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Informacja Wójta Gminy Wiśniew
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY WIŚNIEW WYDANE 

OD 12 MARCA DO 31 MAJA 2020 R. 

UChWAŁY PODJęTE  
PRZEZ RADę GMINY WIŚNIEW

Podczas XXI sesji w dniu 31 marca 2020 r. Rada Gminy Wiśniew 
podjęła następujące uchwały:  

1.  Nr XXI/151/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi Justyny D.  
na działanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Wiśniewie,

2.  Nr XXI/152/2020 w sprawie określenia programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Wiśniew w 2020 roku,

3.  Nr XXI/153/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy Wiśniew 
na 2020 rok,

4.  Nr XXI/154/2020 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie  
nieruchomości w formie darowizny.

5.  Nr XXI/155/2020 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieru-
chomość stanowiącą własność Gminy Wiśniew.

Podczas XXII sesji w dniu 29 maja 2020 r. Rada Gminy  
Wiśniew podjęła następujące uchwały: 

1. Nr XXII/156/2020 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy  
do wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprze-
targowym nieruchomości mienia gminnego,

1. Nr XXII/157/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nie-
ruchomości mienia gminnego położonej w miejscowości Stok 
Wiśniewski,

1. Nr XXII/158/2020 w sprawie przyjęcia Programu Wspierania 
Rodziny w  Gminie Wiśniew na lata 2020-2022,

1. Nr XXII/159/2020 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad 
ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bez-
domnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami 
opiekuńczymi,

1. Nr XXII/160/2020 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy  
Finansowej na lata 2020-2029,

1. Nr XXII/161/2020 w sprawie zmiany w budżecie gminy 
Wiśniew na 2020 rok.

1.  Nr 169/2020 z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zmiany w Zarzą-
dzeniu Nr 262/2017 Wójta Gminy Wiśniew – Szefa Obrony Cywilnej 
Gminy z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie opracowania i wprowa-
dzenia Planu Obrony Cywilnej Gminy Wiśniew do stosowania.

2.  Nr 170/2020 z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie zmian w budże-
cie gminy na 2020 rok.

3.  Nr 171/2020 z dnia 23 maca 2020 r. w sprawie przedłożenia 
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wiśniew oraz spra-
wozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury  
za 2019 rok.

4.  Nr 172/2020 z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia 
procedury dezynfekcji obszarów w Urzędzie Gminy Wiśniew 
oraz obiektów gminnych.

5.  Nr 173/2020 z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie unieważnie-
nia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2020 r. 
zadań publicznych gminy Wiśniew z zakresu wspierania i upo-
wszechniania kultury fizycznej.

6.  Nr 174/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia ceny 
miesięcznego czynszu dzierżawnego.

7.  Nr 175/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania 
komisji do odbioru zadania inwestycyjnego „Projekt i przebu-
dowa świetlicy wiejskiej w Helenowie”.

8.  Nr 176/2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie przekazania 
sprawozdania finansowego Gminy Wiśniew za 2019 rok.

9.  Nr 177/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian  
w budżecie gminy na 2020 rok.

10.  Nr 178/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian Wielo-
letniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniew na lata 2020-2029.

11.  Nr 179/2020 z dnia 24 kwietnia  2020 r. w sprawie zasad pro-
wadzenia rachunkowości na dofinansowanie przedsięwzięcia 
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 
2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szyb-
kiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych 
różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu 
o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu 
grantowego pod nazwą Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopol-
skiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

12.  Nr 180/2020 z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie zmian w budże-
cie gminy na 2020 rok.

13.  Nr 181/2020 z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie powołania 
Komisji przetargowej (na zadanie pn.: „Dostawa i montaż re-
gałów do archiwum zakładowego Urzędu Gminy Wiśniew”  
w ramach zadania inwestycyjnego „Zakup wyposażenia  
do budynku Urzędu Gminy Wiśniew”).

14.  Nr 182/2020 z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie powołania  
Komisji przetargowej (na zadanie pn.: „Zagospodarowanie 
odpadów komunalnych z terenu Gminy Wiśniew”).

15.  Nr 183/2020 z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie powoła-
nia Komisji przetargowej (na: „Przebudowę drogi gminnej  
nr 361109W Łupiny – Mroczki gmina Wiśniew od km 0+300,00 
do km 1+100,00”).

16.  Nr 184/2020 z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie powołania  
Komisji do ustalenia normy paliwa w sprzęcie silnikowym.

17.  Nr 185/2020 z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie zmiany prze-
pisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową  
Gminy Wiśniew.

18.  Nr 186/2020 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie powołania  
Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne kierowni-
cze stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Gospodarki  
Komunalnej w Urzędzie Gminy Wiśniew. 

19.  Nr 187/2020 z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie powołania  
Komisji do odbioru lokalu użytkowego.

20.  Nr 188/2020 z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgo-
dy na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości mienia 
gminnego w miejscowości Mościbrody.

21.  Nr 189/2020 z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie sporządzenia 
skonsolidowanego bilansu Gminy Wiśniew.

22.  Nr 190/2020 z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie przedstawienia 
raportu o stanie Gminy Wiśniew za 2019 rok.
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XXI sesja
W dniu 31 marca 2020 roku (wtorek) o godz. 15:00  

w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie odbyła 
się XXI sesja Rady Gminy Wiśniew w kadencji 2018-2023.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym oraz 
zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego doty-
czącymi przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się ko-
ronawirusa SARS-Cov-2 Przewodnicząca Rady Gminy 
Wiśniew podjęła decyzję, że ta sesja odbędzie się bez 
udziału sołtysów, gości ani publiczności. Obecność pra-
cowników Urzędu Gminy została także ograniczona  
do niezbędnego minimum.

XXII sesja
W dniu 29 maja 2020 roku (piątek) o godz. 10:00  

w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie przy 
ul. Batalionów Chłopskich 2 odbyła się XXII sesja Rady 
Gminy Wiśniew.

W trakcie tej sesji podjęto uchwały w sprawie:
•	upoważnienia Wójta Gminy do wyrażenia zgody  

na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 
nieruchomości mienia gminnego,

•	wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości mienia 
gminnego położonej w miejscowości Stok Wiśniewski, 

•	przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie 
Wiśniew na lata 2020-2022,

•	ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności 

za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schro-
nisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,

•	zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 
2020-2029,

•	zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2020 rok.
Ponadto omówiono działania Wójta Gminy Wiśniew 

i Rady Gminy Wiśniew podejmowane w okresie między-
sesyjnym, przedstawiono informację na temat oceny 
zasobów pomocy społecznej za rok 2019 dla gminy Wiś-
niew oraz sprawozdanie z realizacji programu współ-
pracy gminy Wiśniew z organizacjami pozarządowymi  
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność  
pożytku publicznego za 2019 rok.

fot. GOK

Podczas obrad omówiono działania Wójta Gminy 
Wiśniew i Rady Gminy podjęte w okresie międzyse-
syjnym oraz ewaluację Programu Wspierania Rodziny  
w Gminie Wiśniew na lata 2017 – 2019. Ponadto radni 
podjęli uchwały w sprawie:
•	rozpatrzenia skargi Justyny D. na działanie Kierownika 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniewie,
•	określenia programu opieki nad zwierzętami bezdom-

nymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na te-
renie Gminy Wiśniew w 2020 roku,

•	zmian w budżecie gminy Wiśniew na 2020 rok.

Sesje Rady Gminy Wiśniew
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Absolutorium po raz osiemnasty

1. Gmina Wiśniew złożyła dokumenty niezbędne do pod-
pisania umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu 
Dróg Samorządowych w ramach naboru wniosków na rok 
2020 na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej  
nr 361109W Łupiny – Mroczki od km 0+300,00 do km 1+100,00” 
o długości 800 mb od skrzyżowania w Łupinach do Szkoły Pod-
stawowej w Śmiarach. Przyznana dotacja to kwota w wysokości  
344 113,91 zł co stanowi 65% kwoty wnioskowanej. 

W dniu 3 czerwca 2020r. wpłynęły trzy oferty na wykonanie 
robót budowlanych. Termin wykonania określono do 31 sierpnia 
2020r. Trwa weryfikacja złożonych ofert.

2. Gmina Wiśniew uzyskała dofinansowanie ze środków budżetu 
Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację przed-
sięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Łu-
piny – Śmiary od km 0+000 do km 0+847,50” w wysokości 75 000,00 zł.

Trwają czynności 
związane z przygo-
towaniem postepo-
wania o udzielenie 
zamówienia pub-
licznego na wykonanie robót budowlanych. Termin zakończenia 
przewidziany jest na koniec października br.

3. Do końca czerwca br. trwają prace projektowe związane  
z przygotowaniem inwestycji:
−	„Rozbudowa drogi gminnej nr 361141W na odcinku o długości 

od km 0+116,00 do km 1+180,00 oraz przebudowa odcinka dro-
gi gminnej nr 361141W od km 0+000,0 do km 0+116,0 i drogi 
wewnętrznej na działce nr ewid. 675, ul Szkolna w Wiśniewie;

−	„Rozbudowa ulicy Południowej w Wiśniewie od skrzyżowania 
z drogą gminną nr 361108W do ulicy Batalionów Chłopskich”.

Drogi w gminie Wiśniew

24 czerwca 2020 r. odbyła się XXIII sesja Rady Gminy Wiśniew. 
W trakcie obrad radni jednogłośnie podjęli uchwały w sprawie 
udzielenia wotum zaufania oraz w sprawie udzielenia absoluto-
rium wójtowi Gminy Wiśniew – Krzysztofowi Kryszczukowi.

Radni byli również jednomyślni w sprawie zatwierdzenia spra-
wozdania finansowego Gminy Wiśniew wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu za 2019 rok oraz jednogłośnie zaakcepto-
wali Raport o stanie Gminy Wiśniew za 2019 rok. Za podjęciem 
uchwał zagłosowało piętnastu obecnych na sesji radnych.

Głosowanie nad absolutorium poprzedziły sprawozdania  
z działalności:
•	Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 

sprawozdanie odczytał ks. kan. henryk Krupa – Przewodniczący 
GKRPA;

•	Komisariatu Policji w Skórcu – informację o stanie bezpieczeń-
stwa i porządku publicznego na terenie działania Komisariatu 
Policji w Skórcu Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach za 2019 rok 
przedstawił nadkomisarz Jarosław Aniszewski - Komendant 
Komisariatu Policji w Skórcu;

•	Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniewie – szcze-
gółowe sprawozdanie zaprezentowała kierownik GOPS, Anetta 
Roszkowska;

•	Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie - sprawozdanie przed-
stawił dyrektor GOK Paweł Ksionek;

•	 Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP w Wiśniewie - sprawozdanie 
złożył druh Karol Woźniak.

W punkcie dotyczącym uchwał budżetowych, Sylwia Paryła 
– Skarbnik Gminy omówiła zmiany w budżecie gminy Wiśniew  
na 2020 r. i w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiśniew 
na lata 2019-2026.

Następnie zebrani na sesji mieli możliwość obejrzenia pre-
zentacji przedstawiającej pracę poszczególnych referatów Urzędu 
Gminy i jednostek organizacyjnych gminy, zestawienia i wykresy 
zawierające dane o majątku, dochody i wydatki budżetu w 2019 r. - 
w zestawieniu z latami poprzednimi.

Po prezentacji, przewodnicząca Rady Gminy Wiśniew Elżbie-
ta Wysokińska odczytała treść uchwały w sprawie absolutorium  
dla wójta gminy Wiśniew. Podczas głosowania wszyscy radni obec-
ni na sesji byli za jej przyjęciem. To już osiemnaste absolutorium 
obecnego wójta – Krzysztofa Kryszczuka i drugie wotum zaufania.

Po głosowaniu wójt podziękował Radzie Gminy, sołtysom, 
dyrektorom jednostek organizacyjnych, kierownikom referatów  
i pracownikom Urzędu za dobrą współpracę.

Na sesji obecni byli również: Jarosław Krzymowski - zastępca 
wójta gminy Wiśniew, Ewa Wiśniewska - sekretarz gminy Wiś-
niew, Katarzyna Wielgórska - dyrektor SP w Śmiarach, Beata 
Wiszniewska - dyrektor SP w Radomyśli, Urszula Sosnówka - dy-
rektor ZO w Wiśniewie, Emilia Protasiuk - przewodnicząca Mło-
dzieżowej Rady Gminy Wiśniew oraz mecenas Ewa Foryszewska.
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Gmina Wiśniew przekazała darowiznę  
18 000 zł na doposażenie szpitala Miejskiego

Gmina Wiśniew przekazała Szpitalowi Miejskiemu środki pieniężne na walkę z COVID-19  
i zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa. 

Darowizna w wysokości 18 000 zł została przekazana na podstawie porozumienia z 5 maja 2020 r. 
w związku z realizowanymi przez Szpital zadaniami w ramach walki z pandemią. 

INWESTYCJE GMINNE
USUWANIE I UNIESZKODLIWIENIE AZBESTU

TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA 
BUDYNKU UG WIŚNIEW

Wzorem lat ubiegłych, na początku maja br. Gmina Wiśniew złożyła wnio-
sek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
na dofinansowanie zadania „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na tere-
nie gminy Wiśniew w 2020 r.”. W tym roku wniosek objął 56 gospodarstw,  
z których zostanie usunięte i unieszkodliwione ponad 189 ton płyt azbestowo-
-cementowych. Przewidywany koszt realizacji wyniesie ok. 70.000 zł, z czego 
50 000 zł sfinansowane zostanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej. Przypominamy jed-
nocześnie, że w sposób ciągły trwają zapisy osób, 
które chcą zgłosić eternit do utylizacji w przyszłym 
roku. Zainteresowanych zapraszamy.

BOISKO SPORTOWE W RADOMYŚLI

W marcu br. został złożony wniosek o przyznanie 
pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowie-
ckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia 
Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020” na zadanie 
pn. „Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Pod-
stawowej w Radomyśli”. Przewidywany koszt całkowity 
projektu to ponad 216 tyś zł, z czego wnioskowane do-
finansowanie to kwota 162 017 tyś zł. Projekt obejmuje 
modernizację obecnie istniejącego boiska przekształca-
jąc je w wielofunkcyjne: do gry w koszykówkę, siatkówkę  
i tenisa. Będzie wykonane na istniejącej nawierzchni asfal-
towej, stanowiącej podbudowę pod nową modułową na-
wierzchnię polipropylenową. Przewiduje się poszerzenie  
i wydłużenie istniejącego boiska o wymiarach 11.4 x 24,2 
[m] do wymiaru 19 x 32 [m]. Boisko będzie mieć charakter 
obiektu sportowego ogólnodostępnego przeznaczonego 
dla młodzieży szkolnej oraz 
społeczności lokalnej.

INWENTARYZACJA źRÓDEŁ CIEPŁA

Gmina Wiśniew złożyła wniosek o udzielenie pomocy finansowej z bu-
dżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu 
Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” na zadanie pn. „Inwentaryza-
cja indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Wiśniew”. Zadanie polegać 
będzie na przeprowadzeniu kompleksowej inwentaryzacji wszystkich źródeł 
ciepła, które występują na terenie Gminy Wiśniew. Szczegółową inwentary-
zacją objęte zostaną źródła ciepła zainstalowane w budynkach mieszkalnych,  
a także nieruchomościach niezamieszkałych (tj. obiekty usługowe, produkcyj-
ne, budynki publiczne, etc.) Szacunkowy całkowity koszt brutto realizacji zada-
nia wynosi 33 210,00 zł, co stanowi 100 % wnioskowanej pomocy finansowej. W lutym br. została podpisana umowa z Wykonawcą 

firmą F.R.B. MAL-POL z Siedlec na wykonanie ostatniego 
etapu prac budowlanych remontu budynku Urzędu Gminy 
Wiśniew. Zgodnie z umową wartość robót wynosi ponad 
1,5 mln zł, natomiast termin wykonania to 30 września 
2020 r. Zakres robót obejmuje przebudowę pomieszczeń 
piwnicy z przemalowaniem ścian i ułożeniem tereakoty; 
przebudowę i remont I piętra z wyburzeniem istniejących 
ścian w byłym mieszkaniu i ułożeniem terakoty na kon-
dygnacji; przebudowę pomieszczeń na parterze pod przy-
szłe archiwum i pomieszczenia służące OSP  oraz remont 
trzech klatek schodowych z dostosowaniem do obowią-
zujących przepisów z nadlaniem biegów i wymianą balu-
strady. Po wykonaniu przewidzianych prac budynek urzę-
du będzie spełniał wymogi obowiązujacych przepisów  
i będzie funkcjonalny dla mieszkańców gminy.

DOFINANSOWANIE DLA PIęCIU SOŁECTW 
GMINY WIŚNIEW

Gmina Wiśniew złożyła 5 wniosków o przyznanie pomocy finansowej  
ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Ma-
zowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” z przeznacze-
niem na dofinansowanie 5 różnych zadań dla naszych sołectw. Sołectwo może 
uzyskać dofinansowanie na realizację jednego zadania w kwocie do 10 tyś zł. 

Wnioski dotyczą sołectw:
-  Daćbogi, na zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej,
- Gostchorz, na wyposażenie świetlicy w sprzęt AGD,
- helenów, na wyposażenie świetlicy w sprzęt AGD,
- Łupiny, na siłownię zewnętrzną,
- Śmiary, na wyposażenie świetlicy w sprzęt AGD.

MIAS 2020

MIWOP 2020
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Gmina Wiśniew dwukrotnie pozyskała środki na zakup no-
wych laptopów dla szkół podstawowych w Wiśniewie, Śmiarach 
i Radomyśli. Pierwsza dotacja pozyskana w kwietniu w ramach 
projektu „Zdalna Szkoła, jako wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edu-
kacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” wynosiła blisko 60 000 
zł, za które Urząd Gminy zakupił 30 komputerów przenośnych  
wraz z oprogramowaniem. Urządzenia służyły uczniom i nauczy-
cielom do zdalnych lekcji, a po powrocie do normalnej nauki 
będą do dyspozycji uczniów w pracowniach szkolnych.

W związku z epidemią koronawirusa od 25 marca szkoły miały 
obowiązek realizowania nauki zdalnej. Zajęcia były realizowane 
zgodnie z podstawą programową według harmonogramu lekcyj-
nego ustalonego przed zamknięciem szkół. Nauczyciele do pro-
wadzenia zajęć wykorzystywali środki komunikacji elektronicz-
nej. Aby skutecznie realizować naukę zdalną Zespół Oświatowy 
w Wiśniewie otrzymał 15 laptopów, 6 urządzeń trafiło do Szkoły 

Laptopy dla szkół w Gminie Wiśniew

Urząd Gminy Wiśniew świadczy usługi w formie elektronicznej w ramach usługi e-Urząd.
Portal e-Urząd został stworzony w celu bezpiecznego i zgodnego z przepisami obowiązującego prawa świadczenia Intere-

santom usług publicznych drogą elektroniczną. Stanowi bezpieczny i wygodny dostęp do realizacji spraw będących w kompetencjach 
gmin i powiatów województwa mazowieckiego. Zapewnia Interesantom sprawny dostęp do świadczonych w danym czasie 
usług i ich obsługę. System wspomaga wspólną pracę i komunikację pomiędzy Intere-
santem, a Urzędnikiem.

Urząd Gminy Wiśniew w ramach usługi e-Urząd udostępnił następujące wnioski:
- Dopisanie do spisu wyborców wyborcy niepełnosprawnego w obwodzie dostosowa-

nym do osób niepełnosprawnych
- Dopisanie do spisu wyborców.
- Dopisanie do spisu wyborców.
- Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego
- Podział nieruchomości
- Przyznanie dodatku mieszkaniowego
- Rozpatrywanie skarg obywateli
- Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego
- Sprowadzenie dokumentu stanu cywilnego z zagranicy
- Ustalenie numeru porządkowego budynku (adresu)
- Ustalenie/określenie/korekta zobowiązania podatkowego z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych i prawnych.
- Ustalenie/określenie/korekta zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych.
- Ustalenie/określenie/korekta zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych 

i prawnych.
- Ustalenie/określenie/korekta zobowiązania podatkowego z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych.
- Uzupełnienie aktu stanu cywilnego
- Uzyskanie ulgi w podatkach i opłatach lokalnych
- Wniosek o podział nieruchomości rolnej lub wykorzystywanej na cele rolne lub leśne
- Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
- Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg
- Wydanie decyzji o warunkach zabudowy
- Wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
- Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów

Aby skorzystać z usług świadczonych w formie elektronicznej należy:
1. Otworzyć w przeglądarce stronę www.wrotamazowsza.pl
2. W lewym górnym rogu w polu wyszukiwania należy wpisać „Wiśniew” 
3. Po wybraniu „Urząd Gminy Wiśniew” pojawi się lista usług świadczonych w formie elektronicznej
4. Po kliknięciu w wybraną usługę pojawi się jej opis oraz (na dole strony) link do zrealizowania jej przez Internet. Wniosek 

można złożyć logując się za pomocą Profilu Zaufanego.
Portal e-Urząd umożliwia dostęp do katalogu usług publicznych dla niezalogowanych Interesantów (na poziomie dostępu 

do informacji gromadzonej w systemie e-Urząd). W celu uzyskania możliwości wysłania dokumentu elektronicznego należy 
zarejestrować się w portalu np. za pomocą konta ePUAP.

Podstawowej w Śmiarach a 9 kolejnych do Szkoły Podstawowej 
w Radomyśli.

18 czerwca Gmina Wiśniew uzyskała kolejne dofinanso-
wanie z programu Zdalna Szkoła+ na zakup 21 laptopów wraz  
z niezbędnym oprogramowaniem do nauki zdalnej dla uczniów  
i nauczycieli z terenu naszej gminy. Pozyskana wówczas kwota  
to 73.374,00 zł. 

Obie dotacje były możliwe dzięki środkom Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyj-
nego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Po powrocie do nauki  
w szkołach laptopy zakupione w ramach projektów Zdalna Szko-
ła i Zdalna Szkoła+ będą do dyspozycji uczniów i nauczycieli  
w poszczególnych placówkach szkolnych Gminy Wiśniew.

Wrota Mazowsza - wnioski online
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Aby uzyskać odpis aktu urodzenia lub 
małżeństwa nie trzeba już iść do urzędu. Od 
21 kwietnia odpisy aktów stanu cywilnego 
można uzyskać od ręki w wersji elektronicz-
nej. Centralny Ośrodek Informatyki wdrożył 
e-usługę w wersji rozszerzonej umożliwiającą 
wnioskowanie online o odpis aktu urodzenia, 
małżeństwa i zgonu. 

Gotowy dokument jest generowany bez-
pośrednio z Systemu Rejestrów Państwowych 
(SRP), a następnie automatycznie przesyłany 
na skrzynkę wnioskodawcy Mój Gov. 

Wydanie dokumentu przez automat bę-
dzie możliwe przy spełnieniu kilku warunków.
•	 odpis aktu, o który wnioskujesz, musi dotyczyć 

Ciebie, Twoich dzieci, małżonka lub rodziców,
•	 system - w trakcie wypełniania wniosku - 

musi potwierdzić, że możliwe jest automa-
tyczne wydanie odpisu. Chodzi o informa-
cję, czy akt jest zdigitalizowany, jawny i bez 
założonej blokady wydawania,

•	płatności za odpis należy dokonać online.
Aby zawnioskować o odpis, a później 

dostać go w wersji elektronicznej należy 
mieć dostęp do profilu zaufanego. Na stro-
nie www.gov.pl należy zalogować się swoim 
profilem zaufanym do konta Mój GOV i wybrać e-usługę Uzyskaj 
odpis aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu).

Za uzyskanie odpisu trzeba zapłacić – tak było zawsze, to nie 
ma związku z nową e-usługą:
•	22 zł – za odpis skrócony aktu stanu cywilnego (także za odpis 

wielojęzyczny w formie papierowej),
•	33 zł – za odpis zupełny aktu stanu cywilnego.

Załatwienie sprawy przez pełnomocnika – kosztuje dodatkowo 
17 zł za pełnomocnictwo.

Elektroniczny odpis aktu stanu cywilnego

Gmina Wiśniew przekazała środki ochrony osobistej stra-
żakom z OSP Wiśniew i OSP Radomyśl. Przekazana darowizna 
to środki ochronne do przeciwdziałania COVID-19: maseczki 
jednorazowe, kombinezony i rękawice jednorazowe, komplety 
ubrań specjalnych z hełmami, przyłbicami i goglami, płyn dezyn-
fekujący i worki 120l na odpady czerwone.

Materiały te Gmina pozyskała od samorządu Województwa 
Mazowieckiego, ich wartość to 27 608,88 zł. Wolą darczyńcy ma-
teriały te mają być wykorzystane w celu realizacji działań związa-
nych z likwidacją pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie 
województwa mazowieckiego.

Wysyłając wniosek online, są do wyboru dwa sposoby płatności 
– online lub przelew bankowy bądź pocztowy.

Nowa odsłona e-usługi to jedno z działań w ramach projektu 
Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych POPC.

Więcej informacji na stronach:
https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/odpis-od-reki oraz
https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-odpis-aktu-stanu-cywilnego-
-urodzenia-malzenstwa-zgonu.

Środki ochrony osobistej 
przekazane strażakom

Fot. UG Fot. UG Fot. UG
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Dzisiaj  zajmiemy się niemieckim systemem opieki zdrowotnej 
stawianym za wzór efektywności,  dostępności i  satysfakcji pacjenta.  
To właśnie w Niemczech ponad sto lat temu po raz pierwszy na świecie 
wprowadzono obowiązkowe ubezpieczenia zdrowotne. Do dziś podobny 
system oparty na powszechnym płaceniu składek  nazywany „modelem 
Bismarcka” i występuje we wszystkich rozwiniętych krajach świata. 

Jak leczą naszych sąsiadów - NIEMCY

Całkowite wydatki na służbę zdrowia w Niemczech wyniosły 
9,5 % PKB (w Polsce 4,5 % PKB ). 

Ustawowe Ubezpieczenie Zdrowotne (GKV) obejmuje 
90% całej populacji i jest obowiązkowe dla pracowników eta-
towych, emerytów i bezrobotnych. Przedsiębiorcy i przedsta-
wiciele wolnych zawodów nie muszą przystępować do GKV. 
Podstawowa składka zdrowotna wynosi 14,6 % (w Polsce 
9%), jest płacona po połowie przez pracownika i pracodawcę. 
Ponadto Kasy Chorych pobierają dodatkową składkę w wy-
sokości około 1%. Pieniądze wpływają do Funduszu Zdrowia, 
który rozdziela je do Kas Chorych. Każdy pacjent ma do wy-
boru jedną z ponad 100 Kas Chorych, które walczą o pacjenta 
jakością kontraktowanych usług. 

Podstawową opiekę zdrowotną sprawują lekarze domowi 
(rodzinni) którzy prowadzą własne praktyki lub łączą się w prak-
tyki grupowe. Dominują więc małe przychodnie. Niemcy są bar-
dzo zadowoleni z pracy lekarzy rodzinnych, cenią zwłaszcza ich 
dużą dostępność. Zwykle w godzinach 8-9 są „godziny otwarte”, 
gdzie każdy może przyjść „pokazać się” swojemu lekarzowi i jeśli 
jego stan będzie wymagał szybkiej interwencji będzie przyjęty 
od razu. W pozostałych przypadkach zostanie zarejestrowany 
na konkretną godzinę lub na inny dzień. Prawie połowa pacjen-
tów jest przyjmowana tego samego dnia. Możliwa jest rejestra-
cja osobista, telefoniczna, mailowa lub internetowa. Dokumen-
tacja medyczna prowadzona jest elektronicznie, ale recepty 
wystawia się w postaci papierowej. 

Po godzinach pracy lekarzy rodzinnych można osobiście 
zgłosić się do przyszpitalnego ambulatorium lub wezwać lekarza 
ze Służby Dyżurnej. 

Czas oczekiwania na pierwszorazową wizytę u specjali-
sty wynosi zwykle 3 -4 tygodnie, wizyty kontrolne umawia się  
w znacznie krótszym terminie. Na badanie USG, tomografię kom-
puterową czy rezonans magnetyczny czeka się około tygodnia. 

Czas pracy lekarza specjalisty jest bardzo szanowany, wraz 
z nim w 2-3 gabinetach pracują asystenci medyczni, technicy  
i pielęgniarki. Najpierw pielęgniarka lub inna osoba zbiera i wpi-
suje do dokumentacji wywiad, mierzy ciśnienie, wagę, cukier, 
wykonuje EKG lub inne badania i dopiero wtedy pacjent prze-
chodzi do gabinetu lekarza. 

W przypadku zagrożenia życia lub zdrowia pacjent może 
zgłosić się na Izbę Przyjęć najbliższego szpitala. Czas oczekiwania  
w mniej poważnych schorzeniach raczej nie przekroczy 2 godzin. 

W szpitalach można liczyć na uprzejme traktowanie i w pełni 
fachową pomoc. Istnieje duża sieć prywatnych, renomowanych 

klinik stosujących terapię na najwyższym światowym poziomie. 
Za każdy dzień pobytu w szpitalu pacjent płaci 10 euro (limit do 
pierwszych 28 dni, możliwość zwolnienia w przypadku małych 
dochodów). Za pobyt w sali jednoosobowej lub specjalna opie-
kę ordynatora trzeba dodatkowo zapłacić (oczywiście oficjalnie, 
szpitalowi). Dla Polaków ciekawostką jest, że codziennie pacjen-
tów odwiedza pracownik gastronomii i zbiera zamówienia na ju-
trzejszy obiad (do wyboru są co najmniej dwa smaczne, pełno-
wartościowe dania i deser).

Pacjentka w ciąży musi zgłosić się na odpowiednią liczbę 
wizyt u położnej i lekarza, od tego jest uzależnione otrzymanie  
w przyszłości świadczeń socjalnych. Ponadto matka za regular-
ne badania w czasie ciąży otrzyma na konto premię pieniężną 
od Kasy Chorych. Ciężarne są we wszystkich placówkach me-
dycznych traktowane priorytetowo i często mogą liczyć na po-
moc praktycznie „od ręki”. Warunki na oddziałach położniczych  
są wyjątkowo komfortowe. Sale są zwykle dwuosobowe, mają za-
plecze socjalne -drugi pokój ze stanowiskiem do przewijania no-
worodków, czajnikiem i kanapą do przyjmowania gości. Łazienki 
są wyposażone w majtki jednorazowe i podpaski bez ograniczeń. 
Personel dla matek rodzących jest niesamowicie uprzejmy, wręcz 
nadopiekuńczy. 

Leki wydawane są na receptę. Matki w ciąży i dzieci do 18 roku  
życia nie płacą, pozostali pacjenci dopłacają od 5 do 10 euro  
za każde opakowanie. 

Kasy Chorych refundują leczenie zachowawcze uzębienia  
i ekstrakcje. Do wykonania protez lub koronek wymagana jest 
50% dopłata pacjenta. 

Niemiecki system medyczny nastawiony jest na profilaktykę. 
Kasy Chorych refundują liczne badania przesiewowe w kierunku 
wczesnego wykrywania chorób. Pacjenci którzy ukończyli 35 lat 
mają raz na 3 lata możliwość wykonania bilansu zdrowia (check-up), 
za który pieniądze otrzyma… pacjent. 

Ubezpieczenie pielęgnacyjne zwraca koszty opieki pielęgna-
cyjnej nad pacjentem w domu i zakładach opiekuńczych. Rodzina 
opiekująca się niepełnosprawnym krewnym ma prawo do zasiłku 
pielęgnacyjnego i „opieki wytchnieniowej” - gdy chce wyjechać 
na urlop opiekę nad chorym na 6 tygodni przejmie GKV.

Oprócz opisanego ustawowego, powszechnego ubezpiecze-
nia zdrowotnego istnieje system ubezpieczeń prywatnych, który 
zapewnia pacjentom jeszcze wyższy standard i zakres usług. 

Dr Zbigniew Grabek
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W piątek 19 czerwca w Tworkach, w gminie Wiśniew, miała 
miejsce uroczystość upamiętnienia Zofii Krasuskiej i jej pięciolet-
niego synka Feliksa Bogusława, którzy pomagali Żydom w czasie 
okupacji niemieckiej i przez to zginęli z rąk okupantów. W obec-
ności rodziny, przedstawicieli władz państwowych i samorządo-
wych, mieszkańców Twork i zaproszonych gości została uroczy-
ście odsłonięta, poświęcona im, tablica pamiątkowa. Wydarzenie 
odbyło się w ramach projektu Instytutu Pileckiego Zawołani  
Po Imieniu, którego pomysłodawcą i inicjatorem jest Wicemini-
ster Kultury i Dziedzictwa Narodowego  - prof. Magdalena Gawin. 

Uroczystość rozpoczęła się Mszą świętą, sprawowaną w koś-
ciele pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Wiśniewie przez 
proboszcza parafii - ks. kan. henryka Krupę. Wzięli w niej udział 
m.in.: rodzina Zofii i Feliksa Bogusława Krasuskich, Wiceminister 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego - prof. Magdalena Gawin (ini-
cjatorka akcji Zawołani Po Imieniu), Dyrekcja Instytutu Pileckiego 
- dr Wojciech Kozłowski oraz Anna Gutkowska, Starosta Sied-
lecki - Karol Tchórzewski, Przewodniczący Rady Powiatu Siedle-
ckiego - Marek Gorzała, Zastępca Kierownika Delegatury w Siedl-
cach Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - Izabela Wrona, 
przedstawiciele władz samorządowych gminy Wiśniew, dyrekto-
rzy placówek oświatowych i placówek kultury, sołtysi i radni wraz 
z Przewodniczącą Rady Gminy Wiśniew - Elżbietą Wysokińską. 
Obecny był również poczet sztandarowy OSP Gostchorz. 

Po nabożeństwie uczestnicy przybyli pod świetlicę wiejską 
w Tworkach. Uroczystość rozpoczęto Rotą w wykonaniu Kwin-
tetu Dętego z Czemiernik pod batutą Tomasza Nurzyńskiego. 
Następnie głos zabrali: prof. Magdalena Gawin - inicjatorka 
projektu, Zbigniew Krasuski - w imieniu rodziny Krasuskich,  
dr Wojciech Kozłowski - w imieniu Instytutu Pileckiego,  

wójt gminy Wiśniew Krzysztof 
Kryszczuk - gospodarz i współ-
organizator uroczystości, staro-
sta powiatu siedleckiego Karol 
Tchórzewski. Wszyscy zebrani na 
uroczystości podkreślali jak waż-
na jest pamięć o tych tragicznych 
wydarzeniach z okresu okupacji niemieckiej. Wójt Krzysztof Kryszczuk 
w swoim przemówieniu podkreślał, iż historie takie jak Zofii i Felik-
sa Bogusława Krasuskich tkwią przez pokolenia wśród członków 
rodzin zamordowanych, dlatego jesteśmy im winni pamięć, aby 
choć w ten symboliczny sposób oddać im cześć i sprawiedliwość.  
- To miejsce przy świetlicy, przy drodze powiatowej, zostało wy-
brane nieprzypadkowo. Jest miejscem publicznym, gdzie każdy 
może tu przyjść, zatrzymać się, poznać tę bolesną historię rodzi-
ny Państwa Krasuskich. To prosty pomnik - kamień z tablicą, ale 
o jak bardzo wymownej symbolice. Kamień jest niemal wiecz-
ny i niech wiecznie trwa pamięć o tych okropnych zdarzeniach.  
Pokażmy, że ich śmierć miała sens. Niech świat dowie się co się 
tu stało – mówił wójt Krzysztof Kryszczuk.

Po przemówieniach prof. Magdalena Gawin oraz Zbigniew 
Krasuski dokonali uroczystego odsłonięcia tablicy, ks. kanonik 
henryk Krupa dokonał poświęcenia monumentu, po czym na-
stąpiła minuta ciszy - niczym apel poległych. Następnie złożo-
no wieńce i kwiaty oraz podziękowania dla przybyłych gości  
za wzięcie udziału w tej ważnej uroczystości. Po uroczystości 
złożono także kwiaty na rodzinnym grobie rodziny Krasuskich 
na cmentarzu w Wiśniewie.

Wartę honorową przy pomniku pełnili druhowie z OSP  
Wiśniew i OSP Gostchorz. 

Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł, ze względu na 
inne zobowiązania zawodowe, nie mógł osobiście wziąć udziału 
w uroczystości. Za pośrednictwem Zastępcy Kierownika Delega-
tury w Siedlcach Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - Izabeli 
Wrony przekazał na ręce Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego prof. Magdaleny Gawin, Dyrektora Instytutu Pileckie-
go Wojciecha Kozłowskiego, Starosty Siedleckiego Karola Tchó-
rzewskiego i Wójta Gminy Wiśniew Krzysztofa Kryszczuka list 
gratulacyjny, w którym pragnął zapewnić, że bliskie są mu uczucia 
i refleksje towarzyszące uczestnikom uroczystości. 

Historię rodziny państwa Krasuskich można poznać oglądając 
specjalnie przygotowany film, który dostępny jest w Internecie 
po wpisaniu adresu: https://bit.ly/2YPGFGb.

ZAWOŁANI PO IMIENIU:  
Zofia i Feliks Bogusław Krasuscy

Fot. UG Fot. UG
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18 maja 1920 roku urodził się 
święty Jan Paweł II – papież-Polak, 
jedna z najważniejszych postaci XX 
wieku. Zmienił oblicze świata i Kościo-
ła, Jego nauki i świadectwo nieustanie 
poruszają serca i umysły milionów lu-
dzi na całym świecie. W dniu 18 maja 
2020 r. obchodziliśmy setną rocznicę 
urodzin papieża - to dla nas Polaków 
dzień wyjątkowy. Pamiętajmy.

O godz. 8:15 pracownicy Urzędu 
Gminy spotkali się przed „Księgą Pa-
pieską” poświęconą świętemu Janowi 
Pawłowi II. Obok flagi narodowej tego 
dnia przed urzędem na masztach za-
wisła także flaga papieska.

Płytę poświęconą Janowi Pawłowi 
II, gdzie spotykamy się przy każdej rocz-
nicy związanej z Jego Osobą, nazywamy 
„KSIĘGĄ PAPIESKĄ”. Poświęcona ona 
jest upamiętnieniu pobytu Ojca Świę-
tego w Diecezji Siedleckiej 10 czerwca 
1999 r. Ideą tej inwestycji było umiesz-
czenie formy księgi z płyty kamiennej 
na granitowym postumencie, którego 
pulpit jest nachylony pod kątem 20°  
w stosunku do poziomu przylegającej 
posadzki placu. Kąt 20° symbolizuje rok 
urodzenia Papieża – Polaka (1920).

Kontynuacją formy postumen-
tu (pod kątem 13° nachylenia) jest 
przesunięta w prawo część z napi-
sem informującym, jakie wydarzenie 
upamiętnia taka forma przestrzenna, 
z cytatem z homilii Jana Pawła II wy-
głoszonej w Siedlcach 10.06.1999 r.: 
„Niech krzyż, który swoimi ramiona-
mi łączy niebo z ziemią i ludzi mię-
dzy sobą, rozrasta się na naszej ziemi  
w wielkie drzewo przynoszące owoce 
zbawienia”. Kąt 13° przywodzi na myśl 
dzień zamachu na papieża – 13 maja 
1981 roku. Taka forma pomnika skła-
nia widza (uczestnika uroczystości lub 
osobę zwiedzającą) do pochylenia się 
(sylwetki lub głowy). Nawiązuje to do 
sytuacji w których papież pochylał się 
i miał zwyczaj całować ziemię, do któ-
rej przybył z pielgrzymką.

Na stronicach księgi widnieje  
po lewej wizerunek Ojca świętego,  
a po prawej Jego słowa wygłoszone  
w czasie Mszy Św. odprawionej na lot-
nisku w Kielcach 3 czerwca 1991. „…
to jest moja matka, ta ziemia! To jest 
moja matka, ta Ojczyzna!”

Na stronie Gminy Wiśniew na Fa-
cebooku została zainicjowana akcja po-
zostawienia życzeń i refleksji w komen-
tarzach pod postem upamiętniającym 
100. rocznicę urodzin Jana Pawła II.

100. rocznica urodzin papieża Jana Pawła II

 Fot. UG

 Fot. UG

 Fot. UG

Fot. UG
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K O M U N I K A T
Ze względu na epidemię koronawirusa wiele wydarzeń zaplanowanych w gminie Wiśniew  

na wiosenne i letnie miesiące musiało zostać odwołanych, między innymi zawody sportowo-
pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych, Dzień Strażaka, jubileusz 30-lecia samorządów terytorialnych  

i Wisienka. Mamy nadzieję, iż sytuacja epidemiologiczna wkrótce pozwoli nam wrócić do normalnego 
funkcjonowania, a co za tym idzie zrealizować kolejne imprezy i wydarzenia gminy Wiśniew.

W czwartek 18 czerwca 2020 r. w Wiśniewie przedstawiciele 
Zakładu Karnego w Siedlcach przekazali dwie okazałe budy  oraz 
pokaźny zapas suchej karmy na rzecz przytuliska dla psów pro-
wadzonego przez Gminę Wiśniew we współpracy z siedleckim 
Stowarzyszeniem Zwierzoluby.

Osadzeni z siedleckiej jednostki penitencjarnej oddziału te-
rapeutycznego dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami 
lub upośledzonych umysłowo w ramach terapii zajęciowej wyko-
nali dwie budy dla psów z materiału powierzonego przez Gmi-
nę Wiśniew. Były to kolejne budy wykonane przez osadzonych 
z siedleckiego Zakładu Karnego dla wiśniewskiego przytuliska – 
parę miesięcy wcześniej przekazano 3 równie okazałe, ocieplone 
budy dla psów.

Gmina Wiśniew prowadzi przytulisko dla bezdomnych psów  
z terenu gminy, które usytuowane jest na terenie zielonym  
za oczyszczalnią ścieków w Wiśniewie. Zwierzętami z przytuliska 
opiekują się wolontariusze z siedleckiego Stowarzyszenia Zwierzoluby  
- wyprowadzają psy na spacery i dbają o ich ogólny dobrostan.

Gmina posiada także stałą umowę z lekarzem weterynarii, 
który przeprowadza zabiegi sterylizacji, kastracji, odrobaczania, 
odpchlania oraz wszelkiego rodzaju szczepienia. Koszty opieki 
medycznej i karmy w ubiegłym roku wyniosły około 25000 zł.  
Dodatkowo w roku 2019 Gmina Wiśniew zleciła wykonanie 
nowych kojców dla podopiecznych przytuliska i zakupiła mate-
riał na nowe budy. W 2020 roku oprócz tradycyjnych zabiegów  

Karma i budy przekazane dla psów  
z wiśniewskiego przytuliska

weterynaryjnych i zakupu karmy zaplanowano wprowadze-
nie sterylizacji suk z terenu gminy Wiśniew. W roku bieżącym  
na ochronę bezdomnych zwierzaków gmina zamierza przeznaczyć 
35000 zł. Jeszcze czerwcu br. zostaną ogłoszone warunki na jakich 
gmina będzie współpartycypować w kosztach zabiegu sterylizacji 
i w którym gabinecie weterynaryjnym będą one wykonywane.

Gmina Wiśniew od dłuższego czasu współpracuje ze Stowa-
rzyszaniem Zwierzoluby, które wspólnie z Zakładem Karnym  
w Siedlcach zorganizowało zbiórkę środków finansowych wśród 
osadzonych i pracowników siedleckiego więzienia. Udało się  
zebrać środki, które pozwoliły na zakup 260 kg suchej karmy.

 Fot. UG

 Fot. UG
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23 czerwca 2020 roku w czasie Finałowej Gali kończącej  
4 edycję ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Być jak  
Ignacy” Szkoła Podstawowa w Wiśniewie została uhonorowa-
na dwoma tytułami, najpierw - Naukowej Szkoły Ignacego, dla 
najlepszej szkoły w województwie mazowieckim, a następnie 
najlepszej w Polsce - Szkoły Roku 2020. 

W tym roku szkolnym do projektu przystąpiło aż 1500 szkół z ca-
łej Polski, a tytuł Szkoły Roku 2020 został przyznany za najlepszą pra-
cę końcową, podsumowującą jednocześnie działania prowadzone  
w szkole, czyli cykl 16 zajęć poświęconych polskim naukowcom.

W wiśniewskiej szkole w programie uczestniczyło Koło  
Naukowe Odkrywcy złożone z kilkorga uczniów klasy 5b, a zaję-
cia, realizowane zgodnie z otrzymanymi od fundacji scenariusza-
mi, prowadziła Magdalena Jurzyk.

Po zrealizowaniu każdego z czterech etapów zajęć, prze-
syłany był do organizatora krótki raport fotograficzny. Aż trzy 
razy raport szkoły w Wiśniewie został nominowany do Na-
grody Publiczności i społeczność szkolna miała szansę głoso-
wać na Facebooku na zdjęcie ukazujące dokonania tego koła 
naukowego. Niestety Odkrywcy ani razu nie zdobyli Nagro-
dy Publiczności. Jednak jury konkursowe doceniło trwające 
ponad pół roku działania projektowe, nad którymi czuwała 
pani Jurzyk, a te w połączeniu z wyjątkową pracą finałową 
dały ich szkole zaszczytny tytuł oraz nagrodę w wysokości 
20.000 zł. – „Nie ma żadnych wytycznych odnośnie sposobu 
wykorzystania nagrody finansowej – poinformował Organi-
zator nauczycieli prowadzących Koła Naukowe - wierzymy, 
że to Państwo wiedzą najlepiej, czego najbardziej potrzebują 
dzieci w Waszych szkołach”.

Przypomnieć należy, że pani Magdalena przez sześć lat 
razem z klasami gimnazjalnymi brała udział w programie  
„Żyj smacznie i zdrowo”. Dzięki tym działaniom szkoła  
w Wiśniewie zyskała nagrody za ponad 50 tysięcy złotych:
- dwie tablice multimedialne z rzutnikami (o wartości 15 tysięcy 

złotych),
- kącik wypoczynkowy (o wartości 15 tysięcy złotych), złożony 

z wygodnych pufów, kolorowych poduszek, trzech dywanów, 
stolików, gier planszowych oraz piłkarzyków turniejowych,

- bony o wartości 15 tysięcy złotych do zrealizowania w Decathlonie, 
za które zakupiony został sprzęt sportowy  dla szkoły,

- laptopy dla nauczyciela i sprzęt AGD dla uczniów.
Julia Jurzyk

Szkoła w Wiśniewie 
Szkołą Roku 2020!

26 czerwca miał miejsce koniec roku szkolnego. Wraz ze 
świadectwami zostały przyznane nagrody Wójta Gminy Wiś-
niew na Najlepszego Ucznia Gminy Wiśniew 2020. 

W tym roku, z uwagi na sankcje zapobiegające rozprzestrzenianiu 
się koronawirusa, zakończenie roku miało zupełnie inny charakter. Uro-
czystości związane z zakończeniem roku szkolnego 2019/2020 odby-
wały się w małych grupach. Uczniowie i nauczyciele zobligowani byli 
do noszenia maseczek, dezynfekcji rąk i zachowania bezpiecznych 
odstępów. Spotkanie i uroczyste odebranie świadectw trwało krótko 
i pozbawione było zwyczajowej oficjalnej akademii. W uroczystościach 
brały udział tylko niezbędne osoby bezpośrednio związane z daną klasą.

W tym roku pod uwagę była brana średnia ocen uczniów z trzech 
ostatnich lat a nagrody przyznano jednemu najlepszemu absolwen-
towi klasy 8 z każdej placówki oświatowej – decyzja taka była po-
dyktowana wprowadzonym w marcu okresem nauki zdalnej i zakłó-
ceniami w toku nauki jakie spowodowała pandemia koronawirusa.

Konkurs na Najlepszego Ucznia 
Gminy Wiśniew rozstrzygnięty! 

Najlepszymi uczniami Gminy Wiśniew 2020 zostali:
•	Wojciech Krasuski  

– uczeń Szkoły Podstawowej w Śmiarach – średnia ocen 5,59
•	 Aleksandra Jurzyk  

– uczennica Szkoły Podstawowej w Wiśniewie – średnia ocen 5,53
•	Maja Jastrzębska  

– uczennica Szkoły Podstawowej w Radomyśli – średnia ocen 4,97.
Nagrodzeni uczniowie, poza średnią ocen, cechowali się po-

zytywną postawą i zaangażowaniem w życie swoich klas i całej 
szkoły. Wzorowe zachowanie, uczestnictwo w międzyszkolnych 
konkursach, zawodach i olimpiadach oraz samodzielne posze-
rzanie swojej wiedzy zdecydowały o sukcesie zdobywców tytułu 
Najlepszy Uczeń 2020.

W Szkole Podstawowej w Śmiarach Wójt Gminy Wiśniew 
Krzysztof Kryszczuk osobiście pogratulował i wręczył nagrodę 
najlepszemu uczniowi. Był to pamiątkowy dyplom wraz z nagro-
dą rzeczową – bon na dowolny cel na kwotę 500 zł. W Zespole 
Oświatowym w Wiśniewie oraz w Szkole Podstawowej w Radomy-
śli wręczenia nagrody o tej samej wartości najlepszemu uczniowi 
dokonał zastępca wójta gminy Wiśniew Jarosław Krzymowski. 

Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy i życzymy samych 
sukcesów oraz udanych wakacji.

 Fot. UG  Fot. UG

 Fot. UG
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Szkoła Podstawowa w Radomyśli
Zawieszenie zajęć w szkołach było sporym wyzwaniem 

dla nauczycieli i uczniów. Nie znaczy to jednak, że ucznio-
wie byli podczas tego czasu skazani na przymusową przerwę 
w nauce. Odpowiedzią była praca zdalna. Podstawą pracy 
zdalnej - mówiąc prościej - pracy z domu, jest komputer, 
telefon i dostęp do Internetu. Większość z nas, nawet jeśli  
w ograniczonym zakresie, korzysta z nich na co dzień. Dzię-
ki nim zajęcia szkolne można poprowadzić online. Nowe 
technologie pozwalają na różne sposoby komunikacji, ale 
również wymianę plików czy ich wspólne przechowywania. 
Nasza szkoła korzystała również z takich rozwiązań. Bardzo 
często podczas tych zajęć musieliśmy zmagać się z dziele-
niem się sprzętem, szukaniem cichego spokojnego miejsca 
lub tłumaczyć naszym domownikom, że właśnie akurat je-
steśmy w pracy lub że mamy lekcje. Ale pomimo tych wszyst-
kich przeszkód codziennie łączyliśmy się wszyscy, nauczycie-
le z uczniami i pracowaliśmy, uczyliśmy się, rozmawialiśmy  
o tym, co u nas słychać i wspieraliśmy się nawzajem.

Wszyscy nauczyciele sumiennie pracowali z ucznia-
mi zgodnie z planem lekcji, podczas których za pomocą 
różnych komunikatorów nauczyciele przekazywali ucz-
niom wiedzę, wyszukiwali różnorodne pomoce online, 
mające ułatwić uczniom zrozumienie tematu, nagrywali 
własne filmiki, prowadzili grupy uczniowskie itp. Codzien-
nie w ramach nauki płynęło mnóstwo zdjęć, wiadomości 
głosowych, linków, filmików itp. Uczniowie razem z na-
uczycielami wytrwale codziennie stawali na posterunku 
i współpracowali, aby jak najwięcej skorzystać i jak naje-
fektywniej wykorzystać ten czas.

Efekty działań zdalnej pracy są umieszczone na naszej 
stronie internetowej https://spradomysl.edupage.org/, 
na którą wszystkich serdecznie zapraszamy. Tam można 
obejrzeć zdjęcia prac uczniów oraz filmiki nagrywane jako 
praca przez uczniów. Jest tego mnóstwo, więc nie zamieś-
cimy tu wszystkiego i dlatego zapraszamy na stronę, żeby 
spokojnie prześledzić wszystkie piękne efekty pracy na-
szych uczniów. 

Natomiast na łamach „Gminnych Wieści” wspomnimy 
o   kilku akcjach, które udało nam się przeprowadzić mimo 
zdalnego komunikowania się. Pierwsza akcja to Dzień Zie-
mi na zajęciach zdalnych w SP Radomyśl.  22 kwietnia 
obchodziliśmy bardzo nietypowo. Z tej okazji wspólnie 
z Ministerstwem Klimatu uczniowie i nauczyciele naszej 
szkoły wzięli udział  w wirtualnym spotkaniu „Dzień Zie-
mi w Ministerstwie Klimatu”, podczas którego brali udział  
w warsztatach tematycznych z ekspertami i wideoczacie. 

Podczas spotkania odbył się wideoczat z ministrem 
Michałem Kurtyką oraz warsztaty on-line:
•	 z dr. Mariuszem Gogólem („Zrozumieć globalne ocie-

plenie - mechanizm i konsekwencje”),
•	 dr. Tomaszem Rożkiem (wykład: „OZE. Skąd mamy prąd?”),
•	 Szymonem Chałupką (twórca kanału „Filmujemy!”), 

który wyjaśni jak zwykłym telefonem komórkowym na-
kręcić profesjonalny film.

Nasi uczniowie po tym wydarzeniu nadesłali  
na prośbę nauczycieli swoje sprawozdania, przemyśle-
nia lub refleksje na temat obejrzanych wykładów lub 
ich tematyki. Wszystkim, którzy nadesłali wypowiedzi 
serdecznie dziękujemy. 

Druga ważna inicjatywa to akcja 
#będzie dobrze. Nauczyciele naszej 
szkoły włączyli się do tej akcji. W związ-
ku z tym wykonali swoje zdjęcia, zro-
bili z nich kolaż. Tym prostym gestem 
chcieliśmy zapewnić wszystkich, a prze-
de wszystkim naszych uczniów, że na-
prawdę jeszcze będzie dobrze !!! 

Kolejna akcja tym razem również 
w wykonaniu naszych uczniów, to po-
dziękowanie dla Medyków. Uczniowie 
i nauczyciele Szkoły Podstawowej im. 
H. Sienkiewicza w Radomyśli przy-
łączyli się do tego przedsięwzięcia  
i z całego serca dziękowali i wspiera-
li Służbę Zdrowia w czasie pandemii 
koronawirusa. Cała nasza społeczność 
szkolna wyraziła ogromne podzięko-
wanie za trudną pracę wszystkim ME-
DYKOM. Przystępując do tej akcji oka-
zaliśmy  wdzięczność i szacunek dla 
wszystkich zawodów medycznych, 
które stoją na posterunku walcząc  
o zdrowie i życie każdego pacjenta.

Ostatnie nietypowe wydarzenie, 
choć w panującej sytuacji wszystkie 
nasze działania były nietypowe, to Kon-
kurs Kangur Matematyczny, który w tym 
roku uczniowie pisali również zdalnie. 
Konkurs odbył się poprzez platformę 
dzwonek.pl. Uczniowie otrzymali loginy 
i hasła do tej platformy i mieli najpierw 

próbny konkurs, aby 
sprawdzić jak wszystko 
się odbywa. Następnie 
w dniach 2 – 4 czerwca 
2020r. odbył się już kon-
kurs właściwy. 

Z okazji wakacji 
 życzymy wszystkim  

Nauczycielom  
i Uczniom, przede 

wszystkim oczywiście 
zdrowia, ale również 
zasłużonego odpo-
czynku po ciężkiej  

i trudnej pracy,  
z jaką przyszło się nam 

wszystkim zmagać.  
I mamy nadzieję   

do zobaczenia we 
wrześniu w szkole !!!

Fotorafie: SP w Radomyśli
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Szkoła Podstawowa w Śmiarach

W związku z pandemią COVID 19 nastąpiło czasowe ograniczenie funkcjo-
nowania szkół w całej Polsce i przejście na nauczanie zdalne. Pod koniec marca 
nastąpiła rewolucja w sposobie nauczania zarówno dla nauczycieli, jaki i dla 
uczniów, która trwała do końca roku szkolnego, czyli 26 czerwca 2020 r. 

W naszej szkole również musieliśmy przestawić się na taką naukę, która 
na początku była trudna dla wszystkich, ale z czasem wdrożyliśmy się do no-
wego systemu. Próbowaliśmy pracować z uczniami w różny sposób, wysyła-
jąc e-maile z zadaniami, komunikując się na Messengerze. Każdy nauczyciel 
szukał różnych rozwiązań, tak aby w miarę w przystępny sposób przekazywać 
uczniom wiedzę. Pracowaliśmy z uczniami w nowych aplikacjach starając się 
utrzymać bliski kontakt z nimi. Nauczyciele w ekspresowy sposób przecho-
dzili kurs obsługi nowych aplikacji takich jak: ZOOM, Skype, Microsoft Teams. 
Wszystko to działo się po to, żeby móc prowadzić lekcje on-line z dziećmi.  
I choć nie zastąpiło to tradycyjnego sposobu nauczania robiliśmy wszystko 
aby nauczanie zdalne nie było takie straszne. 

Pomimo tego, że szkoła funkcjonowała częściowo jej zadania nie ograniczały 
się tylko do przekazywania wiedzy. Często organizowane były dla dzieci różne 
akcje, prowadzone różne działania, zachęcające je do aktywności. Pamiętaliśmy 
również o ważnych datach, czy rocznicach, o których chcemy tutaj wspomnieć.

12.05.20 Szkolne Koło Wolontariatu pod kierunkiem opiekuna p. E. Rombel 
pamiętało o Międzynarodowym Dniu Pielęgniarek i Położnych. Wolontariusze 
naszej szkoły dziękowali tym, którzy dbają o życie i zdrowie Polaków w czasie 
epidemii wykonując plakaty i składając życzenia.

Nie mogliśmy w murach naszej szkoły świętować 100. rocznicy urodzin nasze-
go patrona św. Jana Pawła II, więc zrobiliśmy to wirtualnie zachęcając uczniów 
do uczczenia i oddania hołdu temu wspaniałemu człowiekowi nie tylko poprzez 
modlitwę, ale poprzez odwiedzanie stron internetowych poświęconych jemu.

Promowanie zdrowego stylu życia jest bardzo ważne. Cały świat wziął sobie  
to za priorytet. Coraz więcej jest akcji oraz świąt związanych ze zdrowiem, 
np. 29.05 2020 r. to Światowy Dzień Zdrowia Układu Pokarmowego. Z ko-
lei 30.05.2020 r. to Światowy Dzień Soku. Nasza szkoła też wspierała politykę 
prozdrowotną, poprzez udział w różnych akcjach a przede wszystkim w progra-
mie TRZYMAJ FORMĘ. Jego postulaty są znane uczniom i mam nadzieję, że sto-
sowane nawet w czasie pandemii. 1 czerwca był okazją do przypomnienia tych 
zasad w przedszkolu. Uczniowie poprzez grę i zabawę zapoznały się z piramidą 
żywieniową oraz różnymi formami ćwiczeń. Zachęcamy wszystkich uczniów i ro-
dziców do zwrócenia uwagi na ubogacenie potraw oraz na wzmożenie aktywno-
ści fizycznej zwłaszcza w zaistniałej sytuacji spowodowanej wirusem COVID 19.

Od 18.05.20 r. zaczął funkcjonować w naszej szkole odział przedszkolny, do 
którego zaczęło uczęszczać kilkanaścioro dzieci. Od 25.05.20 r. powróciły rów-
nież dzieci z klas I-III , które miały normalne zajęcia dydaktyczne. Od 25.05.20 
również na terenie szkoły odbywały się konsultacje uczniów klasy VIII przygo-

towujące ich do egzaminu ósmoklasisty oraz 
konsultacje przedmiotowe. Od 01.06.20 r. miały 
również miejsce konsultacje klas IV-VIII z nauczy-
cielami. Wszystkie zajęcia odbywały się oczywi-
ście zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora-
tu Sanitarnego. Uczniowie oprócz uczestnictwa 
w konsultacjach kontynuowali nauczanie zdalne, 
często on-line w aplikacji Microsoft Teams.

Za nami egzaminy ósmoklasistów, koniec 
roku szkolnego i wymarzone wakacje. Chociaż 
będą one inne niż te dotychczasowe życzy-
my naszym uczniom słonecznych dni, miłego  
i bezpiecznego wypoczynku. Życzymy wszyst-
kim aby zdrowi we wrześniu powrócili w mury  
naszej szkoły.

Fotorafie: SP w Śmiarach 
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Zespół Oświatowy w Wiśniewie
Decyzja Ministra Edukacji Narodowej 

o czasowym ograniczeniu funkcjonowania 
jednostek systemu oświaty spowodowała, 
że od dnia 16 marca 2020 roku uczniowie 
i nauczyciele znaleźli się w obliczu nowej 
rzeczywistości szkolnej. Z powodu pandemii 
COVID - 19 wszystkie placówki edukacyjne 
w Polsce nie prowadziły stacjonarnych zajęć 
dydaktyczno – wychowawczych i opiekuń-
czych, a nauka przeniosła się do Internetu. 
Mimo nowej, a niejednokrotnie trudnej dla 
nas sytuacji, nauczyciele z naszej szkoły bar-
dzo szybko sprostali tym nadzwyczajnym warunkom, tworząc wspól-
nie z uczniami nowe formy komunikacji i pracy zdalnej. Przez pierw-
sze dni, zgodnie z zaleceniami ministerstwa, nauczyciele powtarzali  
z uczniami poznane już treści, proponowali ciekawe lekcje online  
i wdrożyli do pracy platformę Microsoft Teams do prowadzenia video-
lekcji oraz inne platformy z ciekawymi ćwiczeniami interaktywnymi. 
Wymagało to od dyrektora, nauczycieli, rodziców i uczniów współdzia-
łania oraz mobilizacji. 25 marca, wraz z wejściem w życie nowych prze-
pisów regulujących naukę zdalną, uczniowie i nauczyciele byli już oswo-
jeni z tym sposobem przekazywania wiedzy. Wzajemna współpraca  
i odpowiedzialne podejście do kształcenia na odległość pozwoliło na 
efektywne zorganizowanie czasu pracy uczniów w domu. Nauczy-
ciele i dyrekcja szkoły opracowali tygodniowy zakres treści nauczania  
do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas, uwzględniając 
m.in. specyfikę zajęć, równomierne obciążenie uczniów w poszcze-
gólnych dniach tygodnia, zróżnicowanie zajęć w każdym dniu, możli-
wości psychofizyczne uczniów, prowadzenie kształcenia na przemian 
z użyciem monitorów ekranowych i bez nich. Nauczyciele uwzględnili 
również zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń 
umożliwiających komunikację elektroniczną. Dzienny rozkład zajęć 
uczniów oraz dobór narzędzi pracy zdalnej w naszej szkole uwzględ-
niając zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń 
umożliwiających pracę zdalną (komputer, telefon) oraz wiek uczniów 
i etap kształcenia. Zadbaliśmy o to, aby uczniowie mieli zapewnione 
warunki, które sprzyjają właściwej organizacji dnia, by zachować 
równowagę pomiędzy nauką, rozrywką i wypoczynkiem.

W czasie e-edukacji swoją działalność prowadziła biblioteka 
oraz świetlica. Na stronie internetowej  szkoły zamieściliśmy listę 
ciekawych książek, którą opracowały specjalnie na ten wyjątkowy 
czas panie bibliotekarki we współpracy z nauczycielami języka pol-
skiego. Ponadto zaprosiliśmy dzieci oraz ich rodziców do udziału 
w Ogólnopolskim Tygodniu Czytania Dzieciom pod hasłem „Cała 
Polska czyta o zwierzętach”. Tegoroczny Tydzień Czytania po raz 
pierwszy odbył się w przestrzeni wirtualnej. Również panie pracu-
jące w świetlicy szkolnej zamieszczały likni do stron z pomysłami na 
wykonanie ciekawych prac plastycznych, dla maluchów, starszych 
dzieci i młodzieży. Zorganizowały także konkurs plastyczny z nagro-
dami pod tytułem  „Tylko biel i czerwień” z okazji Święta Trzeciego 
Maja. W tym trudnym okresie, wychodząc na przeciw potrzebom 
niwelowania stresu związanego z izolacją spowodowaną korona-
wirusem,  pani pedagog umieszczała na stronie szkoły informacje  
na temat relaksacji oraz na bieżąco udzielała online wsparcia psy-
chologicznego w kontaktach indywidualnych i grupowych.  

Jak każdego roku, 22 kwietnia na całym świecie obchodzony był 
Dzień Ziemi. Zwykle, w naszej szkole, z tej okazji podejmowaliśmy 
różnego rodzaju inicjatywy i akcje na świeżym powietrzu. Tym ra-
zem jednak z oczywistych względów, było inaczej. Zamknięci w do-
mach mieliśmy okazję bardziej docenić tegoroczną wiosnę. Jak nigdy 
wcześniej, mogliśmy zastanowić się nad niszczącym wpływem ludzi 

na środowisko.  Dopiero w tym 
roku, po raz pierwszy od bardzo 
dawna, nasza planeta świętowa-
ła pełną piersią. Przez pandemię 
koronawirusa i ogólnoświatową 
izolację poprawił się nie tylko stan 
powietrza, ale też dawno niewi-
dziane gatunki zwierząt zaczęły 
ośmielone ujawniać swoją obec-
ność. Na naszych e-lekcjach nie 
mogło zabraknąć zajęć o tematyce 
ekologicznej i astronomicznej. Nasi 
uczniowie  i nauczyciele - miłośnicy 
astronomii i nocnych spacerów po 
podwórku podziwiali przelot star-
linków nad Polską, który przypo-
minał deszcz spadających gwiazd. 
To niecodzienne zjawisko można 
było zaobserwować również nad 
Wiśniewem. Na niebie starlinki 
widoczne były jako małe, świecą-
ce punkty poruszające się jeden 
za drugim. To dzięki nim będziemy 
mieli lepszą łączność z Internetem. 

Wspominając setne urodziny 
Karola Wojtyły - papieża Jana Pa-
wła II, pragnęliśmy podzielić się 
z całą społecznością szkolną siłą 
nadziei, którą zostawił nam jako 
swoje dziedzictwo, zwłaszcza w tym trudnym czasie. Na lekcjach 
religii uczniowie w formie plastycznej wyrazili swoje refleksje na 
temat Tego wielkiego przywódcy religijnego, który poruszał su-
mienia i który nigdy nie zapomniał o swoich korzeniach.

Nie zapomnieliśmy również o Dniu Matki. Na stronie szkoły 
panie ze świetlicy zamieściły linki do stron, które były pomoc-
ne przy wykonaniu laurki, bukieciku lub innej niespodzianki dla 
mamy. Każdy dzień jest dobry, aby być miłym dla mamy, pomóc 
jej w sprzątaniu czy przygotowaniu śniadania i podziękować  
za pomoc w e-edukacji szczególnie młodszych dzieci. 

Uczniowie z klas starszych na zajęciach z historii i wiedzy  
o społeczeństwie z okazji Dnia Dziecka, omawiali prawa i obo-
wiązki młodych obywateli. Efektem tej pracy były prezentacje 
multimedialne zamieszczone na stronie szkoły. 

Pomimo tego, że nauczyciele, uczniowie i rodzice są zadowo-
leni z nauczania zdalnego, to jednak wszyscy czekamy z niecierp-
liwością na powrót w mury szkoły. Uczniowie nie mogą doczekać 
się spotkania z przyjaciółmi, kolegami, nauczycielami, a nauczy-
ciele tęsknią za bezpośrednim kontaktem z uczniami i szkolnym 
gwarem. Do zobaczenia we wrześniu!

Marzena Nowicka, Katarzyna Dudziak

Fotorafie: ZO w Wiśniewie



16 Gminne Wieści

Przedszkole Samorządowe  
w Wiśniewie

Od 16  marca do 6 maja 2020 roku funkcjo-
nowanie jednostek systemu oświaty zostało 
decyzją Ministra Edukacji Narodowej czasowo 
ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie nasze 
przedszkole nie prowadziło stacjonarnych zajęć 
opiekuńczych i wychowawczo – dydaktycznych. 

Nauczyciele z przedszkola zamieszczali  
na stronie szkoły (zakładka PRZEDSZKOLE) swoje 
propozycje aktywności z dziećmi, aby urozma-
icić wspólnie spędzony w domu czas. Systema-
tycznie wstawiali artykuły z pomysłami na dany 
dzień. Rodzice mogli również znaleźć tu linki  
do ciekawych zabaw ruchowo – rytmicznych oraz 
zabaw z języka angielskiego. Dzieci objęte po-
mocą logopedyczną systematycznie pracowały  
online z panią logopedą szlifując swoją wymowę. 

Na stronie pojawiły się nie tylko treści wy-
chowawczo - dydaktyczne, ale również zdjęcia 
nadsyłane przez przedszkolaki, na których dzie-
ci chwaliły się jak pięknie „uczą się” w domu. 
Od dnia 7 maja br. w naszym przedszkolu odby-
wają się zajęcia opiekuńcze, z których z każdym 
dniem korzysta coraz większa liczba dzieci. 

W związku z zaistniałą sytuacją, trudną  
dla zrozumienia dla dzieci, jak również niełatwą 
dla rodziców, którzy  musieli godzić obowiązki 
domowe, pracę zawodową (nie zawsze zdal-
ną) z odnalezieniem się w nowej sytuacji spo-
łecznej i edukacyjnej pragniemy podziękować  
za współpracę w zakresie e-edukacji. Wiemy,  
że do prawidłowego rozwoju dzieci w tym zakre-
sie niezbędni byli zarówno rodzice jak i nauczy-
ciele i ich skoordynowane współdziałanie. 

Marzena Nowicka

KWIECIEń /MAJ 2020

GMINNY OŚRODEK KULTURY  
W WIŚNIEWIE

Szycie maseczek ochronnych  
dla mieszkańców Gminy Wiśniew

W kwietniu i maju Gminny Ośrodek Kultury w Wiś-
niewie szył maseczki ochronne dla lokalnej społeczności.  
W akcję włączyło się wiele osób z terenu gminy i okolicz-
nych miejscowości. Maseczki trafiły do najbardziej potrze-
bujących mieszkańców gminy,  w szczególności do seniorów.

Pomysłodawcą i inicjatorem akcji wspólnego wyko-
nywania maseczek jest Paweł Ksionek, dyrektor GOK  
w Wiśniewie. Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniewie zaku-
pił pierwsze materiały i nawiązał współpracę z kilkoma Ko-
łami Gospodyń Wiejskich. Z dnia na dzień do akcji włączało 
się coraz więcej osób, które pracują na własnych maszy-
nach do szycia lub przekazały materiały i darowizny. 

Ponad 50 osób wparło projekt, m. in.:
GOK Wiśniew, Gminna Biblioteka Publiczna w Wiśnie-

wie, KGW Wiśniew, Sołectwo Wiśniew Kolonia, KGW Wól-
ka Wiśniewska, Sołectwo Ciosny, KGW Helenów, Miesz-
kańcy Gostchorzy, KGW Borki Paduchy, Sołectwo Borki 
Paduchy, KGW Łupiny, SP Śmiary, SP Radomyśl, ZO Wiś-
niew, KGW Mościbrody - Borki Kosiorki, OSP w Wiśniewie, 
OSP w Gostchorzy, ZO Wiśniew, OSP w Wiśniewie, OSP  
w Gostchorzy

Gotowe maseczki trafiły do Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Wiśniewie, aby mogły zostać rozdyspo-
nowane wśród najbardziej potrzebujących mieszkańców, 
a także do Komisariatu Policji w Skórcu, Ośrodka Zdrowia 
w Wiśniewie i jednostek OSP z terenu gminy. Maseczki  
na bieżąco są dostępne w miejscach:

Sklep Szaraczek w Wiśniewie, Sklep Mirabelka w Wiś-
niewie, Sklep LEWIATAN w Gostchorzy, Sklep LEWIATAN 
Radomyśli, Sklep Mirabelka w Daćbogach, PARAFIA RZYM-
SKO - KATOLICKA pw. Najświętszego Serca Jezusowego  
w Wiśniewie, PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA pw. Świę-
tej Rodziny w Śmiarach, PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA  
pw. Św. Andrzeja z Awelinu w Radomyśli.

Wszystkim uczestnikom i darczyńcom dziękujemy  
za zaangażowanie!

Fotorafie: ZO w Wiśniewie

Fot. GOK

Fot. GOK
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KWIECIEń 2020

Konkurs na Kartkę Wielkanocną
Kartka Dominiki Izdebskiej (14 lat) ze Starych Oknin zajęła I miej-

sce w konkursie na Kartkę Wielkanocną i została oficjalną grafiką 
kartki wielkanocnej Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie.

Trudnego wyboru rozstrzygnięcia konkursu dokonało jury w 
składzie:

Paweł Ksionek – dyrektor GOK Wiśniew
Barbara Chojecka – Kierownik Publicznej Biblioteki w Wiśniewie
Monika Piekart – Instruktor GOK Wiśniew
Nagrodzono także:
II miejsce – Szymon Zdanowski (lat 8) Wiśniew
III miejsce – Maja Izdebska (lat 10) Stare Okniny
Wyróżnienie – Karolina Jastrzębska (lat 3) Zabłocie
Zwycięzcom gratulujemy!!!

18 MAJA 2020
Wystawa „Karol Wojtyła. Narodziny” 
w stulecie urodzin Jana Pawła II 

Wystawa „Karol Wojtyła. Narodziny” w stulecie urodzin 
Jana Pawła II. Z okazji setnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły/
Jana Pawła II, która przypada 18 maja 1920 roku, warszawskie 
Centrum Myśli Jana Pawła II przygotowało wystawę poświęco-
ną życiu papieża. 

Wystawa zabiera w podróż po przełomowych momentach ży-
cia papieża Polaka. Widz uczestniczy w narodzinach małego Lolka; 
poznaje dorosłego Karola z czasu studiów, okupacji i pracy fizycznej 
w zakładach Solvay; z bliska obserwuje powołanie kapłańskie, bi-
skupstwo i obchody Milenium Chrztu Polski; wybiera się z bisku-
pem Wojtyłą na wyprawy kajakowe z młodzieżą. Śledząc kolejne 
segmenty wystawy, wita nowego papieża na balkonie Bazyliki św. 
Piotra, przygląda się jego działalności w czasie pontyfikatu, w koń-
cu towarzyszy mu w chorobie i ostatnich chwilach.

Wystawa była dostępna od 18 maja do 22 maja w godzinach 
10: 00 - 14:00 przed budynkiem GOK Wiśniew i Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Wiśniewie.

9 - 17 MAJA 2020

Wirtualny Majowy Rajd Rowerowy
Wiosna w peł-

ni, pogoda dopisuje 
jak nigdy, a kwaran-
tanna nie musi być 
nuda.... 

W dniach 9 – 17 
maja Gminny Ośro-
dek Kultury zorgani-
zował  wydarzenie 
„I Wirtualny Majowy 
Rajd Rowerowy”

Zasady udziału to sprawny rower i aplikacja zapisująca prze-
bytą trasę (np. Google Fit). Przebytymi trasami dzieliliśmy się  
w komentarzach pod postem na FB lub Instagramie gok_wisniew. 
3 osoby, które przejechały najwięcej kilometrów podczas trwania 
wyzwania otrzymały upominki od GOK Wiśniew.

Podsumowanie Rajdu:
Wspólnie przejechaliśmy: 635,01 km
Najdłuższy dystans: 68,17 km
I miejsce zdobyła Aneta Orzylowska - dystans 205,46 km
II miejsce Dominika Oknińska - dystans 150,25 km
III miejsce Beata Pawlik - dystans 149,5 km
Janusz Eleryk przejechał jednorozowo - 68,17 km 
GRATULUJEMY I ZAPRASZAMY NA KOLEJNE RAJDY ROWEROWE 

JUŻ W CZERWCU.
#gokwisniew #gminawisniew #majowyrajdrowerowy

MAJ 2020

„Laurka dla Mamy i Taty” - konkurs plastyczny
Z okazji dnia matki i ojca Gminny 

Ośrodek Kultury w Wiśniewie zorga-
nizował konkurs na „Laurkę dla Mamy  
i Taty”. Konkurs skierowany był do dzieci 
i młodzieży w III kategoriach wiekowych:
kat. I - przedszkola i odziały przedszkolne 
4-6 latki
kat. II – kl. I-III szkoły podstawowe
kat. III – kl. IV- VIII szkoły podstawowe

Spośród nadesłanych prac komisja 
w składzie:
Paweł Ksionek – dyrektor GOK Wiśniew
Barbara Chojecka – Kierownik Publicznej 
Biblioteki w Wiśniewie
Monika Piekart – Instruktor GOK Wiśniew
Paweł Strzemieczny –Instruktor GOK 
Wiśniew
Postanowiła przyznać następujące 
miejsca: 
kat. I - przedszkola i odziały przedszkolne 
4-6 latki
- I miejsce Wiktoria Bartczak lat 5
- Wyróżnienie Wiktoria Bierkat lat 3,5
kat. II - kl. I-III szkoły podstawowe
- I miejsce – Adam Cegiełko lat 9
- II miejsce – Tomasz Paciorek lat 8
- III miejsce – Zosia Zima lat 9
kat. III - kl. IV- VIII szkoły podstawowe
- I miejsce - Amelia Paciorek 
Zwycięzcom gratulujemy!!!

Fot. GOK

Fot. GOK

Fot. GOK
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GMINNY OŚRODEK KULTURY W WIŚNIEWIE

MAJ/CZERWIEC 2020

Konkurs Fotograficzny  
„Wiosna w Gminie Wiśniew”

W maju i czerwcu zaprosiliśmy dzieci i młodzież z terenu 
gminy Wiśniew do udziału w konkursie fotograficznym. Poprosi-
liśmy o zatrzymanie wiosny w kadrze aparatów fotograficznych 
lub tych w telefonach.

Zapraszamy do wysyłania prac, szczegóły na naszej stronie: 
http://www.gok.wisniew.pl/aktualnosci.

6 - 14 CZERWCA 2020

Wirtualny Czerwcowy Rajd Rowerowy
Majowy rajd cieszył się dużym powodzeniem, dlatego  

i w czerwcu zaprosiliśmy na Wirtualny Rajd Rowerowy.
Zasady udziału bez zmian:
- sprawny rower
- aplikacja zapisująca przebytą trasę (np. Google Fit)
- przebytymi trasami dzieliliśmymy się w komentarzach pod 

postem tym na FB lub Instagramie gok_wisniew wraz z ozna-
czeniami #gokwisniew #gminawisniew #majowyrajdrowerowy.  
3 osoby, które przejechały najwięcej kilometrów podczas trwania 
wyzwania otrzymają upominki od GOK Wiśniew. O zwycięzcach 
poinformujemy wkrótce.

CZERWIEC 2020
Przez cały czerwiec zapraszamy na wernisaż online prac człon-

ków sekcji plastycznej działającej przy GOK Wiśniew. Obrazy po-
wstały z okazji 600 lecia pierwszej pisemnej wzmianki o Wiśnie-
wie. Opiekunem sekcji plastycznej jest Krzysztof Izdebski. Obrazy 
powstały z okazji 600-lecia pierwszej pisemnej wzmianki o Wiśniewie. 
Serdecznie Zapraszamy do obserwowania naszego profilu na FB /
Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniewie/

21 czerwca rozpoczęliśmy sezon rowerowy. Mimo dość desz-
czowej pogody powitaliśmy wspólnie pierwszy dzień lata. Prze-
bieg trasy: - GOK Wiśniew - Kaczory -Tworki - Śmiary - Mroczki 
- Domanice - Przywory - Lipniak - Stok Wiśniewski - Wiśniew. Na 
zakończenie rajdu na uczestników czekała słodka niespodzianka 
przygotowana przez Panią Marie z Wiśniewa. O bezpieczeństwo 
uczestników zadbali niezawodni Druhowie z Ochotniczej Straży 
Pożarnej z Gostchorzy oraz Policja w Skórcu. Już w lipcu 
zapraszamy na kolejny rajd.

 21 CZERWCA 2020

Rajd Rowerowy

Fot. GOK

Fot. GOK

Fot. GOK

Fot. GOK
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13 CZERWCA 2020

KOSMICZNY DZIEń - GOSTChORZ CZERWIEC 2020 r.

To tegoroczne hasła przewodnie II pikniku RAZEM BLIŻEJ 
GWIAZD, który odbył się 13 czerwca w Młodzieżowym Ośrodku 
Wychowawczym w Gostchorzy. Okazja podwójna do świętowa-
nia, ponieważ w tym roku, MOW Gostchorz obchodzi 10-lecie 
istnienia. Również w tym roku inicjatorem wydarzenia był Piotr 
Wiewiórka kierownik placówki MOW Gostchorz.

O oprawę muzyczna i prowadzenie zadbał Gminny Ośro-
dek Kultury w Wiśniewie, Piotr Wiewiórka z dyrektorem 
GOK Wiśniew Paweł Ksionkiem powitali przybyłych gości, 
dyrektora MOW Jana Michalik, dyrektora szkoły Jolanty 
Mazurkiewicz, Mirosława Paczóska z Siedleckiego Stowa-
rzyszenia SZANSA, Jolantę Gorzkowską sołtysa Gostchorzy. 
Do zabawy na świeżym powietrzu zapraszał zaprzyjaźniony 
Zespół WIEŚKI I CZEŚKI.

Wśród wielu atrakcji tego dnia na uczestników czekał między 
innymi pokaz sztuk walki z siedleckim Klubem „Gladiator” Judy-
ta Rymarzak zaprezentowała fantastyczny pokaz swoich umiejęt-
ności wraz z Mistrzami Polski w Kickboxing’u. 

Artur Kozłowski Mistrz Świata i Mistrz Europy z Kuźni For-
my, Bogdan Pixa zaprezentował fantastyczna sylwetkę w pokazie 
kulturysty. Realizacje Strongmenów w rzucaniu oponą oraz prze-
taczanie opony na czas. Ricardo Marques wraz z członkami grupy 
zaprezentował pokaz brazylijskiej sztuki walki Capoeira. 

Jeżeli sądzicie, że to wszystko, co czekało na gości tego dnia 
to nie…Organizatorzy zadbali o to żeby ten dzień był wyjątkowy. 

„Gaz do Dechy – Pędzel – Farba”, „Łączy nas sport nie Nar-
kotyki dziś palimy gumę J” - to kolejne hasła tego wyjątkowe-
go dnia J

Odwiedziły nas „Exotyczne auta”, mogliśmy podziwiać:  
DODGE ChALLENGER 580KM 6.4, DODGE ChALLENGER (CZAR-
NY) 530 KM 6.4

BENTELY CONTINENTAL 560 km, MERCEDES SL 550, POR-
SChE 450 KM, FERRARI 680KM. Pokaz Palenia Gumy: DODGE 
CHALLENGER 580KM 6.4 zaprezentowali Marcelina i Marcin 
 Jasińscy z firmy Auto Kwarc.

W tym roku podczas zajęć artystycznych prowadzonych przez 
Izę Staręgę, uczestnicy malowali super szybkie auta.

Słoneczna sobota zachęcała do korzystania z bazy lokalowej 
kajaków, „kuli wodnych”, które cieszyły się dużą popularnością, 
super dużych trampolin, ścianki wspinaczkowej ALPINA i parku 
linowego, zjeżdżalnia, tężnia solankowa dla bardziej odważnych 
był do dyspozycji „Żyroskop”, Refleksomierz, ścieżka ekologicz-
no – edukacyjna „Okiełznana Dzikość”, wyciąg linowy 50m, 
TEQBALL, orlik oraz zapasy SUMO, każdy chętny miał możliwość 
skorzystania z atrakcji a wszystko to dzięki pomocy instruktorów 
i wolontariuszy. 

Siedleckie Stowarzyszenie Miłośników Astronomii i Sławo-
mir Miernicki zachęcał przybyłych gości do obserwacji nieba zo-
baczyć mogliśmy tarczę Słońce o ile nie zasłaniały go chmuryJ

Nad bezpieczeństwem uczestników wydarzenia czuwa-
ła „WASZKA” i popularyzacja super szybkich exotycznych 
aut, niezastąpieni Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej  
z Gostchorzy oraz instruktorzy Młodzieżowego Ośrodka  
Wychowawczego w Gostchorzy.

ORGANIZATORZY: 
- MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY GOSTCHORZ
- GMINNY OŚRODEK KULTURY w WIŚNIEWIE
- SOŁECTWO m. Gostchorz
- OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w Gostchorzy

Muzyka – Scena – Sztuka – Sport Serdeczne podziękowania:
- Zbigniewa Borkowskiego BIAŁKI Przetwórstwo Mięsne Białki
- Artura Domańskiego ADOMAŃSKI Ubezpieczenia 
- Marcelina i Marcin Jasińscy Auto Kwarc
- Marcin Ciołek i Hubert Osiak - MBS TRANS
- MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY WOJNÓW
-  Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Dotkniętych Chorobą Alkoholową, 

Narkomanią i Hazardem „SZANSA” w Siedlcach.

Fot. GOK
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Zapraszamy na stronę
www.wisniew.pl

e-mail: ug@wisniew.pl

W związku  
z aktualną sytuacją  

epidemiologiczną w kraju  
Wójt Gminy Wiśniew  

i Przewodnicząca Rady Gminy 
Wiśniew nie przyjmują 

interesantów do odwołania.

TELEFONY DO URZęDU GMINY

101 – Sekretariat
104 – Gospodarka Komunalna
105 –  Kancelaria,  

Zamówienia publiczne
107 – Urząd Stanu Cywilnego
108 – Podatki

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

111 – Inwestycje
113 – Oświata
114 –  Ewidencja Działalności  

Gospodarczej
120 – Pomoc społeczna
125 – Świadczenia rodzinne

Numery wewnętrzne

Psy do adopcji
Jeśli właśnie zastanawiasz się nad nowym domownikiem i nie jest Ci obojętny los porzuconych zwierząt zapraszamy  

do adopcji piesków z przytuliska w Wiśniewie. Zwierzaki można zobaczyć na terenie oczyszczalni. Wszystkie psy przeznaczone 
do adopcji są pod opieką weterynaryjną. Czworonogi są zdrowe i zadbane. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt  
z siedleckim Stowarzyszeniem Zwierzoluby, które opiekuje się mieszkańcami przytuliska: 516 352 769. 

Jeśli nie możecie ich adaptować sami, polećcie je znajomym!

ARGUS BRUS CZARLI

DANTE NINA TOFIK

Fotografie: Zwierzoluby


