisko i własność sołecka? Załatwiłem wtedy komisję ze Starostwa w 
Siedlcach. Po komisji dostałem uzasadnienie wyłączenia gruntów rol-
nych i produkcji rolniczej. Chcąc zbierać jakiekolwiek zbiórki pieniędzy 
od mieszkańców, trzeba było dostać zezwolenie z Gminy, że na terenie 
wsi Helenów mogę dokonywać takie zbiórki darowizn. 

Posiadam wiele do-
kumentów odnośnie 
budowy świetlicy m.in. 
jest to lista kto i w jakim 
czasie wpłacał pienią-
dze. Mam również listę 
kto i jaką pracę wykony-
wał podczas budowania 
świetlicy. Nadmienię 
również, że była jed-
na betoniarka we wsi 
i była ona własnością 
Mieczysława Urbana, 
która służyła przy całej 
budowie świetlicy społecznie. Prąd do budowy cały czas był bra-
ny ode mnie. Nie brałem i nie upominałem się od mieszkańców 
wsi o jakąkolwiek zapłatę. Wszystkich godzin przepracowanych 
przez mieszkańców przy budowie świetlicy było 4187. Posiadam 
wszystkie listy, wszystkie rachunki na co było wydane i o ile ktoś 
jest ciekawy ile godzin pracował, czy ile dał składek to zapraszam. 
Nie mogę też pominąć działającego w Helenowie Związku Mło-
dzieży Wiejskiej z Przewodniczącą Barbarą Ryńską i podzięko-
wać za pomoc w pracach przy budowie i przekazaniu pieniędzy, 
które to młodzież posiadała za wypożyczenia naczyń jak również 
organizowanie zabaw tanecznych. Muszę też dodać, że podczas 
budowy świetlicy nie obyło się też bez przykrych i niesłusznych 
zarzutów wobec mojej osoby ze strony niektórych mieszkańców, 
ale to, zostawiam dla siebie.

Z tego miejsca pragnę podziękować Wszystkim mieszkańcom 
Helenowa za pomoc i pracę włożoną przy budowie świetlicy. 
Wiem, że lata 80 były ciężkim okresem i załatwienie czegokolwiek 
graniczyło z cudem, ale dzięki determinacji mojej i mieszkańców 
pokonaliśmy wiele problemów i udało się pobudować wymarzoną 
świetlicę, która służyła nam przez wiele lat.” 

piotr Zielonka, Helenów 24.01.2021 r.

HELENÓW

W niedzielę 14 marca w świetlicy w helenowie odbył się 
Dzień Kobiet a także po raz pierwszy Dzień Mężczyzn. 

Ponieważ obecna sytuacja jest wyjątkowa tegoroczna uroczy-
stość również przybrała nieco inny, skromniejszy charakter. Nie-
mniej jednak atrakcji nie zabrakło. Panie pięknie zaśpiewały pio-
senkę dla panów życząc im wszystkiego najlepszego z okazji ich święta. 

Dzień kobiet i mężczyzn w helenowie
Natomiast panowie przygotowali niespodziankę taneczną. Układ 
taneczny w wykonaniu panów bardzo się wszystkim podobał. 
Ponadto, w trakcie uroczystości rozstrzygnięto konkurs na nazwę 
punktu bibliotecznego w Helenowie. Spośród nadesłanych propo-
zycji wybrano dwie najciekawsze: Biblioteka Małego i Dużego Czy-
telnika a także Biblioteka pod Kudłatym Aniołem. Autorki obu nazw 
zostały nagrodzone upominkiem. Po części oficjalnej Pani Sołtys 
zaprosiła wszystkich obecnych na pyszny bigos własnej roboty,  
a także na słodkości przygotowane przez nasze gospodynie.

Renata Żółkowska

Fot. Archiwum prywatne

Fot. Archiwum prywatne
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pod koniec ubiegłego roku gmina Wiśniew zorganizowała 
charytatywną zbiórkę złomu dla Antosi Dąbrowskiej. Dzięki za-
angażowaniu sołtysów i mieszkańców udało się zebrać ponad 
43 tony złomu oraz środki pieniężne w licytacjach ofiarowanych 
przedmiotów. Wszystkim mieszkańcom serdecznie dziękujemy!

podsumowanie zbiórki 
złomu dla Antosi

Antosia jest mieszkanką Platerowa (powiat łosicki) i od uro-
dzenia choruje na rdzeniowy zanik mięśni (SMA typu I). To rzadka 
i ciążka choroba genetyczna. Lekarstwo na SMA jest najdroższym 
lekiem świata – kosztuje – bagatela - ponad 9 milionów dolarów,  
a można je podać tylko do ukończenia drugiego roku życia.

Wójt Gminy Wiśniew Krzysztof Kryszczuk bez wahania po-
stanowił, że nasza gmina również przyłączy się do pomocy ma-
łej Tosi. Ogłoszono zbiórkę złomu, a radni i sołtysi informowali 
mieszkańców swoich miejscowości o planowanej akcji i prosili 
o przygotowanie wszelkich zbędnych odpadów metalowych. 
W ustalonym terminie sołtysi samodzielnie odbierali złom 
od mieszkańców i własnymi, bądź wypożyczonymi, środkami 
transportu zwozili je na miejsce zbiórki. 

Akcja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem i przebie-
gła bardzo sprawnie dzięki wspólnemu zaangażowaniu wszyst-
kich mieszkańców, sołtysów, radnych, osób pomagających  
w transporcie i zbiórce złomu. Udało się zebrać znacznie więcej 
niż planowano: łącznie: 43,64 tony, w tym aż 660 kg alumi-
nium i 42 tony 980 kg złomu metalowego.

27 stycznia 2021 r. Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o. o., 
który zajął się odbiorem zebranego złomu poinformował,  
iż wpłata na rzecz Antosi Dąbrowskiej to kwota 37.850,60 zł.

Wśród złomu zdarzały się przedmioty, których wartość sza-
cowano powyżej wartości złomu. Dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury paweł Ksionek zorganizował serię licytacji, w trakcie 
których uzyskano dodatkowe środki aby pomóc dziewczynce. 
Na licytacje oddano także skuter Zipp, rower górski i hulajnogę. 
Kupujący wpłacali wylicytowaną kwotę bezpośrednio na konto 
Tosi poprzez stronę Fundacji SiePomaga.pl, dzięki czemu do-
datkowo udało się zebrać 1.340 zł.

Lista rzeczy, które zostały przekazane na licytację i kwoty,  
za które zostały wylicytowane:

•	 Hulajnoga - 30 zł
•	 Rower górski - 50 zł
•	 Pługi - 490 zł
•	 Skuter Zipp 50 - 770 zł

- W imieniu Antosi i jej rodziców bardzo serdecznie dzię-
kuję radnym, sołtysom i mieszkańcom naszej gminy za wspa-
niałą postawę. Przyznam, że nie wierzyłem, że uda się nam 
zebrać aż tak dużo złomu – powiedział wójt gminy Krzysztof 
Kryszczuk. taki wynik świadczy o naszej społecznej solidar-
ności i dobrym sercu mieszkańców gminy Wiśniew, cieszę się,  
że udało się pomóc Antosi.

Zbiórka środków dla małej Tosi jest cały czas prowadzona 
przez Fundację SiePomaga na www.siepomaga.pl/antosia. 

WILKI
Jak postępować

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie infor-
muje, że w wyniku wprowadzonej w 1998 r. ochronie gatunkowej 
wilki uzyskały możliwość osiedlenia się w tych miejscach Polski,  
w których zostały wcześniej wytępione. W niektórych obszarach 
ich nieobecność trwała ponad 200 lat, nic zatem dziwnego, że po-
wrót tego dużego drapieżnika wywołuje dużo emocji, niepokój,  
a często najprawdziwszy strach wśród lokalnych społeczności.

W ostatnim czasie wzrasta liczba doniesień na temat sytu-
acji niebezpiecznych z udziałem wilka Canis lupus. Gatunek ten 
zwiększa swoją liczebność i zasięg, natomiast człowiek zajmuje 
coraz to nowsze większe tereny (w tym tereny leśne), m.in. pod 
zabudowę. Takie działania mogą prowadzić do bezpośredniej 
styczności wilków z ludźmi, również na terenach, na których ten 
gatunek od dawna nie był widywany. Incydentalne przypadki są 
często nagłaśniane w mediach, choć nie zawsze rozgłos ten jest 
adekwatny do stopnia zagrożenia. 

Wilki najczęściej są płochliwe i unikają kontaktu z ludźmi. 
Jednak, jak każde inne dzikie zwierzęta, mogą zachować się nie-
obliczalnie jeśli są wystraszone, chore lub zranione, a szczególnie 
wówczas, gdy zostaną oswojone (zhabituowane) poprzez regu-
larne dokarmianie (pojawia się wówczas uwarunkowanie pokar-
mowe) lub w wyniku zabrania szczenięcia z lasu i wychowywania 
przez człowieka. Dla bezpieczeństwa ludzi, ale też dla dobra wil-
ków, niezmiernie ważne jest unikanie działań, które zachęcają te 
drapieżniki do przebywania w pobliżu zabudowań lub uzależniają 
je od pokarmu dostarczanego przez człowieka. Lęk przed człowie-
kiem jest cechą charakterystyczną wilka. Zwierzę może jednak ten 
lęk zatracić w wyniku zaburzeń spowodowanych np. chorobą (taką 
jak świerzbowiec, wścieklizna i in.) lub na skutek nieodpowiedzial-
nego zachowania ludzi próbujących wilki dokarmiać lub wręcz 
oswajać. W przypadku młodych wilków, zaburzenia mogą być spo-
wodowane rozbiciem watahy na przykład po śmierci rodziców, dla-
tego wszelkie działania kłusownicze zasługują na największe słowa 
potępienia i muszą być za każdym razem penalizowane.

W przypadku zatracenia przez dzikie zwierzę instynktowne-
go lęku przed człowiekiem, dochodzi do sytuacji kryzysowych. 
Zadaniem organów środowiskowych jest ich rozwiązywanie. 
Wilki nadmiernie przyzwyczajone lub zuchwałe w stosunku do 
ludzi należy eliminować z populacji, aby uniknąć eskalacji kon-
fliktów. Na takie działanie pozwala polskie prawo, koniecznym 
jest jednak uzyskanie stosownego zezwolenia (patrz poniżej). 

Fot. Archiwum prywatneFot. Youtube

Fot. Pixabay
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Najczęstsze potencjalnie niebezpieczne sytuacje z udzia-
łem wilka, które mogą mieć miejsce na terenie wojewódz-
twa mazowieckiego stanowią incydenty, gdy wilki niewyka-
zujące lęku przed człowiekiem pojawiają się w bezpośredniej 
bliskości siedzib ludzkich. Przyczyną tego jest niestety łatwo 
dostępna baza pokarmowa, głównie niezabezpieczone po-
jemniki na odpady i kompostowniki. W wielu przypadkach 
odpowiednie zabezpieczenie takich miejsc ogranicza sy-
tuacje konfliktowe, dlatego problemu nie należy bagate-
lizować, bo zjawisko synantropizacji jest realnym zagroże-
niem zarówno dla człowieka, jak również samych zwierząt. 
Ponadto wilki pojawiające się w pobliżu zabudowy mogą 
atakować psy, jak również inne niezabezpieczone zwierzęta 
domowe czy też gospodarskie. 

Pomimo, że incydentów realnie zagrażających zdrowiu  
i życiu ludzi było na terenie całego kraju niewiele, to widok 
dużego drapieżnika w pobliżu domów budzi uzasadniony niepo-
kój i obawy wśród lokalnych społeczności. Wszystkie niebezpiecz-
ne sytuacje wymagają jednak wyjaśnienia, a przede wszystkim 
natychmiastowej reakcji. Wobec zgłaszanych przypadków pod-
chodzenia wilków w pobliże zabudowy ludzkiej zalecany jest 
kontakt z Urzędem Gminy lub Nadleśnictwem (leśniczy gminy 
Wiśniew nr tel 600-401-869).

W przypadku stwierdzenia szkody spowodowanej przez wil-
ki (poza granicami Kampinoskiego Parku Narodowego), należy 
w pierwszej kolejności niezwłocznie zawiadomić Regionalną 
Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie, Wydział Spraw Te-
renowych w Siedlcach, ul. Kazimierzowska 9, 08-110 Siedlce,  
tel.: 25 644.32.13, e-mail: wst.siedlce@rdos.gov.pl i zabezpieczyć 
bydło i inne zwierzęta gospodarskie do czasu przyjazdu komisji. 
Odszkodowanie nie przysługuje za szkody wyrządzone przez wilki 
m.in. w pogłowiu zwierząt gospodarskich pozostawionych, bez 
bezpośredniej opieki w okresie od zachodu do wschodu słońca 
zgodnie z art. 126 ust. 6 pkt 3 lit. d uoop. 

Zasady, których należy przestrzegać, aby uniknąć sytuacji,  
w której wilki oswajają się i zaczynają stwarzać problemy wg  
S. Nowak i R.W. Mysłajka, opublikowane w opracowaniu pt:  
„po sąsiedzku z wilkami”. Stowarzyszenie dla Natury „Wilk” 
Twardorzeczka 2019:
•  NIGDY NIE DOKARMIAJ WILKÓW, nawet jeśli zwierzęta wyglą-

dają na wychudzone i wymagające pomocy. Zamiast karmić lub 
próbować samodzielnie pomagać wilkowi, zawiadom natych-
miast właściwą terenowo Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowi-
ska (RDOŚ) i skontaktuj się ze stowarzyszeniem dla Natury „Wilk”.

•  Mieszkając w pobliżu lasu, przetrzymuj odpadki spożywcze  
w szczelnych pojemnikach z pokrywami. Resztki żywności po-
zostawione na kompoście poza ogrodzeniem posesji, w szcze-
gólności kawałki mięsa i wędlin, mogą zwabiać wilki. Zain-
stalowanie oświetlenia z czujnikami ruchu w pobliżu miejsc 
składowania odpadów kuchennych może odstraszać wilki od 
podchodzenia w ich pobliże.

•  Jeśli jesteś turystą, spacerujesz po lesie, wędrujesz z plecakiem, 
biwakujesz w lesie, uprawiasz biegi terenowe lub inne rodzaje 
rekreacji aktywnej, jesteś zbieraczem grzybów lub jagód, nigdy 
nie pozostawiaj resztek żywności w koszach na parkingach leś-
nych, miejscach biwakowych, pod wiatami i w innych miejscach 
odpoczynku dla turystów, nawet jeśli wydaje się, że są one 
szczelne i regularnie opróżniane.

•  Jeśli jesteś fotografem przyrodniczym lub myśliwym, nigdy nie 
dostarczaj mięsa na nęciska przy czatowniach lub ambonach. 
Nie ma znaczenia, czy są to szczątki martwych zwierząt dzikich 
lub hodowlanych, czy też produkty zawierające mięsne skład-
niki, np. karma dla psów. Wilki, dzięki niezwykle czułemu wę-
chowi, orientują się, że to człowiek dostarczył pokarm, i mogą 
zacząć postrzegać ludzi jako dostarczycieli pożywienia.

•  Jeśli pracujesz w lesie, jesteś np. pracownikiem zakładu usług 
leśnych, budowniczym dróg leśnych, instalatorem sieci energe-
tycznych, nigdy nie pozostawiaj żywności w miejscu pracy. Pa-
kuj wszystkie odpadki i zabieraj z sobą. Pozostawiona żywność 
może zwabiać drapieżniki w pobliże pracujących w lesie ludzi. 

•  Jeśli jesteś leśnikiem lub pracownikiem parku narodowego i od-
powiadasz za turystyczne udostępnianie terenów leśnych, nie 
instaluj w lesie koszy na odpadki. W zamian zainstaluj tablice 
zachęcające turystów do zabierania resztek jedzenia i opako-
wań po żywności ze sobą do domu.

•  Bądź świadom, że jakikolwiek jest powód pozostawiania lub 
udostępniania resztek żywności w lesie lub w jego pobliżu, wil-
ki, a szczególnie młode osobniki, mogą uzależnić się od takiego 
źródła pokarmu i w efekcie nauczyć się postrzegać ludzi jako 
dostarczycieli pożywienia. 

•  Zawsze zwracaj uwagę i odpowiednio reaguj na sytuację z któ-
rej wynika, że wilki regularnie żerują na pokarmie pozostawia-
nym przez ludzi (nęciska, czatownie fotograficzne, kosze i doły na 
śmieci, kompostowniki, itp.). Zawiadom o tym natychmiast odpo-
wiedni Urząd Gminy i Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.

•  Jeśli znajdziesz w lesie szczenię wilka, NIGDY GO NIE DOtYKAJ 
ANI NIE ZABIERAJ Z sOBĄ, nawet jeśli wygląda na chore i skraj-
nie wycieńczone. Jeśli masz możliwość, zrób mu kilka zdjęć i za-
znacz to miejsce w swoim telefonie (np. w Google Maps), albo 
zapamiętaj numer najbliższego słupka oddziałowego i natych-
miast zawiadom właściwą Regionalną Dyrekcję Ochrony Śro-
dowiska i skontaktuj się ze stowarzyszeniem dla Natury „Wilk”.

•  Jeśli dowiesz się, że ktoś przetrzymuje nielegalnie wilka w nie-
woli, dla dobra swojego i sąsiadów, natychmiast zawiadom od-
powiednią RDOŚ. 

Jeśli spotkasz w lesie wilka, który podchodzi zbyt blisko (na 
odległość poniżej 30 m) lub przygląda się zbyt długo i nie czujesz 
się komfortowo w tej sytuacji, albo też drapieżnik poszczekuje lub 
warczy na ciebie, podejmij następujące działania: 
•	Unieś ręce i machaj nimi szeroko w powietrzu. to rozprzestrzeni 

twój zapach, sprawi że twoja sylwetka będzie lepiej widoczna.
•	 Pokrzykuj głośno, ostrym tonem w stronę wilka. to pozwoli mu zorien-

tować się, że ma do czynienia z człowiekiem i że nie jest mile widziany.
•	 Jeśli zwierzę nie reaguje i zamiast oddalić się, podchodzi bliżej, 

rzucaj w niego będącymi w zasięgu ręki przedmiotami, najle-
piej grudami ziemi.

•	Wycofaj się spokojnie; możesz przyspieszyć dopiero gdy masz 
pewność, że zwierzę jest daleko i nie interesuję się tobą.

Jeśli masz taką możliwość, zrób zwierzęciu zdjęcie i zawiadom 
o zdarzeniu:
•	właściwy Urząd Gminy, 
•	 Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska (22 556 56 00) 
•	 i/lub Stowarzyszenie dla Natury „Wilk”( 604 690 757).
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lp. Czynność Terminy w postępowaniu 
rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu 
uzupełniającym

1 Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego 
w dotychczasowym przedszkolu/oddziale przedszkolnym

7 dni przed rozpoczęciem 
rekrutacji 

tj. do 19 lutego 2021 r. 
-

2

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych wraz z dokumenta-
mi potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub 
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 26 lutego 2021 r.
do 12 marca 2021 r.

od 30 marca 2021 r.
do 6 kwietnia 2021 r.

3

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie 
do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podsta-
wowych i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kan-
dydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępo-
waniu rekrutacyjnym 

od 15 marca 2021 r.
do 16 marca 2021 r.

od 7 kwietnia 2021 r.
do 8kwietnia 2021 r.

4
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 
listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifi-
kowanych

do 17 marca 2021 r. 9 kwietnia 2021 r.

5 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci 
pisemnego oświadczenia

od 18 marca 2021 r.
do 26 marca 2021 r.

od 14 kwietnia 2021 r.
do 15 kwietnia 2021 r.

6 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 
listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 29 marca 2021 r. 16 kwietnia 2021 r.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania 
uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych publicznych szkół 

podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wiśniew

lp. Czynność Terminy w postępowaniu 
rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu 
uzupełniającym

1

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz 
z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata 
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym

od 8 marca 2021 r.
do 19 marca 2021 r.

od 14 kwietnia 2021 r.
do 16 kwietnia 2021 r.

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie 
do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających speł-
nienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod 
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

od 22 marca 2021 r.
do 26 marca 2021 r.

od 19 kwietnia 2021 r.
do 20 kwietnia 2021 r.

3
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 
listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwali-
fikowanych

29 marca 2021 r. 21 kwietnia 2021 r.

4 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci 
pisemnego oświadczenia

od 30 marca 2021 r.
do 2 kwietnia 2021 r.

od 22 kwietnia 2021 r.
do 27 kwietnia 2021 r.

5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 
listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 7 kwietnia 2021 r. 30 kwietnia 2021 r.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania 
uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do publicznego przedszkola,  

oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych,  
dla których organem prowadzącym jest Gmina Wiśniew:
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Szkoła podstawowa w Radomyśli
Niestety pandemia koronawirusa oraz nauczanie zdalne trwają bez ustanku. Do szkoły 

powróciły nasze kochane maluchy z przedszkola oraz uczniowie klas I- III, co napawa nas 
nadzieją, że niedługo do nich dołączą i starsi. Ciągle nie poddajemy się i oprócz planowego 
nauczania zgodnego z podstawą programową, staramy się przenieść do wirtualnego 
świata wszystkie działania, które w normalnej rzeczywistości odbyłyby się w szkole. Zajęcia  
i uroczystości „na żywo” odbywają młodsi i przekazują je wszystkim wirtualnie.

Najmłodsi zorganizowali w styczniu Dzień Babci i Dziadka. Jednak ze względu 
na pandemię Dziadkowie nie mogli uczestniczyć w tym wspaniałym wydarzeniu.  
W związku z tym panie uwieczniły występy wnucząt w formie zdjęć i filmików, które 
zostały opublikowane na stronie internetowej szkoły, aby wszyscy mogli wysłuchać 
piosenek, wierszyków i życzeń.

Wirtualnie odbył się w tym roku w naszej szkole 29 finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Nasi szkolni wolontariusze co roku brali udział w tym pięknym 
przedsięwzięciu, jednak w tym roku ze względu na pandemię, nie chcieliśmy narażać 
nikogo na niepotrzebne kontakty. Chętni mogli dokonać wpłaty na WOŚP poprzez 
wirtualna skarbonkę - https://eskarbonka.wosp.org.pl/ Dodatkowo uczniowie 
uczcili ten dzień rysując lub wysyłając zdjęcia związane z tematyką pomagania  
i WOŚP. Wszystkim, którzy wzięli udział serdecznie dziękujemy.

We wtorek, 9 lutego, obchodziliśmy Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI). 
Wydarzenie to organizowane jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 r. DBI 
ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu 
dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli  
i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego 
wykorzystywania Internetu. Tegorocznej edycja organizowana była pod hasłem 
„Razem dla lepszego Internetu!”. Nasi uczniowie wzięli udział w tym przedsięwzięciu 
w różnorodny sposób, jedni online, inni w szkole. Nauczyciele mogli wziąć udział 
online w konferencji DBI zorganizowanej przez polskie Centrum programu „Safer 
Internet”. Konferencja dostępna była na facebook. Podczas konferencji można 
było wysłuchać wielu wykładów, między innymi: Co gry robią dzieciom?, Dzieci, 
rodzice i ekrany w czasie pandemii, samodzielnie, nie znaczy dobrowolnie – treści 
internetowe wytworzone przez młodzież itp.

W lutym były Walentynki, które obchodziliśmy również hybrydowo. Przedszkolaki 
i klasy I-III w szkole, a starsi uczniowie online. Samorząd Szkolny we współpracy 
z Wolontariatem zaproponował wszystkim uczniom udział w różnorodnych 
aktywnościach Walentynkowych. Uczniowie wykonywali prace w domu lub w szkole 
i odsyłali zdjęcia do koordynatora tego przedsięwzięcia.

Również w lutym odbył się Bal Karnawałowy przedszkolaków. Najmłodsi przebrani 
za różnorodne postaci mogli pobawić się w takt karnawałowej muzyki. Dzieci tańczyły, 
śpiewały i brały udział w wielu zabawach zorganizowanych przez panią.

17 lutego z okazji Dnia Kota zapragnęliśmy podkreślić znaczenie kotów w życiu 
człowieka, niesienie pomocy wolno żyjącym i bezdomnym zwierzętom, które miały 
kiedyś dom, ale go straciły, a także uwrażliwienie ludzi na często trudny koci los.  
W tym roku postanowiliśmy uczcić ten dzień poprzez zamieszczenie na naszej 
stronie internetowej zdjęć naszych Milusińskich. Chętni uczniowie wysyłali zdjęcia 
swoich kotków, kto nie miał kotka mógł wykonać rysunek „Kotek moich marzeń”.

W połowie marca świętowaliśmy wielkie matematyczne wydarzenie – Dzień Liczby 
π. Jest to wspaniała liczba, która wywarła ogromny wpływ na rozwój matematyki  
i ludzkości. Wszyscy uczniowie naszej szkoły mogli wziąć udział w obchodach tego 
święta. Nauczycielka matematyki zaprosiła wszystkich uczniów do zabawy już na tydzień 
przed obchodami. Uczniowie mogli wziąć udział w następujących aktywnościach: 
„Zbuduj sobie π” – wykonaj projekt liczby Pi z dowolnych materiałów (kapsli, puszek, 
koralików itp.), „π chcenie” – wymyśl a następnie wykonaj potrawę (ciasto, ciastka, 
kanapkę, pizzę itp. ) z motywem liczby Pi lub w kształcie liczby Pi, „πrysowanie lub 
πrzeźba” – wykonaj rzeźbę z kształcie liczby Pi lub plakat z motywem liczby Pi, „πsanie” 
– wymyśl samodzielnie wierszyk o liczbie Pi lub plakat z jak największą ilością słów, które 
zaczynają się lub mają w środku Pi, „πdywan lub πserweta” – zaprojektuj wspaniały 
dywan lub serwetę w kształcie koła o wzorze składającym się z samych kół, „Szukamy 
π” – znajdź przybliżenie liczby Pi doświadczalnie. Ponadto w dzień Liczby π uczniowie na 
lekcjach matematyki oglądali film o liczbie π, brali udział w quizie dotyczącym liczby π, 
rozwiązywali zagadki w escape roomie o liczbie π, myśleli nad sukodu z liczbą π w roli 
głównej. Wszystkim bardzo podobały się takie lekcje.

Więcej wiadomości na stronie szkoły https://spradomysl.edupage.org/
Z okazji nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy 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 Zmartwychwstałego Jezusa
Grono Pedagogiczne, pracownicy i uczniowie SP Radomyśl Fot. sP Radomyśl
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Szkoła podstawowa w Śmiarach
Z życia Szkoły podstawowej  

im. Jana pawła II w Śmiarach
21.12.20 - w przedszkolu odbył się bożonarodzeniowy 

występ artystyczny w wykonaniu starszej grupy. Dzieci pięk-
nie recytowały wiersze i śpiewały kolędy. Był to niezwykły 
dzień, któremu towarzyszył świąteczny klimat.

19.01.21 - miał miejsce bal karnawałowy. Tego dnia już 
od rana w Przedszkolu pojawiły się kolorowe postacie. Nie-
które z nich wyglądały niezwykle zjawiskowo … ale i jakoś 
znajomo. Można było dostrzec wielu bohaterów bajek, ale 
i wróżek, królewny, motylki i inne owady. Były wśród nich 
zwierzęta egzotyczne, Batman, wiking, rycerz, policjant, 
aniołek a nawet rycerz. Skoczna muzyka zachęcała do tań-
ca…odbyły się różne quizy i konkursy. 

15.02.21 - odbyła się biblioteczna akcja z okazji walen-
tynek, mająca na celu zachęcić dzieci i młodzież do czytania. 
Czytanie bajek od najmłodszych lat rozwija wyobraźnie, po-
mysłowość i uczy wielu pozytywnych rzeczy. Każda okazja 
jest dobra do promowania czytelnictwa, dlatego też oprócz 
quizu wiedzy o miłosnych parach z świata bajek, uczniowie 
bardzo dobrze poradzili sobie z innymi łamigłówkami, a na 
koniec wykonali kreatywne prace. Myślę, że taki zajęcia jak 
te, przybliżają dzieci do spotkania z książką.

19.02.21 - W ramach upowszechniania edukacji dla 
zdrowia w minionym tygodniu grupa 5-6 latków zorgani-
zowała zajęcia pod tytułem „Zdrowe owoce i warzywa”. 
Podczas zajęć przedszkolaki miały okazję poszerzyć swoją 
wiedzę dotyczącą wartości odżywczych warzyw i owoców. 
Utrwaliły zasady higieny przed spożywaniem posiłków. Nie 
zabrakło wiersza „Na straganie” Jana Brzechwy i rozwiązy-
wania zagadek „Warzywo czy owoc” oraz zabaw przy pio-
sence „Jarzynowy wóz”. Na zakończenie dzieci wykonały 
„owocowe jeże” z produktów które same przygotowały. 

26.02.21 - w tym dniu przedszkolaki rozmawiały na te-
mat życia zwierząt prehistorycznych. Dzieci uczestniczyły 
w grach i zabawach przedstawiających historię dinozau-
rów, ich cechy i gatunki. Dzięki tym zadaniom przedszko-
laki poznawały życie dinozaurów. W zabawach naśladow-
czych zamieniały się w dinozaury. Były tańce dinozaurów. 
Największą radość u dzieci wzbudziło jednak wspólnie 
wykonane doświadczenie erupcji wulkanu. Na koniec 
wykonały pracę plastyczną, składanie obrazka dinozaura  
z wyciętych przez siebie elementów.

03.03.21 - w ramach innowacji pedagogicznej „Przy-
goda ze sztuką przez duże Sz” realizowanej przez p. Han-
nę Jastrzębską, p. Grażynę Jastrzębską, p. Izabelę Krasuską 
– Kowalik i p. Beatę Starczewską – Kazimierczuk odbyły się 
kolejne warsztaty plastyczne. Wzięli w nich udział uczniowie 
klas I – III, którzy poznali technikę zdobniczą decoupage. 

08.03.21 - obchodziliśmy Dzień Kobiet. Starszaki z grupy 
przedszkolnej przygotowały dla wszystkich swoich koleżanek 
uroczysty poranek. Dla koleżanek w tym dniu wszyscy byli mili 
i uprzejmi, uśmiechali się do pani przez cały dzień i postarali 
się jak najmniej psocić. Dla sióstr, mam i babć wykonali laurkę 
i obiecali serdecznie je uściskać. Choć niekiedy trudno się przy-
znać, to jednak zdają sobie sprawę, że świat bez kobiet byłby 
smutny, nudny i nijaki. Cudownie by było, gdyby te dobre za-
chowania udało się przenieść na wszystkie pozostałe dni. Żeby 
uświetnić ten dzień dzieci recytowały wiersz oraz zaśpiewały  
i zatańczyły wiązankę przebojów o kobietach. Chłopcy obda-
rowali wszystkie koleżanki małym upominkiem.

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych życzymy 
czytelnikom Gminnych Wieści, aby ten radosny, świąteczny czas, 
spędzony bez pośpiechu, trosk i zmartwień, w zdrowiu, radości 
i ciepłej rodzinnej atmosferze, był dla wszystkich źródłem siły i 

wewnętrznego spokoju.
Dyrektor oraz Pracownicy szkoły
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Zespół Oświatowy w Wiśniewie
pomoc  
psychologiczno – pedagogiczna

W naszej szkole syste-
matycznie prowadzona jest 
terapia pedagogiczna. Na za-
jęciach z panią pedagog wy-
korzystywane są innowacyjne 
metody pracy terapeutycznej, 
kolorowe pomoce, różne for-
my oraz faktury, ciekawe karty 
pracy. Dzięki temu terapia na-
biera innego wymiaru i nie jest 
przykrą koniecznością. Dzieci 
uczestniczą w zajęciach z tera-
pii śmiechem, której zaletami 
są ruch, głośny śmiech i pozy-
tywny nastrój oraz w zajęciach 
z bajkoterapii, która pomaga 
w przezwyciężeniu lęków związanych  
z różnymi sytuacjami. Na zajęciach ucz-
niowie rozmawiają o emocjach, które 
są tak bardzo ważne w życiu każdego 
człowieka. Pani pedagog włącza do pra-
cy z dziećmi trening autogenny Shultza 
i ćwiczenia relaksacyjne. A wszystko to 
po to, aby uczniowie jak najlepiej znie-
śli trudny czas pandemii. Od lutego 2021 
roku wznowione zostały zajęcia projek-
towe „Wspólne kroki w Cyberświecie”. 
Uczniowie z klasy 3a i 3b uczą się na nich 
wyrażania i nazywania emocji, rozłado-
wywania emocji poprzez stosowanie 
ćwiczeń relaksacyjno - oddechowych, rozmawiają o przemocy  
i agresji oraz jak sobie z nimi radzić. Trzecioklasiści biorą udział  
w akcji „Niewidzialna ręka”. Pomagają potrzebującym poprzez or-
ganizowanie zbiórki rzeczy na aukcję oraz wysyłanie własnoręcz-
nie wykonanych kartek do osób samotnych, mających utrudniony 
kontakt z bliskimi z powodu pandemii. 

Być jak Ignacy
W II etapie, Członkowie Koła Naukowego „Odkrywcy”, w cza-

sie spotkań online, zdobyli wiedzę o ekologii. Wykonali doświad-
czenia, w wyniku których poznali konsekwencje marnowania 
wody, zanieczyszczania powietrza i zaśmiecania naszej planety. 
Uczniowie zwiedzili wirtualnie, ciekawe, godne odwiedzenia 
miejsce - Muzeum Przyrodnicze PAN, wykonali plakat. Podsu-
mowanie zajęć odbyło się na forum klasy 6b. Obecnie uczniowie 
biorą udział w III etapie, w którym poruszają temat transportu 
i zastanawiają się jak w przyszłości będą wyglądały nasze mia-
sta. Na zajęciach „młodzi naukowcy” poszerzają wiedzę na temat 
historii pojazdów, transportu miejskiego, Smart City oraz miast 
przyszłości. W pracy wykorzystują metody aktywizujące. 

Biblioteka szkolna
W styczniu, po powrocie do szkoły ze zdalnego nauczania, 

biblioteka szkolna zaproponowała uczniom z klas 1-3 akcję pod 
hasłem „Bilet powrotny do biblioteki”. Rodzice dzieci otrzymali 
listy z apelem ukazującym korzyści płynące z czytania, natomiast 
uczniowie otrzymali bilet, na którym kasuje się ikonki - są to ka-
tegorie książek, które przeczytało dziecko. Pomysł zaczerpnięto 
z czasopisma „Biblioteka w szkole”. Notujemy dużą wypożyczal-
ność książek wśród dzieci z klas młodszych.

Dzień Bezpiecznego Internetu
W lutym obchodziliśmy Dzień Bezpiecznego Internetu. Do ro-

dziców został wysłany list zachęcający do przeczytania informacji 
na ten temat i obejrzenia filmów zawartych na stronach, do któ-
rych kierowały linki. Wspólnie możemy ustrzec dzieci przed nie-
chcianymi sytuacjami. Na godzinach wychowawczych oraz lekcjach 
informatyki przeprowadzono szereg zajęć o tej tematyce, wyświet-
lano filmy i rozwiązywano quizy edukacyjne. Dla większości zagad-
nienie jest znane mimo to, zawsze należy przypominać o zasadach 
zachowania i uczulać na istniejące zagrożenia w sieci.

NASZE SUKCESY
Dzieci z oddziału przedszkolnego zostały nagrodzone w kon-

kursie edukacyjnym Szkolne przygody Gangu Fajniaków w ka-
tegorii: żywioł – ogień. W dniu 20 stycznia 2021 roku otrzymały 
pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Wszystkim przed-
szkolakom serdecznie gratulujemy tym bardziej, że w konkursie 
wzięły udział 2144 placówki z całej Polski.

Z inicjatywy dwóch nauczycielek z naszej szkoły, lipa Ocalo-
na, która rośnie przy ulicy T. Kościuszki, została wyłoniona przez 
jury spośród 150 drzew zgłoszonych z całej Polski i znalazła się 
w wśród 16. finalistów konkursu Drzewo Roku organizowa-
nego przez Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja.  
W czerwcu, w ogólnopolskim głosowaniu internetowym, będzie 
rywalizowała o tytuł Drzewa Roku 2021. Liczymy na Wasze głosy!

Marzena Nowicka
Dyrektor Z.O. w Wiśniewie, nauczyciele 

oraz cała społeczność szkolna życzy Państwu, 
aby Święta Wielkanocne przepełnione były pokojem,

miłością i odpoczynkiem w gronie najbliższych. 
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przedszkole Samorządowe w Wiśniewie
Jesteśmy już na półmetku realizacji innowacji pedagogicznej pod 

tytułem „Twórcze dzieciaki”, w ramach której, w przedszkolu oraz  
w oddziale przedszkolnym, obchodzimy „nietypowe” święta.
Międzynarodowy Dzień Kubusia puchatka

Urocze przygody wiecznie głodnego i poszukującego miodu Kubu-
sia, Kłapouchego, który nieustannie gubi ogon, nieśmiałego Prosiaczka  
o wielkim sercu, rozbrykanego Tygrysa, czy praktycznego Królika i wszyst-
kowiedzącej Sowy były dla przedszkolaków dobrą okazją do wspaniałej 
przygody z czytaniem. Pogodny z natury, oddany przyjaciel Kubuś zagościł, 
w dniu 19 stycznia 2021 roku, w przedszkolu. Ten dzień był doskonałą oka-
zją do przypomnienia sobie o tym niezwykłym bohaterze i przeczytania 
dzieciom fragmentu książki pod tytułem „Kubuś Puchatek”. Przedszkolaki 
bawiły się chustą animacyjną oraz wykonały pracę plastyczną z wykorzy-
staniem papierowych talerzyków. To był dzień pełen radosnych zabaw. 
Wszystkim Babciom i Dziadkom…

W dniu 21 stycznia 2021 roku dzieci z oddziału przedszkolnego oraz 
przedszkolaki przygotowały niespodziankę dla swoich dziadków. W tym 
roku, ze względu na reżim sanitarny, nie mogliśmy zaprosić gości do nas, 
dlatego też, przedszkolaki nagrały życzenia dla Babci i Dziadka i zamieściły 
na Fb. Dzieci z przedszkola pięknie zaśpiewały piosenkę, natomiast dzieci 
z „zerówki” recytowały wiersz pt. „Z okazji Święta Babci…”. Oczywiście nie 
mogło zabraknąć własnoręcznie wykonanych upominków i laurek.
Zabawa choinkowa

Zabawa dla przedszkolaków z okazji karnawału to dzień niezwykły, wy-
czekiwany przez wiele tygodni. Jest atrakcją bardzo lubianą przez dzieci, 
dostarczającą im wielu przeżyć i radości. Tak też było w naszym przedszko-
lu, w dniu 27 stycznia 2021 roku, gdy odbyła się zabawa choinkowa. Tego 
dnia już od rana, w drzwiach przedszkola, pojawiły się dzieci przebrane 
za kolorowe postaci z książek lub za bohaterów dziecięcych kreskówek. 
Wspólnej zabawie towarzyszyły ciekawe konkursy z nagrodami.
Kocie zabawy, czyli obchodzimy Dzień Kota 

Święto Kota, w naszym kraju, przypada na dzień 17 lutego. Z tej oka-
zji w przedszkolu oraz w oddziale przedszkolnym zostały zorganizowane 
ciekawe zajęcia, których celem było: rozwijanie empatii - uwrażliwienie 
na potrzeby wszystkich zwierząt, przekazanie informacji na temat pra-
widłowej opieki nad zwierzętami, wyrabianie szacunku dla zwierząt, 
rozwijanie aktywności twórczej: językowej, ruchowej, plastycznej oraz 
muzycznej. Przedszkolaki wysłuchały bajki pod tytułem „Kot w butach”, 
uczyły się, w jaki sposób opiekować się zwierzętami, zapoznały się z koci-
mi obyczajami oraz rasami kotów. Były też wesołe „kocie zabawy”, takie 
jak: koci spacerek, zabawy z włóczką, rozwiązywanie zagadek, wykony-
wanie prac plastycznych oraz zabawy rytmiczne przy muzyce.
Dzień Dinozaura

W Polsce Dzień Dinozaura obchodzimy 26 lutego. To wspaniała oka-
zja, aby promować wiedzę na temat tych niezwykłych zwierząt. W te-
matycznej scenerii przedszkolaki poznawały dinozaury oraz próbowały 
wyjaśnić wiele tajemnic z nimi związanych. Dzieci wykonały również pra-
ce plastyczne pod tytułem „Dino, Dino, Dinozaur”. Natomiast sześcio-

latki z oddziału przedszkolnego, z okazji święta dinozaura, stworzyły 
ogromną grę planszową, której bohaterami były dwa Tyranozaury. 
Dzięki grze dzieci utrwaliły wcześniej zdobyte wiadomości o tych nie-
zwykle fascynujących zwierzętach, uczyły się współpracy oraz współ-
zawodnictwa. Poznały pracę archeologa oraz wykonały skamieliny.

I chociaż dinozaurów dawno nie ma na świecie to nadal cieszą 
się dużą popularnością pozwalając małym odkrywcom rozbudzać 
swoją wyobraźnię.
Nasze kobietki, czyli świętujemy Dzień Kobiet

To jest już tradycją, że 8 Marca świętują nie tylko Panie  
i dziewczynki ale także chłopcy. Wszystkie dzieci otrzymały piękne 
upominki zakupione przez rodziców. 

Marzena Nowicka
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Grudzień 2020 r.

Warsztaty Świąteczne 
DIY z GOK Wiśniew

Grudzień to wyjątkowy czas oczekiwania 
na święta w tym roku Gminny Ośrodek Kultu-
ry w Wiśniewie po raz pierwszy zorganizował 
warsztaty plastyczne online przez 2 tygodnie 
codziennie mogliśmy razem wykonywać proste 
ozdoby świąteczne, którymi z powodzeniem 
można ozdobić dom na święta. 

24 - 27 Grudnia 2020

Koncert Kolęd Online
Podczas Świąt Bożego Narodzenie na funpage’u Gminnego 

Ośrodka Kultury odbył się Koncert Kolęd online wystąpili dla Państwa 
artyści z terenu Gminy Wiśniew. 
• Zespół Ludowy im Zbigniewa Myrchy „Wiśniewiacy”
• Panie z Koła Gospodyń Wiejskich „Dwórki Helenki”
• Kapela Wiśniewska
• Zespół POWER BEAT 

 Fot. GOK  Fot. GOK  Fot. GOK

Zespół WI Power Beat. Fot. GOK

 KGW Dwórki Helenki. Fot. GOKZespół Ludowy „Wiśniewiacy”. Fot. GOK

Szkoła Językowa Eurolingua  
oraz Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniewie 
zachęca do wzięcia udziału  
w Akcji Charytatywnej

XVIII Gala Charytatywna hot Summer party 2021 Dzieci Eurolingua Dzieciom lokalnie 
i międzynarodowo jest organizowana w celu wsparcia Domów Dziecka. Na tą okoliczność 
organizujemy zbiórkę słodyczy dla dzieci (batoników, lizaków, czekolady, itp.) pod nazwą:

Wrzuć cukierka do pudełka radość dzieci będzie wielka.
Gala Charytatywna z udziałem dzieci odbędzie się 12 czerwca 2021 o godzinie 17:00  

w Centrum Kultury i Sztuki Scena Teatralna Miasta Siedlce. Dziel się Dobrem.
Łakocie można wrzucać do pojemników w Gminnym Ośrodku Kultury oraz w Bibliotece  

w Wiśniewie.
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4 - 17 stycznia 2021 r. 

Ferie Online 
Tegoroczne ferie przybrały inną formę niż zawsze. Wszyscy tęsknimy 

za śniegiem i beztroską zabawą na dworze. Co robić w domu, gdy nie 
można nawet wyjść na spacer? Jakie zajęcia zaproponować dzieciom  
w czasie ferii? Poniżej zebraliśmy dla Was propozycje warsztatów i zajęć 
online. Ta zima na pewno była inna, ale mamy nadzieję, że ani Wy ani 
Wasze dzieci nie nudziły się podczas ferii.

Konkurs plastyczny  
„lAURKA DlA BABCI  
I DZIADKA”

Przedmiotem konkursu było wykonanie kartki  
z okazji Dnia Babci i Dziadka, bez życzeń w środku. Każdy 
uczestnik mógł oddać na konkurs dwie prace (osobno 
dla babci, osobno dla dziadka) lub jedną (dla babci, dla 
dziadka albo wspólną: dla babci i dziadka) w formacie 
nie większym niż A6 (A4 złożone na pół). Laurka powinna 
być wykonana w dowolnej technice i z różnych materia-
łów (z zastrzeżeniem wykorzystania gotowych elemen-
tów oraz techniki komputerowej), do dekoracji należy 
wykorzystać zewnętrzną część kartki.

Konkurs plastycznego  
„Moja Świąteczna Ozdoba”

Przedmiotem konkursu było przygotowanie najładniejszych 
kartek i/lub bombek świątecznych lub innych ozdób nawiązujących 
do tematyki bożonarodzeniowej, wykonanych wedłu własnego 
pomysłu.

Jury w składzie: 
1. Barbara Chojecka 
2. Monika Piekart 
3. Magdalena Bojar  
Jury dokonało oceny zgodnie z regulaminem  
i postanowiłoprzyznać 5 wyróżnień: 
• Kacper Jurzyk 7 lat (Wiśniew) 
• Zofia Zima 9 lat (Siedlce) 
• Marcel Pogonowski 12 lat (Stare Okniny) 
• Zuzanna Strzemieczna 13 lat (Wólka Wiśniewska) 
• Hanna Jastrzębska 54 lat (Łupiny) 
ZWYCIĘZCOM SERDECZNIE GRATULUJEMY !!!

Jury w składzie: 
1. Barbara Chojecka 
2. Monika Piekart 
3. Paweł Strzemieczny 
Jury dokonało oceny zgodnie z regulaminem i postanowiło 
przyznać 5 wyróżnień: 
• Amelia Paciorek 13 lat (Łupiny) 
• Zofia Zima 9 lat (Siedlce) 
• Tomek Paciorek 9 lat (Łupiny) 
• Antek Zima 8 lat (Siedlce) 
• Blanka Ksionek 5 lat (Kaczory) 
ZWYCIĘZCOM SERDECZNIE GRATULUJEMY !!! 

31 stycznia 2021 r.

29 Finał Wielkiej Orkiestry  
Świątecznej pomocy 

Finał z głową - takie jest hasło przewodnie naszej zbiórki. Tym razem 
skupiamy się na zakupie sprzętu dla laryngologii, otolaryngologii i diag-
nostyki głowy. Jest to już drugi Finał WOŚP dedykowany laryngologii.  
29. Finał WOŚP odbędzie się 31 stycznia. Nieprzerwana transmisja inter-
netowa ruszy już 30 stycznia wieczorem.

Dnia 31 stycznia br. odbył się 29 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy w tym roku zbieraliśmy pieniądze na laryngologię, otolaryngologię  
i diagnostykę głowy. Przy współpracy z MOK Siedlce wolontariusze z Naszej 
Gminy zbierali pieniądze w miejscowościach Wiśniew, Śmiary oraz Radomyśl.

Wolontariuszom został podany ciepły posiłek, który przygotowały  
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Wiśniewie.

Wolontariusze zebrali 2360, 67zł, za co bardzo dziękujemy wszystkim 
darczyńcom.

 Fot. GOK

 Fot. GOK

 Fot. GOK

 Fot. GOK
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8 - 12.02.2021 r. 

Warsztaty walentynkowe – online
 Jak spędzić twórczo zimowe dni, a zarazem przygotować się do Święta 

Zakochanych? Wystarczy odwiedzić naszego fanpage’a na FB i wziąć udział 
we wspólnym tworzeniu dekoracji walentynkowych.

14 luty 2021 r. 

Koncert Walentynkowy - Online
W niedzielę 14 lutego w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiśniewie od-

był się koncert walentynkowy - online z transmisja na żywo na fanpage’u 
Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie. Artystów powitał dyrektor 
GOK Wiśniew Paweł Ksionek. W koncercie, który był transmitowany  
w Internecie, wystąpiły artystki ze Studia Wokalnego FEVER: Magdalena 
Hymos-Sulej wykonała dobrze znany utwór Franka Sinatry ‚Cheek too 
cheek’ Łucja Złoch zaprezentowała się w utworze Alicji Keys „If ain’t got 
you” oraz „Moje serce to jest muzyk” - Ewy Bem. Olga Wujkowska wy-
konała utwór „Butterfluz” Alicia Keys oraz „W rękawie As” z musicalu 
AIDA Aleksandra Myrcha w utworze Krystyny Prońko „Jesteś lekiem na 
całe zło” oraz „Get here” Olety Adams. Karina Szurek w utworze Lady 
Gagi „I will never love again” oraz „Im więcej Ciebie tym mniej” Na-
talii Kukulskiej. Julia Perz wykonała utwór „Między nami Antaktyda”  
- Ann oraz „Natural Women” Arethy Franklin.

W drugiej części koncertu wystąpił duet wokalno-instrumentalny  
Patrycja Niedziółka (śpiew) i Kacper Jastrzębski (pianino), 

uczniowie I LO im. Bolesława Prusa w Siedlcach. Zaprezentowali 
własne aranżację znanych utworów takich jak:

„Szukaj Mnie” - Edyty Geppert „Kochać” - Piotra Szczepanika oraz 
wiersz Haliny Poświatowskiej „Wieczny finał” Walentynkowy koncert 
poprowadzili członkowie Młodzieżowej Rady Gminy w Wiśniewie: Maja 
Woźniak ze Szkoły Podstawowej w Wiśniewie oraz Bartłomiej Bierkat  
ze Szkoły Podstawowej w Radomyśli. 

 Fot. GOK

 Fot. GOK

Koncert z okazji Dnia Kobiet
14 marca w niedzielny wieczór na scenie Sali wido-

wiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie odbył 
się wyjątkowy muzyczny koncert z okazji Dnia Kobiet.

Ze względu na sytuację epidemiczną koncert odbył się 
bez udziału publiczności a transmitowany był na żywo na 
fanpage’u GOK Wiśniew. Dyrektor GOK Wiśniew paweł 
Ksionek powitał artystów i widzów oglądających transmisję 
a Wójt Gminy Wiśniew Krzysztof Kryszczuk złożył na ręce 
Przewodniczącej Rady Gminy Wiśniew Elżbiety Wysokiń-
skiej życzenia dla wszystkich Pań oraz symboliczny bukiet 
kwiatów. Koncert poprowadziły Maja Woźniak i Karolina 
Jastrzębska z Młodzieżowej Rady Gminy Wiśniew. 

Mogliśmy usłyszeć najpiękniejsze szlagiery muzyki filmo-
wej i nie tylko. W pierwszej części koncertu wystąpiła Kapela 
Młodzieżowa „Wiśniewiacy” w składzie Konrad Skolimow-
ski (akordeon), Kasia Grodzicka (wokal, skrzypce), Tomek 
Kantowicz (perkusja) oraz Maksym piątkiewicz (kontrabas).

W drugiej części koncertu wystąpił DUET patrycja  
Niedziółka (wokal) i Kacper Jastrzębski (pianino).

Przewodnicząca RGW  
Elżbieta Wysokińska. Fot. GOK

Dyrektor GOK Paweł Ksionek. Fot. GOK

Patrycja Niedziółka i Kacper Jastrzębsk. Fot. GOK

Kapela Młodzieżowa „Wiśniewiacy”. Fot. GOK
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Od połowy kwietnia w Gminie Wiśniew będzie realizowane także 

BEZpłATNE CZIpOWANIE pSÓW
W ramach działań prewencyjnych, których celem jest zapobieganie bezdomności zwierząt  

Gmina Wiśniew pokrywa 100% kosztów elektronicznego znakowania psów,  
których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Wiśniew.

Szczegółowe informacje na temat czipowania można uzyskać w Urzędzie Gminy Wiśniew, pok. 118,  
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 2021 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 350 zł brutto. 
Właściciel zobowiązany jest do opłacenia 50% ww. kosztu (tj. 175 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: Gabinet weterynaryjny „Piesio  
i krówka” Paweł Prokopowicz, ul. Prądzyńskiego 5, 08-110 Siedlce, poniedziałki i środy 900-1700, tel. 505 121 498.

Uwaga:
•	 Gmina będzie ponosiła wyłącznie koszty sterylizacji suczki (zabieg, leki po zabiegu, zdjęcie szwów).
•	 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 31.12.2021 lub do wyczerpania limitu środków.

Informacje oraz wniosek można uzyskać w Urzędzie Gminy Wiśniew, pok. 118, tel. 25 641 73 13 wew. 119.
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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

Wójt Gminy Wiśniew  
Krzysztof Kryszczuk  

przyjmuje interesantów  
w każdy czwartek  

w godz. 10.00 – 17.00

przewodnicząca  
Rady Gminy Wiśniew
Elżbieta Wysokińska

 przyjmuje interesantów po uprzednim  
umówieniu telefonicznym:  

Biuro Rady Gminy  

tel. 25 641 73 13

Bezpłatny system SMS z powiadomieniami 
dla mieszkańców

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

przypominamy, że w Gminie Wiśniew funkcjonuje bezpłatny system powiadamiania SMS. Mieszkańcy, którzy dołączyli do systemu 
otrzymują za jego pomocą powiadomienia o terminie i rodzaju odbieranych śmieci oraz ważne komunikaty o przerwach w dostawie wody, 
awariach, zebraniach, wydarzeniach itp. Zachęcamy wszystkich mieszkańców Gminy Wiśniew do bezpłatnej rejestracji.

Wyrażenie chęci dołączenia do systemu powiadomień oznacza pełną anonimowość. W systemie są tylko nasze dane kontaktowe  
tj. numer telefonu komórkowego i miejsce zamieszkania. W każdej chwili można je poprawić lub zmienić. Korzystanie z usługi jest całkowicie 
bezpłatne, użytkownik wyrażający chęć otrzymywania powiadomień sms nie ponosi żadnych kosztów związanych z odbieraniem wiadomości. 
W każdej chwili istnieje możliwość rezygnacji z usługi - również nieodpłatnie.

- Do uruchomienia tego typu systemu komunikacji z mieszkańcami „zdopingowała” nas obecna sytuacja, spowodowana pandemią  
koronawirusa. Chcemy w ten sposób szybciej docierać do naszych mieszkańców z komunikatami 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:
- komunikatów dotyczących koronawirusa,
- 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.
Aby zapisać się do systemu powiadamiania SMS należy:
Wysłać sms z kodem sołectwa odnośnie którego będą wysyłane powiadomienia. Szczegóły dotyczące kodów w tabelce poniżej.  

Koszt aktywacji usługi to koszt sms-a według taryfy Państwa operatora.
Kod zapisania 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
Kod wypisania 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 sprawdzenie poprawności treści wysłanej wiadomości. 
Zachęcamy naszych mieszkańców do skorzystania z tej usługi komunikacji.
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Wejdź na spis.gov.pl i bądź na bieżąco!

Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań 2021

Wejdź na spis.gov.pl i spisz się!  
Spis trwa od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. 

Spis Powszechny to:

Pamiętaj, że udział w spisie to Twój obowiązek wynikający z ustawy 
o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

Obowiązkowe badanie 
realizowane raz na 10 lat 
przez Główny Urząd 
Statystyczny

Ustawowa
gwarancja 
ochrony Twoich 
danych

Nowoczesna
i bezpieczna 
formuła spisu 
on-line


