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Z okazji Świąt Wielkiej Nocy
w imieniu władz samorządowych gminy Wiśniew 

składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia.
Niech błogosławieństwo zmartwychwstałego Chrystusa będzie dla wszystkich 
źródłem mocy duchowej, a radość płynąca ze zwycięstwa życia nad śmiercią, 

pomaga przezwyciężyć wszelkie przeciwności.
Życzymy Państwu Świąt radosnych, spędzonych w rodzinnej atmosferze,  

przepełnionych wzajemną miłością, życzliwością i szczęściem.

Nie zna śmierci Pan żywota,                    
Chociaż przeszedł przez jej wrota.  

Rozerwała grobu pęta                               
ręka święta, Alleluja! 

 Wójt Gminy Wiśniew Przewodnicząca 
Rady Gminy Wiśniew                                          



2 Gminne Wieści Gminne Wieści 3

Informacja Wójta Gminy Wiśniew

• Nr 168/2016 z dnia 02.12.2016 r. w sprawie zmiany przepisów we-
wnętrznych regulujących gospodarkę finansową Gminy Wiśniew.

• Nr 169/2016 z dnia 9.12.2016 r. w sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2016 r.

• Nr 170/2016 z dnia 14.12.2016 r. w sprawie zaopiniowania pro-
jektu uchwały Rady Powiatu 

• w Siedlcach w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych na terenie powiatu siedleckiego.

• Nr 171/2016 z dnia 15.12.2016 r. w sprawie powołania komisji 
przetargowej do przeprowadzenia przetargu.

• Nr 172/2016 z dnia 28.12.2016 r w sprawie powołania Komi-
sji Inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzenia inwentaryzacji 
okresowej kasy oraz zapasów materiałów i towarów na dzień 
30 grudnia 2016 r. 

• Nr 173/2016 z dnia 30.12.2016 r. w sprawie sposobu prowa-
dzenia obsługi finansowej zadań wynikających z ustawy o po-
mocy osobom uprawnionym do alimentów.

• Nr 174/2017 z dnia 10.01.2017 r. w sprawie powołania komisji 
przetargowej.

• Nr 175/2017 z dnia 13.01.2017 r. w sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2017 r.

• Nr 176/2017 z dnia 16.01.2017 r. w sprawie powołania Komisji 
do ustalenia normy paliwa w samochodzie pożarniczym o nu-
merze rejestracyjnym WSI01928.

• Nr 177/2017 z dnia 18.01.2017 r. w sprawie zmiany przepisów we-
wnętrznych regulujących gospodarkę finansową Gminy Wiśniew.

• Nr 178/2017 z dnia 09.02.2017 r. w sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2017 r.

• Nr 179/2017 z dnia 09.02.2017 r. w sprawie ogłoszenia ot-
wartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy 
Wiśniew w 2017 roku.

• Nr 180/2017 z dnia 10.02.2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia 
Nr 340/2010 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 8 września 2010 r.  
w sprawie odpłatności za okulary korekcyjne do pracy przy mo-
nitorach ekranowych.

• Nr 181/2017 z dnia 20.02.2017 r. w sprawie zarządzenia wybo-
rów do Młodzieżowej Rady Gminy Wiśniew I kadencji.

• Nr 182/2017 z dnia 27.02.2017 r. w sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2017 r.

• Nr 183/ 2017 z dnia 27.02.2017 r. w sprawie powołania komisji 
przetargowej do przeprowadzenia przetargu.

• Nr 184/2017 z dnia 27.02. 2017 r. w sprawie przeprowadzenia 
przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż samochodu 
strażackiego marki Jelcz 005.

• Nr 185/2017 z dnia 01.03.2017 r. w sprawie powołania komisji 
przetargowej.

• Nr 186/2017 z dnia 02.03.2017 r. w sprawie powołania komisji 
konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert w otwar-
tych konkursach na realizację zadań publicznych Gminy Wiśniew 
przez organizacje pozarządowe w 2017 r.

• Nr 187/2017 z dnia 02.03.2017 r. w sprawie powołania komisji 
przetargowej.

• Nr 188/2017 z dnia 03.03.2017 r. w sprawie powołania komisji 
przetargowej.

• Nr 189/2017 z dnia 06.03.2017 r. w sprawie powołania komisji 
przetargowej.

• Nr 190/2017 z dnia 9.03.2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia ot-
wartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy 
Wiśniew w 2017 roku. 

ZaRZądZenIa Wydane W okResIe od 29 lIstoPada 2016 R. do 20 maRca 2017 R.

UchWały Podjęte PRZeZ Radę GmIny WIśnIeW
Podczas XXV sesji w dniu 29 grudnia 2016 r.  

Rada Gminy Wiśniew podjęła następujące uchwały:

• Uchwała Nr XXV/156/2016 w sprawie wyrażenia zgody na za-
mianę nieruchomości.

•  Uchwała Nr XXV/157/2016 w sprawie wyrażenia zgody na przy-
jęcie darowizny nieruchomości.

• Uchwała Nr XXV/158/2016 w sprawie określenia czasu bez-
płatnego nauczania, wychowywania i opieki na dzieckiem oraz 
wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 
dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach i oddziałach przed-
szkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gmi-
nę Wiśniew.

• Uchwała Nr XXV/159/2016 w sprawie odstąpienia od sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla części miejscowości: Helenów, Borki-Kosiorki, Borki-Padu-
chy, Borki-Sołdy położonych na terenie gminy Wiśniew.

•  Uchwała Nr XXV/160/2016 w sprawie przyjęcia planu pracy  
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wiśniew na 2017 rok.

• Uchwała Nr XXV/161/2016 w sprawie przyjęcia planu pracy 
Rady Gminy Wiśniew na 2017 rok.

•  Uchwała Nr XXV/162/2016 w sprawie zmian w Wieloletniej 

minął rok od kiedy w naszej gminie nadaje - twoje Radio Wiśniew. Z uwagi na fakt, że jest to radio 
internetowe nie wszyscy mieszkańcy mają do niego stały dostęp. 

Przypominamy, że istnieje możliwość, aby słuchać naszej rozgłośni w smartfonie. Wystarczy pobrać 
na telefon bezpłatną aplikację tuneIn w sklepie Google Play: https://play.google.com/ lub App 
Store: https://itunes.apple.com/, następnie wpisać w wyszukiwarkę: Twoje Radio Wiśniew. Ta pro-
sta czynność otworzy możliwość bycia na bieżąco z aktualnymi wiadomościami z gminy Wiśniew. 
Zachęcamy mieszkańców do pobrania powyższej aplikacji. 

Od kwietnia br. radio posiada swoją stronę internetową www.radiowisniew.pl  
Zapraszamy do zapoznania się z ramówką naszej rozgłośni. Twoje Radio Wiśniew nadaje przez całą 
dobę. W naszej ofercie znajdziecie lokalne informacje, publicystykę oraz dużą dawkę różnorodnej 
muzyki - od wielkich przebojów, po najnowsze hity.

Działamy lokalnie, jesteśmy tam, gdzie dzieje się coś interesującego   

- Bo najważniejsze jest najbliżej!
wo

Prognozie Finansowej gminy Wiśniew na lata 2016 - 2023.
• Uchwała Nr XXV163/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy 

Wiśniew na 2016 rok.
• Uchwała Nr XXV/164/2016 w sprawie ustalenia wydatków nie-

wygasających z upływem roku budżetowego 2016 roku.
• Uchwała Nr XXV/165/2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej gminy Wiśniew na lata 2017 - 2024.
• Uchwała Nr XXV/166/2016 w sprawie uchwalenia budżetu 

gminy Wiśniew na 2017 rok.
• Uchwała Nr XXV/167/2016 w sprawie zarządzenia wyborów 

uzupełniających sołtysa sołectwa Wólka Wiśniewska.  

Podczas XXVI sesji w dniu 26 stycznia 2017 r.  
Rada Gminy Wiśniew podjęła następujące uchwały:

• Uchwała Nr XXVI/168/2017 w sprawie przyjęcia programu wspie-
rania rodziny w Gminie Wiśniew na lata 2017 - 2019.

•  Uchwała Nr XXVI/169/2017 w sprawie powierzenia uprawnień 
Wójtowi Gminy Wiśniew.

• Uchwała nr XXVI/170/2017 w sprawie określenia projektu dosto-
sowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 
szkolnego.

•  Uchwała Nr XXVI/171/2017 w sprawie określenia inkasentów  
i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso należności podat-
kowych pobranych od osób fizycznych.

•  Uchwała Nr XXVI/172/2017 w sprawie powołania Młodzieżowej 
Rady Gminy Wiśniew.

• Uchwała Nr XXVI/173/2017 w sprawie zmian w Wieloletniej Pro-
gnozie Finansowej gminy Wiśniew na lata 2017 - 2024.

• Uchwała Nr XXVI/174/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy 
Wiśniew na 2017 rok.

Podczas XXVII sesji w dniu 20 marca 2017 r.  
Rada Gminy Wiśniew podjęła następujące uchwały:

• Uchwała Nr XXVII/175/2017 w sprawie uchwalenia Programu 
„Bezpieczna Gmina Wiśniew na lata 2017 - 2020”.

• Uchwała Nr XXVII/176/2017 w sprawie zmiany uchwały  
Nr XXIX/152/09 Rady Gminy Wiśniew z dnia 19 marca 2009 
roku w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania 
Problemów Społecznych Gminy Wiśniew na lata 2009 - 2013  
z perspektywą na lata 2014 - 2020. 

• Uchwała Nr XXVII/177/2017 w sprawie przyjęcia programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bez-
domności zwierząt.

• Uchwała Nr XXVII/178/2017 w sprawie zatwierdzenia taryf 
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków z urządzeń stanowiących własność Gminy Wiśniew 
oraz opłat za niektóre usługi komunalne.

• Uchwała Nr XXVII/179/2017 w sprawie zmiany uchwały Rady 
Gminy Wiśniew Nr XX/124/2016 z dnia 4 lipca 2016 roku  
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli 
nieruchomości na terenie Gminy Wiśniew.

•  Uchwała Nr XXVII/180/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół 
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

•  Uchwała Nr XXVII/181/2017 w sprawie w sprawie określenia 
kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego 
przedszkola oddziału przedszkolnego w publicznej szkole pod-
stawowej, prowadzonych przez Gminę Wiśniew, przyznania 
tym kryterium liczby punktów oraz określenia dokumentów 
niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

• Uchwała Nr XXVII/182/2017 w sprawie określenia kryteriów 
naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Wiśniew, przyznania tym kryte-
riom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych 
do potwierdzenia tych kryteriów.

• Uchwała Nr XXVII/183/2017 w sprawie ustalenia planu dofi-
nansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli  
na 2017 rok.

• Uchwała Nr XXVII/184/2017 w sprawie udzielenia pomocy  
finansowej Powiatowi Siedleckiemu z budżetu Gminy Wiśniew.

• Uchwała Nr XXVII/185/2017 w sprawie zaciągnięcia długoter-
minowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i gospodarki Wodnej w Warszawie.

• Uchwała Nr XXVII/186/2017 w sprawie zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej gminy Wiśniew na lata 2017 - 2024.

• Uchwała Nr XXVII/187/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy 
Wiśniew na 2017 rok.

• Uchwała Nr XXVII/188/2017 w sprawie upoważnienia Wójta 
Gminy do wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu 
nieruchomości mienia gminnego w miejscowości Łupiny.

jk

w smartfonie

jk
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Kaczory, Tworki, Gostchorz, Wiśniew”; ta część za-
kresem obejmuje obszar o powierzchni ok. 120 
ha, na terenie którego zostanie zaprojektowana 
sieć grawitacyjno-ciśnieniowa o łącznej długości 
ok. 9 km i ok. 200 szt. przyłączy kanalizacyjnych,
- „Opracowanie dokumentacji projektowo-

-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy 
Wiśniew w miejscowościach: Wiśniew, Wiśniew-Kolonia, Mościbro-
dy i Borki-Kosiorki”; ta część z kolei obejmuje obszar o powierzchni 
ok. 140 ha, a zaprojektowana sieć grawitacyjno-ciśnieniowa będzie 
miała długość ok. 14 km i ok. 210 szt. przyłączy kanalizacyjnych,
-  „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej bu-

dowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wiśniew  
w miejscowości Wiśniew”; ta część dotyczy obszaru o powierzch-
ni ok. 20 ha i sieci o długości ok. 1,5 km za istniejącą pompownią 
ścieków na przedłużeniu w kierunku wschodnim ul. Kościuszki.

-  Część pierwszą i drugą wykonywał będzie Zakład Techniki Sani-
tarnej „Instech” z Cekanowa gm. Słupno, a część trzecią firma 
Instalacje Sanitarne z siedzibą w Białej Podlaskiej. Opracowanie 
projektów łącznie będzie kosztowało ok. 172.000 zł, termin wy-
konania określono do końca listopada br. 

Wszystkich zainteresowanych mieszkańców informujemy, że 
już zostały zaplanowane spotkania z projektantami. I tak, miesz-
kańców miejscowości Wiśniew-kolonia zapraszamy do świetlicy  
w tej miejscowości w środę 19 kwietnia, mieszkańców miejscowo-
ści: mościbrody-kolonia i Borki-kosiorki zapraszamy do świetlicy  
w kosiorkach w czwartek 20 kwietnia, a mieszkańców miejsco-
wości: tworki i Gostchorz do świetlicy w Gostchorzy w środę 10 maja 
oraz mieszkańców kaczor również do świetlicy w Gostchorzy  
w czwartek 11 maja. Wszystkie spotkania odbędą się o godz. 18:00.

Budżet gminy na 2017 r.
Uchwałą Rady Gminy Wiśniew nr XXV/166/2016 z dnia 29 grud-

nia 2016 r. został uchwalony budżet gminy Wiśniew na 2017 rok.
Ustalono dochody w kwocie 21.372.179 zł, wydatki w kwocie 

26.642.179 zł. Deficyt został zaplanowany w kwocie 5.270.000 zł, 
który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z za-
ciągniętych kredytów i pożyczek.

Wydatki na zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie 
6.855.962 zł. 

Najwięcej środków przeznaczono na gospodarkę komunalną  
i ochronę środowiska jest to kwota 2.756.000 zł, w tym najwię-
cej na zadania: projektowanie i rozbudowa oczyszczalni ścieków  
w Wiśniewie oraz budowę oświetlenia ulicznego na terenie gmi-
ny. Na Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego przeznaczono 
kwotę 1.318.000 zł, w tym najwięcej na zadania kontynuowane  
z 2016 roku tj. przebudowa świetlicy wiejskiej w Daćbogach  
i przebudowa świetlicy wiejskiej w Tworkach. Na termomoderni-
zację i przebudowę budynku Urzędu Gminy Wiśniew przeznaczo-
no kwotę 1.000.000 zł. Przeznaczono kwotę 500.000 zł na prze-
budowę budynku szkolnego w ZO Radomyśli i ZO w Śmiarach.  
Na drogi gminne przeznaczono kwotę 511.100 zł.

Na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleco-
nych ustawami, w szczególności na pomoc społeczną dla miesz-
kańców Gminy przeznaczono kwotę 6.658.474 zł

Wyodrębniano w budżecie kwotę 321.219,91 zł  na przed-
sięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w po-
dziale na Sołectwa. Najwięcej środków ok. 180 tys. sołectwa 
przeznaczyły na remont dróg publicznych gminnych i ok. 70 tys. 
na remonty oraz zakup materiałów do gminnych świetlic.

Dla podmiotów należących i nie nalężących  do sektora finansów 

publicznych Gmina przeznaczyła 489.032 zł. Zostanie przekazana: 
dotacja dla Miasta Siedlce w celu zapewnienie lokalnego transpor-
tu zbiorowego na terenie gminy, dotacja podmiotowa dla Gminnego 
Ośrodka Kultury i Biblioteki w Wiśniewie oraz zabezpieczono środki na 
organizację pozarządowe działające na terenie gminy.

Na realizację zadań przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Wiśniewie przeznaczono z budżetu gminy kwotę 7.318.381 zł,  
w tym na zadania zlecone 6.611.800 zł oraz na zadania własne 629.620 zł.

Na realizacje zadań przez Zespoły Oświatowe z budżetu gmi-
ny przeznaczono kwotę 6.477.785 w tym dla: Zespołu Oświa-
towego w Śmiarach kwotę 1.628.857 zł, Zespołu Oświatowego 
w Wiśniewie kwotę 3.290.004 zł oraz Zespołu Oświatowego  
w Radomyśli kwotę 1.558.924 zł. sp

Sylwia Paryła, Skarbnik Gminy Wiśniew. Fot. UG

Inwestycje w gminie Wiśniew 2017

Wzorem lat ubiegłych, już po raz ósmy, na początku stycz-
nia br. Gmina Wiśniew złożyła wniosek do Wojewódzkiego 
Funduszu ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej na dofi-
nansowanie zadania „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu 
na terenie gminy Wiśniew”. 

W tym roku wniosek objął 44 gospodarstwa, z których zo-
stanie usunięte i unieszkodliwione 105 ton płyt azbestowo-
-cementowych.

Przewidywany koszt 
realizacji wyniesie ok. 
42.000 zł, z czego 85%, 
tj. w wysokości ok. 
35.700 zł sfinansowane 
zostanie przez Woje-
wódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospo-
darki Wodnej.

Przypominamy jed-
nocześnie, że w sposób 

ciągły trwają zapisy osób, które chcą zgłosić eternit do utylizacji  
w przyszłym roku. Zainteresowanych zapraszamy do urzędu gminy 
do pok. 17 w godzinach pracy urzędu.

dk

Fot. ZGK Groneko

Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu

W 2017 r. w budżecie gmin-
nym na inwestycje zaplanowano 
przeznaczyć ok. 7 mln zł. najważ-
niejsze i największe z nich to:

-  rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wiśniewie - planowany wy-
datek - 2.000.000 zł,

-  termomodernizacji i przebudowa budynku Urzędu Gminy w Wiś-
niewie - 1.000.000 zł,

-  przebudowa świetlicy wiejskiej w Daćbogach - 780.000 zł,
- budowa boiska sportowego w Wiśniewie - 500.000 zł,
- modernizacja i budowa oświetlenia drogowego - 500.000 zł,
-  przebudowa drogi gminnej przez wieś w Starych Okninach - 460.000 zł,
- budowa świetlicy wiejskiej w Tworkach - 440.000 zł,
-  przebudowa budynku szkolnego w Zespole Oświatowym w Radomyśli 

- 350.000 zł,
-  przebudowa drogi gminnej Myrcha - Wólka Wołyniecka - 200.000 zł,
-  przebudowa drogi Stok Wiśniewski - Myrcha - 200.000 zł,
- budowa ulicy Sanitariuszek w Wiśniewie - 200.000 zł,
-  projektowanie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejsco-

wości Wiśniew, Kaczory, Tworki, Gostchorz, Wiśniew-Kolonia, 
Mościbrody i Borki-Kosiorki - 180.000 zł,

-  przebudowa budynku szkolnego w Zespole Oświatowym w Śmiarach 
- 150.000 zł.

ri

Plany inwestycyjne  
w 2017 r.

Fot. UG

Zaawansowanie inwestycji  
na terenie gminy Wiśniew
Roboty budowlane w świetlicach w tworkach i daćbogach.

Po sezonie zimowym wzrosło tempo pracy przy budowie świetli-
cy w Tworkach i przebudowie świetlicy w Daćbogach. W Daćbogach 
na ukończeniu jest więźba dachowa i wkrótce rozpocznie się montaż 
pokrycia dachowego. W Tworkach trwają prace wykończeniowe.

ri

Świetlica budowana w Daćbogach. Fot. UG

Świetlica w Tworkach. Fot. UG

Projektowanie
Projektowanie odcinka sieci wodociągowej

W dniu 13 lutego br. Gmina Wiśniew przystąpiła do opracowania do-
kumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę odcinka sieci wodocią-
gowej o długości ok. 200 m w miejscowości Łupiny wzdłuż wewnętrznej 
drogi gminnej na działce o numerze ewidencyjnym 840. Projekt wykonuje 
Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji „M-Projekt” z Siedlec. W br. przewi-
duje się również wybudowanie tego odcinka wodociągu.
Projektowanie dróg

Pod koniec lutego br. zostały podpisane dwie umowy na opracowa-
nie dokumentacji projektowo-kosztorysowych przebudowy dróg gmin-
nych. Pierwsza z umów dotyczy drogi w zachodniej części miejscowości 
Wiśniew-Kolonia o długości ok. 1.100 m mierząc od skrzyżowania z dro-
gą krajową nr 63. Dokumentację wykonuje Firma Projektowo-Usługowa 
„Darfik” z Siedlec. Druga umowa dotyczy ul. Południowej w Wiśniewie 
na zachód od ul. Ogrodowej o długości ok. 600 m. W tym przypadku 
do wykonania projektu w wyniku rozpoznania cenowego wyłoniona 
została firma Vega Projektowanie Dróg z Siedlec. Realizacja projektów 
możliwa będzie po umieszczeniu zadań w budżecie gminnym.
Projektowanie sieci kanalizacji 

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na 
budowę sieci kanalizacji sanitarnej.

W br. przystąpiono do projektowania sieci kanalizacji sanitar-
nej na terenie miejscowości Wiśniew, Kaczory, Tworki, Gostchorz, 
Wiśniew-Kolonia, Mościbrody i Borki-Kosiorki. Całość podzielona 
została na trzy następujące części:
-  „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci 

kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wiśniew w miejscowościach: 

Fot. UG

Wnioski o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych

GosPodaRka Wodno-ścIekoWa
W grudniu 2016 r. został złożony wniosek o dofinansowanie 

„Budowy sieci wodociągowej oraz przebudowy i rozbudowy 
oczyszczalni ścieków w miejscowości Wiśniew, gm. Wiśniew”  
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ze środków przeznaczo-
nych na operacje z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. 

Wniosek po ocenie formalnej został oceniony na 24,5 pkt  
i umieszczony na wysokiej 46 pozycji listy rankingowej, na której 
łącznie znajduje 225 operacji. Z listy tej, szansę na dofinansowa-
nie ma ok. 50 operacji, tj. te które zmieszczą się w ramach prze-
widzianego na ten cel limitu wynoszącego 74.164.348 zł. Mamy 
nadzieję, że beneficjentem środków będzie nasza gmina.

W pierwszym kwartale br. trwała merytoryczna ocena wnio-
sków, w ramach której składaliśmy wyjaśnienia i uzupełnienia. 
Aktualnie nie ma jeszcze ostatecznych wyników oceny, ale wszyst-
ko wskazuje na to, że powinna zakończyć się dla nas pozytywnie.

Całkowita wartość inwestycji objęta wnioskiem wynosi dokład-
nie 3.860.750,81 zł, w tym budowa sieci wodociągowej w Wiś-
niewie 422.295,03 zł oraz przebudowa i rozbudowa oczyszczalni 
ścieków w Wiśniewie 3.283.200,87 zł. Zgodnie z zasadami naboru 
wniosków do PROW 2014-2020 maksymalna wnioskowana kwota 
dofinansowania w naszym przypadku wynosi 1.997.232 zł.

BUdoWa BoIska PIłkaRskIeGo
W dniu 31 marca 2017 r. złożony został do Ministerstwa 

Sportu i Turystyki wniosek o dofinansowanie budowy boiska 
piłkarskiego w Wiśniewie ze środków „Programu rozwoju infra-
struktury sportowej 2017”. Na budowę pełnowymiarowego boi-
ska trawiastego z bieżnią, trybunami, szatnią, drogami i palcami 
wewnętrznymi,  oświetleniem oraz ogrodzeniem gmina stara się 
uzyskać dofinansowanie w wysokości ok. 1,5 mln zł.

ri
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Informacje z Referatu Gospodarki komunalnej
dRoGI, RolnIctWo, leśnIctWo

Z początkiem marca zaangażowaliśmy firmę naprawiającą dro-
gi do usunięcia ubytków w nawierzchniach bitumicznych. Gdy tylko 
stopniały śniegi i wzrosła temperatura dokonaliśmy obmiaru po-
wstałych uszkodzeń i firma przystąpiła do pracy. Ze względu na mało 
sprzyjającą aurę, prace na drogach trwały około dwóch tygodni. Na-
prawie poddane zostały ubytki o głębokości cztery i więcej centyme-
trów. Płytsze zagłębienia zostaną usunięte metoda natryskową, gdy 
na stałe wzrośnie temperatura powietrza.

Drogi nieutwardzone zostały wyrównane ciężkim sprzętem, gdy 
tylko pozwoliła na to pogoda. Pracownicy interwencyjni na bieżąco 
pracują na najbardziej uszkodzonych odcinkach bez powierzchni 
utwardzonej. Uzupełniają lesz, żwir lub inne kruszywa.

Po okresie zimowym borykaliśmy się z podtopieniami. Referat 
gospodarki komunalnej usuwał w miarę możliwości, wodę ze stu-
dzienek chłonnych, dróg gminnych nieutwardzonych, niedrożnych 
mostów i przepustów. Wspomniane studzienki chłonne zostaną 
dokładnie oczyszczone przy pomocy pracowników interwencyjnych  
w okresie wiosenno-letnim.

Informujemy, że przestało obowiązywać rozporządzenie Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące zapobiegania ptasiej grypie. 
Tym samym ptactwo domowe może swobodnie biegać po wybie-
gach bez narażania właścicieli na dotkliwe kary administracyjne. 
Utrzymane zostały pewne środki zabezpieczające mające na celu 
ograniczenie kontaktu drobiu z dzikim ptactwem. Szczegóły można 
znaleźć w rozporządzeniu MRiRW z 4 kwietnia 2017 roku w sprawie 
zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej 
grypy ptaków (Dz.U. 2017 poz. 722).

Na marcowej sesji Rada Gminy Wiśniew zadecydowała o wpro-
wadzeniu uchwały regulującej „Program opieki nad bezdomnymi 
zwierzętami w 2017 roku”. Dokument reguluje kwestię odłowu bez-
pańskich psów na terenie naszej gminy. Określa też ogólny charakter 
opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

ochRona śRodoWIska I GosPodaRka 
komUnalna

Cieszy fakt, że po wykonanej modernizacji kotłowni w budyn-
ku przy ulicy Sanitariuszek 1, spadły znacznie opłaty mieszkańców 
związane z rachunkami za ogrzewanie. Oszczędności związane z 
ogrzewaniem powinny się tylko kumulować w kolejnych latach. 
To bardzo dobra informacja dla użytkowników lokali.

W okresie wiosennym dbamy o bociany. Problem z którym się 
zmagamy, to gniazda tych ptaków umieszczone na starych drze-
wach, których stan jest tak zły, że zagraża bezpieczeństwu miesz-
kańców lub ich mieniu materialnemu. Jako referat gospodarki 
komunalnej podejmujemy działania mające na celu przeniesienie 
tych gniazd. Ponieważ bociany białe są pod ochroną, jest to bar-
dzo skomplikowany proces, wymagający zasięgnięcia opinii Re-
gionalnego Inspektora Ochrony Środowiska.

Informujemy, że ceny wody w roku 2017 na terenie naszej 
gminy pozostają bez zmian. Taką decyzję podjęli radni podczas 
marcowej sesji Rady Gminy Wiśniew. To już kolejny rok, kiedy 
cena wody w naszej gminie pozostaje na tym samym poziomie.

Niezmiernie miło, że na terenie gminy pojawiają się nowi 
mieszkańcy. Na bieżąco umowy na dostawę wody i odbiór ście-
ków podpisuje z nimi Pani Małgorzata Leszak. 

GosPodaRka odPadamI I WycInka dRZeW

Słowa podziękowania należą się mieszkańcom naszej gminy. 
Dzięki nim osiągamy bardzo dobre wyniki jeżeli chodzi o stopień 
segregacji odpadów. Fakt ten, cieszy nas niezmiernie, ponieważ 
na terenie kraju wiele samorządów ma z tym wyraźny problem.

Przypominamy, że do 30 kwietnia mamy możliwość pozbycia 
się zimowego popiołu. W tym celu, na terenie oczyszczalni ście-
ków zlokalizowany jest specjalny kontener. Od 1 maja zachęcamy 
do umieszczania tam odpadów zielonych np. skoszonej trawy.                                                                               

gw

odpady komunalne w liczbach 
Jednym z podstawowych celów nowego systemu gospodarki 

odpadami komunalnymi jest osiągnięcie odpowiednich pozio-
mów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających bio-
degradacji kierowanych na składowiska oraz zwiększenie pozio-
mu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie.

Zgodnie z art. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach z  dnia 13 września 1996 r. oraz rozporządzeniem ministra środowi-
ska z 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do 
ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpa-
dów komunalnych gminy do dnia 31 grudnia 2020 r. powinny osiągnąć:
-  w przypadku odpadów komunalnych takich jak: papier, metale, 

tworzywa sztuczne i szkło - co najmniej 50% poziom recyklingu  
i przygotowania do ponownego użycia;

-  w przypadku innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych  
rozbiórkowych -  co najmniej 70% poziom recyklingu, przygoto-
wania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami.

Do poziomów określonych w ustawie gminy będą docho-
dziły stopniowo, osiągając w kolejnych latach wartości założo-
ne rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. 
w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponowne-
go użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpa-
dów komunalnych.

Zgodnie z załącznikiem do powyższego rozporządzenia dla 
kolejnych lat określone zostały następujące poziomy recyklingu, 
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 
następujących frakcji odpadów komunalnych:

PoZIomy oGRanIcZenIa masy odPadÓW komUnalnych UleGających BIodeGRadacjI PRZekaZyWanych do 
składoWanIa W stosUnkU do masy tych odPadÓW WytWoRZonych W 1995 r. (%)

Rok 2012 r. 16.07. 
2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r.

Dopuszczalny poziom masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składowania w 
stosunku do masy tych odpadów 
wytworzonych w 1995 r.(%)

75 50 50 50 45 45 40 40 35

dopuszczalne poziomy osiągnięte 
przez Gminę Wiśniew - 26,3 % 33,2 % 26,1 % 14,87% - - - -

PoZIomy RecyklInGU, PRZyGotoWanIa do PonoWneGo UŻycIa I odZyskU InnymI metodamI nIektÓRych FRakcjI 
odPadÓW komUnalnych

Rodzaj odpadu
Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia (%)

2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r.

Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło 
opakowaniowe 10 12 14 16 18 20 30 40 50

dopuszczalne poziomy osiągnięte przez 
Gminę Wiśniew - 16,1 % 31,2 % 42,7 % 22,84% - - - -

Gospodarka odpadami komunalnymi na przestrzeni ostatnich lat.

Gmina Wiśniew
Zestawienie odbioru segregowanych odpadów komunalnych w mg

2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r.

elektro-śmieci 4,6 5 0,39 3,1 5,1 1,8 4,7

odpady wielkogabarytowe 0,8 1,2 0 10,8 6,9 19,9 23,0

gruz budowlany 0 0 3,2 0 48,1 34,2 22,2

zużyte opony 0 0 33,5 0 16,2 13,2 4,6

Gmina Wiśniew
Zestawienie odbioru segregowanych odpadów komunalnych w mg

2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r.

odpady zmieszane 109 136 142 200,3 276,9 342,6 338,3

opakowania ze szkła 21,2 35,7 16,2 65,8 133,2 99,8 92,0

opakowania z plastiku 12 15,3 16,2 27,3 50,1 78,1 71,4

opakowania z: papieru, tektury 0 0 0 2,5 2,0 7,1 9,5

PsZok – Punkt selektywnej Zbiórki odpadów usytuowany na terenie oczyszczalni ścieków w Wiśniewie spełnia swą rolę. 
W 2016 roku mieszkańcy gminy Wiśniew zdeponowali w nim ponad 56 ton różnego rodzaju odpadów. jt

Fot. UG
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Gniazdo bocianie  
w Gostchorzy

W dniu 2 marca 2017 roku firma Zeltech z siedlec, zajmująca się 
konserwacją oświetlenia na terenie naszej Gminy zrealizowała zlece-
nie przeniesienia gniazda bocianiego na jednej z posesji w Gostchorzy. 

Zadanie to było poprzedzone otrzymaniem zgody Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie na zniszczenie dotychcza-
sowego gniazda posadowionego na obumarłym pniu drzewa które 
groziło wykrotem. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska  
z dnia 12 października 2011 r. w sprawie gatunków dziko występują-
cych zwierząt objętych ochroną (Dz. U. z 2011 r. Nr 237, poz 1419),  bo-
cian biały jest objęty ścisłą ochroną a niszczenie gniazd jest zakazane.

W szczególnych przypadkach można dokonać przeniesienia 
gniazda bocianiego za pisemną zgodą Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska. Gniazdo zostało przeniesione na platformę za-
instalowaną na ustawionym w tym celu słupie betonowym i oczeku-
je na zasiedlenie przez bocianią parę. Pień stanowiący zagrożenie dla 
mieszkańców został przewrócony przy pomocy koparki z firmy Usłu-
gi Transportowo – Rozładunkowe Sylwestra Krasuskiego z Łukowa.

Rokrocznie Gmina Wiśniew wspiera działania w zakresie 
ochrony bociana białego na swoim terenie. W ubiegłym roku 
zakupiliśmy dwie platformy celem przełożenia gniazd bocianich 
założonych na drutach elektrycznych w miejscowości Okniny Sta-
re oraz zleciliśmy przeniesienie gniazda bocianiego z obumarłego 
pnia topoli na słup betonowy w miejscowości Kaczory.

jr

Gniazdo na obumarłym pniu drzewa. Fot. UG

Wólka Wiśniewska 
ma nowego sołtysa

Po rezygnacji Pana Pawła strzemiecznego z funkcji sołtysa wsi 
Wólka Wiśniewska, konieczne było przeprowadzenie wyborów.  
W wyniku głosowania do grona sołtysów gminy Wiśniew dołączył 
Pan leszek niedziółka, który był jedynym kandydatem do tej funkcji.

Nowego sołtysa jednogłośnie poparli wszyscy mieszkańcy so-
łectwa Wólka Wiśniewska uczestniczący w zebraniu.

Pan Leszek Niedziółka od lat aktywnie uczestniczy w życiu lo-
kalnej społeczności angażując się w realizację, różnych projektów 
organizowanych m.in. przez Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-
ści Lokalnej „Aktywni”, Koło Gospodyń Wiejskich czy Ochotniczą 
Straż Pożarną w Wólce Wiśniewskiej. Dotychczas pełnił również 
funkcję członka rady sołeckiej. Po wyborze na sołtysa na jego 
miejsce w radzie wybrano Panią Monikę Maciejewską.

nowo wybranemu Panu sołtysowi serdecznie gratulujemy 
oraz życzymy owocnej pracy na rzecz sołectwa i gminy Wiśniew.

wo

dzień sołtysa
11 marca obchodzony był dzień sołtysa. święto, które ma 

na celu okazanie wdzięczności, uznania i szacunku sołtysom  
za ich pracę oraz zwrócenie uwagi na rolę sołtysa w polskiej wsi.

Sołtysi pojawili się już w średniowieczu – wyznaczani byli 
przez feudalnych panów, 
a ich głównymi obowiąz-
kami było m.in. zbieranie 
czynszu i przewodnicze-
nie ławie wiejskiej.

Obecnie sołtysa wy-
bierają mieszkańcy da-
nego sołectwa – zwykle 
zostaje nim osoba z miej-
scowej społeczności. Do jego obowiązków należy m.in. zwoływanie 
zebrań wiejskich, realizowanie uchwał rady gminy oraz pobieranie 
podatku rolnego i leśnego.

W Polsce jest około 40 tysięcy sołtysów, w naszej gminie – 27,  
z czego 15. to mężczyźni, a 12. kobiety. Więcej o naszych sołtysach  
i sołectwach na: www.wisniew.pl – link Samorząd – Sołectwa.

wo

Leszek Niedziółka - Sołtys wsi Wólka Wiśniewska. Fot. UG

Fundusz sołecki – wykorzystanie za 2016 rok
Fundusz sołecki to jedna ze składowych budżetu gminy. są to pieniądze, zagwarantowane dla danego sołectwa na realizację przedsięwzięć 
służących poprawie warunków życia mieszkańców. 

Decyzję, na co przeznaczyć pieniądze z funduszu sołeckiego, podejmują mieszkańcy sołectwa w drodze uchwały podjętej na zebraniu wiejskim. 
Zapraszamy do zapoznania się z poniższym zestawieniem, które przedstawia sposób wykorzystania funduszu sołeckiego przez poszczególne miejscowości  
z terenu naszej gminy w 2016 roku.

nazwa sołectwa nazwa zadania, przedsięwzięcia Plan Wykonanie

Borki-Kosiorki Wytyczenie granic drogi poza wsią i jej wyrównanie 10 489,42 zł 10 406,40 zł

Borki-Paduchy Remont dróg gminnych 19 020,82 zł 18 937,82 zł

Borki-Sołdy
Remont dróg dojazdowych do pól 9 601,31 zł 9 129,60 zł

Wynagrodzenie dla osoby opiekującej się placem zabaw 1 000,00 zł 1 000,00 zł

Ciosny Remont dróg gminnych 9 062,86 zł 9 062,86 zł

Daćbogi
Remont dróg dojazdowych do pól 5 000,00 zł 5 000,00 zł

Zakup i montaż okien do świetlicy wiejskiej 3 895,03 zł 0,00 zł

Gostchorz Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 10 741,17 zł 10 741,14 zł

Helenów Remont gminnego budynku gospodarczego w Helenowie 10 769,14 zł 10 769,14 zł

Kaczory
Zakup wiaty przystankowej 7 000,00 zł 6 574,85 zł

Wykonanie zjazdu na boisko gminne 2 874,04 zł 0,00 zł

Lipniak

Zakup znaków drogowych 3 000,00 zł 3 000,00 zł

Projekt i budowa oświetlenia ulicznego 6 874,04 zł 4 354,84 zł 

Zakup wyposażenia kuchennego do świetlicy 2 000,00 zł 1 999,99 zł

Łupiny Remont drogi dojazdowej do pól 11 426,46 zł 11 426,46 zł

Mościbrody Remont dróg gminnych 9 426,49 zł 9 426,49 zł

Mościbrody Kolonia
Remont dróg dojazdowych do pól 6 779,65 zł 6 779,65 zł

Zakup zegarów astronomicznych 1 500,00 zł 1 500,00 zł

Mroczki Remont dróg dojazdowych do pól 11 971,93 zł 11 971,93 zł

Myrcha Odbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Myrcha 8 363,57 zł 0,00 zł

Nowe Okniny Zakup wiaty przystankowej 9 985,93 zł 6 650,91 zł

Okniny-Podzdrój Projekt i budowa oświetlenia ulicznego 7 160,78 zł 7 160,78 zł

Pluty
Remont dróg dojazdowych do pól 7 090,83 zł 7 090,83 zł

Zakup i montaż okien do świetlicy wiejskiej w Daćbogach 2 000,00 zł 0,00 zł

Radomyśl
Remont dróg dojazdowych do pól 8 377,47 zł 8 377,47 zł

Remont świetlicy wiejskiej 10 000,00 zł 10 000,00 zł

Stare Okniny Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw przy boisku gminnym, zakup wypo-
sażenia placu zabaw 13 230,66 zł 13 230,66 zł

Stok Wiśniewski Zakup kostki brukowej na chodnik 9 370,55 zł 0,00 zł

Śmiary
Remont dróg dojazdowych do pól 7 000,00 zł 7 000,00 zł
Remont i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 4 076,83 zł 4 076,83 zł

Tworki
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Tworkach 6 637,79 zł 6 637,79 zł
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Tworkach 4 942,53 zł 4 942,53 zł

Wiśniew

Remont dróg dojazdowych do pól i ulic dojazdowych do posesji 18 171,79 zł 18 171,79 zł
Remont przepustu na drodze gminnej 2 000,00 zł 600,24 zł
Zakup i montaż luster drogowych przy drodze gminnej 1 000,00 zł  615,00 zł
Projekt i budowa oświetlenia ulicznego 5 000,00 zł 5 000,00 zł
Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej 1 000,00 zł 738,00 zł

Wiśniew-Kolonia
Remont drogi gminnej 1 800,00 zł 1 698,80 zł
Remont świetlicy wiejskiej 6 174,72 zł 6 172,09 zł

Wólka Wiśniewska
Remont dróg dojazdowych do pól 2 000,00 zł 1 771,20 zł
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 3 124,31 zł 3 036,70 zł
Budowa garażu przy świetlicy wiejskiej 7 463,00 zł 7 416,29 zł

Wólka Wołyniecka
Zakup wiaty przystankowej 6 000,00 zł  0,00 zł
Projekt i budowa oświetlenia ulicznego 3 146,78 zł 3 000,00 zł

Zabłocie Remont drogi dojazdowej do pól 11 048,86 zł 11 048,86 zł

 RaZem 314 598,76 zł 272 013,49 zł
Gniazdo na nowej platformie. Fot. UG

wo, fk
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- Na realizację zadań z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym 
wypoczynku dzieci i młodzieży, wpłynęła jedna oferta. Wsparcie finanso-
we otrzymało: towarzystwo społeczno-kulturalne RaZem z siedzibą  
w Wiśniewie, na realizację zadania pn. „Z tańcem witamy lato – warsztaty 
taneczne dla dzieci i młodzieży” – dotacja w wysokości 8 000,00 zł.

- Na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury 
i dziedzictwa narodowego, wpłynęła jedna oferta. Wsparcie finan-
sowe otrzymało: stowarzyszenie aktywności lokalnej RadośĆ  
z siedzibą w Radomyśli, na realizację zadania pn. „Zróbmy to razem 
– wzbogacenie życia kulturalnego mieszkańców Gminy Wiśniew”  
– dotacja w wysokości 15 000,00 zł.

Nie wpłynęła natomiast żadna oferta na realizację zadań z zakresu 
działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz podtrzymywania  
i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz roz-
woju świadomości narodowej , obywatelskiej, kulturowej, co oznacza,  
że konkurs na te zadania w najbliższym czasie ogłoszony zostanie ponownie.

W piątek 10 marca 2017 r. przedstawiciele Stowarzyszenia Aktywno-
ści Lokalnej RADOŚĆ pani aneta karczmarska – prezes Stowarzyszenia 
i pan antoni Wiszniewski – wiceprezes, podpisali umowę na dofinan-
sowanie zadania publicznego, którego realizację Stowarzyszenie rozpo-
czyna już 11 marca 2017 r. W ramach zadania przewidziano organizację 
wielu ciekawych uroczystości, spotkań, oraz warsztatów,

Cieszy fakt, że stowarzyszenia podejmują się realizacji zadań, wzbo-
gacając tym ofertę kulturalną – skierowaną do wszystkich mieszkańców 
gminy, jak również kierując i proponując zajęcia dla dzieci i młodzieży.

bw

Rozwój urbanistyczno–gospodarczy naszej gminy jest ściśle zwią-
zany z rozbudową i remontami ogólnodostępnej infrastruktury dro-
gowej. Ponieważ organy administracji samorządowej tj. Wójt Gminy 
nie zawsze może wykazać się prawem własności do gruntów na któ-
rych zostały urządzone drogi, niejednokrotnie zachodzi konieczność 
regulacji stanów prawnych nieruchomości pod nie zajętych.

Wymóg okazania prawa do dysponowania nieruchomości jest 
niezbędny do uzyskania pozwolenia ze Starostwa Powiatowego na 
budowę lub remont drogi. Również zaplanowana w budżecie gminy 
inwestycja drogowa powinna być realizowana na gruntach gminy.

Regulacja stanu prawnego nieruchomości jest to proces prowadzą-
cy do ustalenia osób, którym przysługuje własność i inne prawa rzeczo-
we do nieruchomości. Proces ten jest postępowaniem geodezyjno – 
prawnym zmierzającym do ustalenia zasięgu prawa własności, poprzez 
określenie położenia linii granicznych tj. wyznaczenia pasa drogowego.

Procedura regulacji stanu prawnego dróg wynika bezpośrednio 
z  przepisów wprowadzających  ustawy reformujące  administrację 
publiczną z 1998 r. Zgodnie z jej zapisami nieruchomości pozosta-
jące w dniu 31 grudnia 1998 roku we władaniu Skarbu Państwa lub 
jednostek samorządu terytorialnego i nie stanowiące ich własno-
ści, a zajęte pod drogi publiczne, z dniem 1 stycznia 1999 roku stały 
się własnością Skarbu Państwa, lub jednostek samorządu teryto-
rialnego. Dokumentem potwierdzającym własność jest decyzja 
Wojewody w naszym przypadku Wojewody Mazowieckiego.

Tak, więc w październiku 1998 roku weszły w życie przepisy wpro-
wadzające ustawy reformujące administrację publiczną. W nowej for-
mie prawnej zdefiniowano m.in. ponownie kategorie dróg publicznych 
oraz przyznano prawo własności do nich dotychczasowym władającym.

Mimo, że procedury regulujące stan prawny nieruchomości zaję-
tych pod drogi publiczne zostały uruchomione już 1 stycznia 1999 roku, 
w bardzo wielu przypadkach część pasa drogowego nadal znajduje się 
na gruntach osób fizycznych. W całym kraju jak i naszej gminie w pierw-
szej kolejności wytypowano do regulacji te działki ewidencyjne, które  
w całości stanowiły użytek drogowy (oznaczone w ewidencji gruntów 

jako dr). Wynikało to z faktu, że podczas przeprowadzanej procedury nie 
było konieczności dokonywania podziałów geodezyjnych w celu wydzie-
lenia części działki zajętej pod drogę publiczną. Była to procedura tańsza 
dla wnioskodawcy tj. gminy i trwała odpowiednio krócej.

Obecnie Wójt Gminy sukcesywnie zgodnie z uchwałami bu-
dżetowymi występuje z wnioskami do Wojewody Mazowieckiego 
o potwierdzenie własności gruntów zajętych pod drogi gminne.

W 2016 roku Urząd Gminy Wiśniew przeprowadził procedurę 
unormowania stanu prawnego następujących dróg:
-  droga gminna w miejscowości Myrcha na odcinku około 600 m. 

Grunt pod drogą stanowił własność 39 właścicieli.
-  droga gminna w miejscowości Stok Wiśniewski na odcinku około 

900 metrów. Grunt pod drogę stanowił własność 67 właścicieli.
-  droga gminna w miejscowości Wólka Wołyniecka na odcinku oko-

ło 700 metrów. Grunt pod drogę stanowił własność 25 właścicieli.
-  droga gminna w miejscowości Okniny.

Natomiast w 2017 roku planujemy unormować stan prawny 
następujących dróg:
-  drogi gminnej nr 361101W, Wiśniew-Ciosny nr 361122W, w ob-

rębach geodezyjnych: Zabłocie, Okniny, Radomyśl.
-  drogi gminnej nr 361104W, w obrębie geodezyjnym: Stoku Wiś-

niewski (mogiłki).
-  drogi gminnej nr 361107W, w obrębach geodezyjnych: Stok Wiśniew-

ski i Lipniak (droga przebiegająca przez teren lasów Państwowych).
ew

Fot. UG

Pieniądze dla stowarzyszeń

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy 
Wiśniew w 2017 r. rozstrzygnięty. Pierwsza umowa na realizację za-
dania publicznego podpisana.

W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicz-
nych gminy Wiśniew w 2017 r. z czterech obszarów:
1. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
2. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku 

dzieci i młodzieży,
3. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
4. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgno-

wanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej , obywatel-
skiej, kulturowej,
stowarzyszenia działające na terenie gminy Wiśniew złożyły dwie 

oferty. Komisja konkursowa pozytywnie je zaopiniowała, a Wójt Gminy 
Wiśniew 9 marca 2017 r. rozstrzygnął konkurs.

Podpisanie umowy. Fot. UG

„mikołaje” z gminy Wiśniew

normowanie stanu prawnego dróg

Gminny ośrodek Pomoc społecznej w Wiśniewie informuje, że 
przystąpił do realizacji projektu w ramach Umowy nr RPma.09.01.00-
14-6119/16-00 zawartej pomiędzy: Województwem mazowieckim, 
w imieniu którego działa mazowiecka jednostka Wdrażania Progra-
mów Unijnych, a stowarzyszeniem ośrodek kultury i aktywności lo-
kalnej w krzesku, krzesk – królowa niwa 45, 08 – 111 Zbuczyn.

Projekt „Aktywność współpraca popłaca” realizowany jest w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 
2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i wal-
ka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób 
wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu;

Liderem projektu jest Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktyw-
ności Lokalnej w Krzesku, partnerami projektu są: Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Wiśniewie, Gminny Ośrodek w Kotuniu, Gmin-
ny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedlcach, Gminny Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Domanicach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Wodyniach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbuczynie, 
Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach oraz Centrum Rozwoju ORTUS 
Elżbieta Roszczak. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europej-
ską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
Okres realizacji projektu: 01.03.2017 r. – 31.10.2018 r.:
- I edycja – 01.03.2017 r.– 31.12.2017 r.,
- II edycja – 01.01.2018 r. – 31.10.2018 r. 
Biuro projektu znajduje się w Siedlcach przy ul. Chopina 10, 08 – 110 Siedlce
Uczestnikami Projektu mogą być osoby, które w dniu podpisania 
Deklaracji uczestnictwa w zgłaszają dobrowolnie chęć udziału w nim 
oraz spełniają następujące kryteria:
- zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym do-

świadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, 
- w wieku aktywności zawodowej, 
- korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej w partnerskich OPS, 
- mieszkające na terenie powiatu siedleckiego ziemskiego,
- osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
- osoby, którym przypisano III profil pomocy przez PUP
- osoby bezrobotne, w tym długotrwale bezrobotne, z niskimi kwa-

lifikacjami oraz małym doświadczeniem
- osoby niepełnosprawne
- osoby nieaktywne zawodowo, które z różnych powodów nie są za-

rejestrowane w PUP
- osoby z otoczenia Uczestników Projektu.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu, do projektu zo-
stanie zrekrutowanych 80 osób – 48 kobiet oraz 32 mężczyzn.

Rekrutacja pierwszej grupy Uczestników Projektu nastąpiła  
w okresie od 8 marca 2017 r. do 17 marca 2017 r. - I edycja oraz trwać 
będzie od 1 lutego 2018 r. do 15 lutego 2018 r. - II edycja.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniewie składa ser-
deczna podziękowania dla wszystkich, którzy przyczynili się do przy-
gotowania 56 paczek dla dzieci z najuboższych rodzin w ramach dwu-
nastej akcji „Świąteczna paczka”. 

Osoby prywatne, a także firmy odpowiedziały na nią życzliwie, 
przekazując artykuły spożywcze, głównie słodycze na ten cel. 

W imieniu obdarowanych serdecznie dziękujemy za okazane serce:
- Panu Witoldowi Borkowskiemu, zam. Borki-Paduchy,
- Panu marianowi celińskiemu-spodar, zam. Wiśniew,
- Panu adamowi soszyńskiemu, zam. Wiśniew,
-  Państwu Barbarze i józefowi Rybaczewskim, zam. Borki-Sołdy,
oraz właścicielom sklepów:
- Pani agnieszce Bilskiej – sklep spożywczo-przemysłowy w Wiśniewie,
- Pani maryli Borkowskiej - sklep spożywczo-przemysłowy w Radomyśli,
- Pani agnieszce Bożek – sklep spożywczo-przemysłowy w Wiśniewie,
- Pani jolancie ostrowskiej - sklep spożywczo-przemysłowy w Łupinach,
- Gs Zbuczyn „samopomoc chłopska” – sklep w Borkach-Paduchach, 
ponadto Stowarzyszeniu „AKTYWNI” z Wólki Wiśniewskiej.

Zabawa karnawałowo-walentynkowa
16 lutego 2017 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wraz 

z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wiśniewie zorganizowali zabawę 
karnawałowo-walentynkową dla 100 dzieci z terenu gminy Wiśniew.

Informacja dotycząca realizacji w 2016 roku 
ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci

W 2016 roku wpłynęło 496 wniosków na świadczenie wycho-
wawcze, z tego 469 złożono w formie papierowej oraz 27 – w formie 
elektronicznej (e-wniosków).

Liczba wydanych decyzji administracyjnych, w sprawach świadczenia 
wychowawczego - 512, w tym 492 decyzji przyznających prawo do świad-
czenia wychowawczego. W okresie od 01.04.2016 r. do 31.12.2016 r.  
wypłacono 7130 świadczeń na kwotę 3.551.701 zł.

Liczba rodzin mających ustalone prawo do świadczenia wycho-
wawczego wynosi 452 (średnia miesięczna). Miesięcznie około 800 
dzieci objętych jest wsparciem w ramach ustawy o pomocy państwa 
w wychowaniu dzieci. 

Rekrutację wstępną przeprowadzają pracownicy GOPS (partne-
rów projektu). Wszystkie informacje o Projekcie oraz wymagane do-
kumenty rekrutacyjne dostępne są w Gminnych Ośrodkach Pomocy 
Społecznej, które są partnerami projektu. 

Zgłoszenie chęci udziału w projekcie powinno być przekazane Pracow-
nikowi socjalnemu z partnerskich Gminnych Ośrodków Pomocy Społecz-
nej, właściwemu ze względu na rejon zamieszkiwania. Osoba zainteresowa-
na uczestnictwem w projekcie jest zobowiązana w celu udokumentowania 
spełnienia kryteriów do złożenia następujących dokumentów:
- formularza zgłoszeniowego,
- deklaracji uczestnictwa w projekcie,
- zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych,
- zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności (jeżeli dotyczy),
- zaświadczenia z PUP potwierdzającego status osoby bezrobotnej 

oraz III profilu pomocy (jeżeli dotyczy). 
Decyzję o kwalifikacji do uczestnictwa w projekcie podejmie 

Komisja Rekrutacyjna, podczas posiedzeń udokumentowanych pro-
tokołem. Komisja Rekrutacyjna składa się z sześciu pracowników 
socjalnych (po jednym z każdego GOPS), dwóch doradców klienta 
(pracownicy PUP) oraz przedstawicieli Lidera. 

Osoby, które spełnią kryteria uczestnictwa w projekcie, ale nie 
zostaną zakwalifikowane do projektu z powodu braku miejsc, zosta-
ną umieszczone na liście rezerwowej. Osoby z listy rezerwowej będą 
miały możliwość udziału w projekcie w przypadku rezygnacji które-
goś z uczestników projektu.

Osoby zakwalifikowane do projektu oraz osoby z listy rezerwowej zo-
staną powiadomione o zakwalifikowaniu drogą telefoniczna lub listownie.

Realizacja Projektu obejmuje następujące etapy
- Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów 
- Trening kompetencji i umiejętności społecznych i zawodowych
- Indywidualny trening pracy wsparty coachingiem
- Realizacja Programu Aktywizacja i Integracja dla Uczestnika Pro-

jektu, dla których PUP ustalił III profil pomocy
- Kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę 

kwalifikacji
- Staże przygotowujące do podjęcia zatrudnienia
- Pomoc dla Uczestników Projektu i osób z ich otoczenia
- Wizyty studyjne, pełniące rolę wyjazdu integracyjnego i edukacyj-

nego dla Uczestników Projektu.
Wszystkie informacje o projekcie dostępne są w Biurze Stowarzysze-

nia Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku, w Siedlcach przy  
ul. Chopina 10 oraz u partnerów Projektu. tj. GOPS w Wiśniewie, Kotuniu, 
Siedlcach, Domanicach, Wodyniach, Zbuczynie oraz Powiatowym Urzę-
dzie Pracy w Siedlcach oraz Centrum Rozwoju ORTUS Elżbieta Roszczak.

Realizacja Projektu „aktywność i współpraca popłaca”

Informacje GoPs
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Reforma oświaty w gminie Wiśniew

o reformie systemu oświaty zapewne wszyscy słyszeli-
śmy niejednokrotnie z mediów. Podstawą wprowadzenia jej 
w życie są: ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświato-
we oraz ustawa z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające 
ustawę – Prawo oświatowe.

Placówka oświatowa w Radomyśli. Fot. UG

ZesPÓł ośWIatoWy W WIśnIeWIe

Szkoła Podstawowa 
im. Bolesława Chrobrego w Wiśniewie

Klasy dotychczasowego  
Publicznego Gimnazjum w Wiśniewie 
prowadzone w Szkole Podstawowej  

im. Bolesława Chrobrego w Wiśniewie  
(do 31 sierpnia 2019)

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowych 
im. Bolesława Chrobrego w Wiśniewie

Przedszkole Samorządowe w Wiśniewie

sZkoła PodstaWoWa W RadomyślI

Szkoła Podstawowa 
im. Henryka Sienkiewicza w Radomyśli

Klasy dotychczasowego  
Publicznego Gimnazjum w Radomyśli 
prowadzone w Szkole Podstawowej  

im. Henryka Sienkiewicza w Radomyśli  
(do 31 sierpnia 2019)

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawo-
wych im. Henryka Sienkiewicza

w Radomyśli

sZkoła PodstaWoWa W śmIaRach

Szkoła Podstawowa 
im. Jana Pawła II w Śmiarach

Klasy dotychczasowego 
Publicznego Gimnazjum w Śmiarach  
prowadzone w Szkole Podstawowej

im. Jana Pawła IIw Śmiarach
(do 31 sierpnia 2019)

Oddział przedszkolny 
w Szkole Podstawowych 

im. Jana Pawła IIw Śmiarach

Powyższe akty prawne są podstawą podejmowania decyzji, kon-
kretnie uchwał, w zakresie zmian w oświacie na szczeblu jednostki 
samorządu terytorialnego. W gminie Wiśniew pierwsze decyzje do-
tyczące wdrożenia reformy zapadły na sesji Rady Gminy Wiśniew  
w dniu 20 marca 2017 r. Rada Gminy podjęła cztery uchwały z zakresu 
oświaty, a wśród nich – ta najważniejsza - Uchwała Nr XXVII/180/2017 
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do 
nowego ustroju szkolnego. Jak określa uchwała, od 1 września 2017 r.  
sieć szkół na terenie gminy stanowić będą szkoły podstawowe z kla-
sami dotychczasowych gimnazjów. Oznacza to, że gimnazja w gminie 
Wiśniew z dniem 1 września 2017 r. przestają działać jako odrębne 
jednostki oświatowe, a uczniowie gimnazjum kontynuować będą 
edukację uczęszczając do klas dotychczasowych publicznych gimna-
zjów prowadzonych w szkołach podstawowych. Od 1 września 2017 r.  
nie dokonuje się naboru do gimnazjum, nie będzie zatem klasy I, na-
tomiast uczniowie którzy otrzymają świadectwo promocyjne klasy 
szóstej szkoły podstawowej, kontynuować będą edukację w klasie 
siódmej szkoły podstawowej. Uchwała aktualizuje również sieć pla-
cówek wychowania przedszkolnego. Jak wyglądała będzie sieć szkół  
i przedszkoli od 1 września 2017 r. przedstawiamy poniżej. 

bw

Wychowanie przedszkolne sześciolatków bez opłat
od 1 stycznia 2017 r. za sześciolatki korzystające z wychowa-

nia przedszkolnego, również powyżej 5 godzin dziennie, rodzi-
ce/prawni opiekunowie nie wnoszą opłat.

Rada Gminy Wiśniew 29 grudnia 2016 r. podjęła uchwałę  
w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowa-
nia i opieki nad dzieckiem oraz wysokości opłat za korzystanie 
z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przed-
szkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 
prowadzonych przez gminę Wiśniew. W uchwale określony zo-
stał bezpłatny czas nauczania, wychowania i opieki – w wymiarze  
5 godzin dziennie. Za pobyt dzieci w przedszkolu, oddziale przed-
szkolnym w wymiarze powyżej 5 godzin dziennie – ustalono opła-
tę w wysokości 1 zł za godzinę. Oczywiście od 1 stycznia 2017 r. 
opłat tych nie wnosi się za dzieci sześcioletnie tj. dzieci które we 
wrześniu 2016 r. jako sześciolatki rozpoczęły roczne obowiązko-
we przygotowanie przedszkolne.

Powyższe zmiany w odpłatności za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego dzieci, wynikają z faktu, że na dzieci sześcioletnie 
biorące udział w wychowaniu przedszkolnym samorządy otrzy-
mają subwencję oświatową, co wynika z art. 1 ustawy z dnia  
1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samo-
rządu terytorialnego oraz niektórych innych ustawy.

Mamy nadzieję, że powyższe zmiany, uregulowania praw-
ne w naszej gminie zachęcą rodziców do korzystania przez „ich 
pociechy” z oferty wychowania przedszkolnego powyżej pięciu 
godzin dziennie, bowiem opłata za nauczanie, opiekę, wycho-
wanie – jest opłatą symboliczną i wynosi 1 zł za godzinę i nie 
obejmuje dzieci sześcioletnich.
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sezon sportowy  
w gminie Wiśniew  
- rozpoczęty

Lp. Dzień tygodnia Godziny Miejsce

1.

poniedziałek - piątek od 15:00 do 21:00
boisko Orlik 

Wiśniewsobota od 12:00 do 20:00

niedziela od 13:00 do 20:00

2. środa od 15:30 do 18:00 boisko  
w Radomyśli

3. środa od 15:30 do 18:00 boisko  
w Śmiarach

Pierwsze wiosenne, coraz dłuższe dni, zachęcają do przeby-
wania na świeżym powietrzu. Warto więc zadbać o to, by mło-
dzież nie spędzała wolnego czasu tylko przed ekranem kompute-
ra czy tabletu. 

W gminie Wiśniew od 2009 r. tj. od wybudowania kompleksu 
boisk sportowych ORLIK 2012, miesiąc marzec rozpoczyna sezon 
sportowy na świeżym powietrzu. W tym roku zajęcia na boisku OR-
LIK zlokalizowanym przy Zespole Oświatowym w Wiśniewie, po raz 
pierwszy od dziewięciu lat, organizowane będą pod pieczą i nadzo-
rem dwóch animatorów sportu (dotychczas przez jednego):
-  Pana Roberta Pieroga – pracującego z młodzieżą na ORLIKU  

w Wiśniewie od dziewięciu lat,
-  Panią Martynę Wróbel – która rozpoczyna pracę na ORLIKU,  

i jest pełna zapału do pracy. 
Decyzja o zatrudnieniu drugiego animatora sportu podyktowana 

była wydłużeniem czasu otwarcia obiektu ORLIK tzn. udostępnienie 
go dzieciom i młodzieży przez siedem dni w tygodniu, jak również 
organizacją zajęć na innych obiektach sportowych na terenie gminy. 
Tak, tak, potwierdzamy i jednocześnie informujemy, że zajęcia spor-
towe odbywają się nie tylko na ORLIKU w Wiśniewie, ale również 
na salach gimnastycznych bądź przyszkolnych boiskach w Radomyśli  
i Śmiarach. Złożony przez Wójta Gminy Wiśniew wniosek do opera-
tora projektu pn. „Lokalny Animator Sportu” (projekt Ministerstwa 
Sportu i Turystyki) przeszedł pomyślnie weryfikację, czego efektem 
są dodatkowe godziny pracy animatorów sportu (+ 69 godzin w mie-
siącu) przez 9 miesięcy tj. od marca do listopada 2017 r.

„Nasi Animatorzy” upowszechniać będą aktywność ruchową 
wśród dzieci i młodzieży, ale nie tylko. Zajęcia na ORLIKU i obiek-
tach sportowych w Radomyśli i Śmiarach adresowane były i są 
nadal do wszystkich mieszkańców gminy, a szczególnie do dzieci 
i młodzieży. Kieruję więc zaproszenie do naszych mieszkańców, 
aby korzystali obiektów sportowych zlokalizowanych na terenie 
gminy, gdzie pod fachowym okiem można zadbać o swoją spraw-
ność fizyczną. W kalendarzu imprez sportowych jest wiele cieka-
wych propozycji: mecze, biegi, treningi, i wiele innych.

W przypadku zmian w harmonogramie zajęć, a takie planowa-
ne są na okres wakacji, informować będziemy naszych mieszkań-
ców, zamieszczając aktualny harmonogram na stronie interneto-
wej gminy Wiśniew jak również przy wejściu na obiekty sportowe.
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harmonogram zajęć obowiązujący od 1 kwietnia 2017 r.

Fot. UG

szkolenie aRimR
9 marca br. w sali konferencyj-

nej Urzędu Gminy Wiśniew odby-
ło się szkolenie dla rolników, pn.: 
„Zasady przyznawania płatności 
bezpośrednich w 2017 roku” .

W spotkaniu szkoleniowym 
wzięło udział 15 rolników z te-
renu naszej gminy. Prowadzący 
szkolenie marian sekulski – Kie-
rownik Biura Powiatowego ARiMR 
w Siedlcach, magdalena troja-
nowska – główny specjalista Biura 
Powiatowego ARiMR w Siedlcach  
i stanisław ługowski z Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego w Siedl-
cach, omówili zasady prawidłowe-
go wypełniania wniosków o przy-
znawanie płatności bezpośrednich 
oraz załączników graficznych.

W tym roku wnioski o do-
płaty będą przyjmowane w ter-
minie od 15 marca do 15 maja.

wo Fot. UG
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Gminny etap olimpiady modR

29 marca br. w Gminnym ośrodku kultury w Wiśniewie odbyła 
się Gminna olimpiada Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie domo-
wym i Przedsiębiorczości. organizatorem olimpiady był mazowie-
cki ośrodek doradztwa Rolniczego Warszawa oddział siedlce. 

W Olimpiadzie wzięło udział 19 pań z terenu gminy Wiśniew. 
Ich zadaniem było rozwiązanie specjalnie przygotowanego testu 
zawierającego 40 pytań z zakresu obejmującego tematy niezbęd-
ne w racjonalnym prowadzeniu gospodarstwa domowego.  

Uczestniczki wykazały się dobrą znajomością powyższych 
zagadnień wykazując wyrównany poziom wiedzy. Efektem tego 
była konieczność przeprowadzenia ustnej dogrywki pomiędzy 
trzema paniami, które uzyskały taką samą ilość punktów. 

Nad prawidłowym przebiegiem Olimpiady czuwała komisja  
w składzie: anna matyszczak, MODR O/Siedlce – Przewodnicząca oraz 
członkowie: henryka Borkowska, MODR O/Siedlce, krzysztof krysz-
czuk – wójt gminy Wiśniew, janina dołgich – Dyrektor GOK Wiśniew. 

Ostatecznie kolejność miejsc była następująca:
- I miejsce – elżbieta Wysokińska z Zabłocia;
- II miejsce – aneta krasuska z Mroczk;
- III miejsce – ewa Borkowska z Wiśniewa.

W trakcie obrad komisji, uczestniczki miały możliwość obejrzenia  
i zakupy rękodzieła, które zaprezentowały: anna montewka z Wiśnie-
wa, hanna jastrzębska z Łupin i ewa Wołosewicz z gminy Paprotania. 

Wszystkie uczestniczki Olimpiady otrzymały nagrody rzeczo-
we ufundowane przez Urząd Gminy Wiśniew, które wręczył wójt 
krzysztof kryszczuk oraz marek Furman p. o. dyrektora siedle-
ckiego oddziału MODR w Warszawie. 

Zdobywczynie trzech pierwszych miejsc będą reprezentować gmi-
nę Wiśniew na szczeblu powiatowym, zaplanowanym na jesień br. 

wo
Uczestniczki olimpiady w trakcie testu. Fot. UG

Wspólna fotografia. Fot. UG

Zarząd oddziału Gminnego ZosP RP w Wiśniewie
04 stycznia br. w sali konferencyjnej Urzędu 

Gminy Wiśniew odbyło się posiedzenie Zarzą-
du oddziału Gminnego ZosP RP w Wiśniewie.

Tematem przewodnim zebrania było ustalenie 
harmonogramu walnych zebrań sprawozdawczych 
w OSP z terenu gminy Wiśniew. 

W trakcie posiedzenia, zarząd podjął także 
dwie uchwały dotyczące wykluczenia ze Związku 

Ochotniczych Straży Pożarnych RP jednostek: OSP 
Borki-Paduchy i OSP Tworki. Podstawą podjęcia takiej 
decyzji był wieloletni brak jakiejkolwiek działalności 
statutowej w tych OSP i nie opłacanie składek do Za-
rządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Wiśniewie.

W porządku obrad znalazły się również punkty 
dotyczące organizacji Gminnego Dnia Strażaka oraz 
Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych, które 
wstępnie zaplanowano na 3 września br. w Wiśniewie.

Zebrani druhowie wysłuchali również Infor-
macji ze Zjazdu Zarządu Oddziału Powiatowego 
ZOSP RP w Siedlcach, które przedstawił Komen-
dant Gminny ZOSP RP dh Wojciech Grzegorczyk,  
a także sprawozdania z realizacji zadań dotyczą-
cych ochrony przeciwpożarowej w gminie Wiśniew 
w 2016 roku, które przygotował Wojciech Ostro-
wski, pracownik Urzędu Gminy Wiśniew.

Zarząd pozytywnie również zaopiniował wniosek 
OSP Gostchorz o zabezpieczenie w przyszłości w bu-
dżecie gminy Wiśniew środków na zakup samochodu 
ratowniczo-gaśniczego dla tej jednostki.

Na zakończenie dh karol Woźniak, Prezes ZOG 
ZOSP RP w Wiśniewie złożył wszystkim zebranym  
życzenia świąteczno-noworoczne.

wo
dh Karol Woźniak składa sprawozdanie. Fot. UG

Flaga ZOSP RP

kampania sprawozdawcza w osP
W niedzielę 22 stycznia odbyły się zebrania sprawozdawcze 

w jednostkach osP łupiny i Radomyśli.
Podczas przeprowadzonych zebrań druhowie zatwierdzi-

li sprawozdania zarządów z działalności jednostek OSP w 2016 
roku oraz uchwalili program działania i budżet na 2017 rok. 
Członkowie zarządów obydwu jednostek jednogłośnie uzyskali 
absolutorium za 2016 rok.

W zebraniu w  Łupinach uczestniczyli: Wójt gminy Wiśniew  
i jednocześnie Wiceprezes ZOP ZOSP RP w Siedlcach - dh krzysz-
tof kryszczuk, Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej OW ZOSP 
RP w Warszawie - dh józef orzyłowski, Prezes ZOG ZOSP RP  
w Wiśniewie - dh karol Woźniak oraz sekretarz ZOG ZOSP RP  
w Wiśniewie – dh artur ciołek.

W Radomyśli oprócz członków Zarządu Oddziału Gminnego w 
WZS, wzięli udział przedstawiciele KM PSP w Siedlcach – Zastępca 

Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach 
- bryg. mgr inż. Waldemar Rostek oraz i Naczelnik Wydziału Ope-
racyjnego KM PSP w Siedlcach - bryg. marek Boruc.

Datę 22 stycznia 2017 roku na długo zapamięta 16 nowo przy-
jętych członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, którzy w obec-
ności m.in. Prezesa OSP, przedstawicieli Komendy Miejskiej PSP  
w Siedlcach oraz wójta Krzysztofa Kryszczuka, złożyli ślubowanie: 

„Ślubuję ze wszystkich sił służyć naszej Ojczyźnie Rzeczpospolitej 
Polskiej ofiarną pracą w szeregach Młodzieżowej Drużyny Pożarni-
czej przyczyniać się do ochrony życia i mienia jej Obywateli oraz do-
robku kulturalnego i materialnego przed pożarami i innymi klęskami 
żywiołowymi. Ślubuję przestrzegać Statutu OSP i Regulaminu Mło-
dzieżowej Drużyny Pożarniczej, pogłębiać wiedzę pożarniczą, postę-
pować uczciwie, wykonywać sumiennie polecenia przełożonych i być 
wzorem w przestrzeganiu zasad ochrony przeciwpożarowej.”
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Ślubowanie MDP. Fot. UG Fot. UG

krajowa mapa zagrożeń
czy w twojej okolicy jest bezpiecznie? chcesz wiedzieć?  

możesz mieć na to wpływ! Podziel się swoimi spostrzeżeniami! 
Reaguj na zagrożenia! Program „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpie-

czeństwa” jest realizowany od 1 lipca 2016 r. Mapa jest interaktywnym 
narzędziem, dzięki któremu można zapoznać się z najważniejszymi in-
formacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i zagrożeń w danej lokalizacji.

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa opiera się o informacje 
skatalogowane w trzech płaszczyznach:
1.  Informacje gromadzone w policyjnych systemach informatycznych.
2.  Informacje pozyskiwane od społeczeństwa w trakcie: o bez-

pośrednich kontaktów z obywatelami, z przedstawicielami 
samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych itp.;  
o w trakcie realizowanych debat społecznych poświęconych 
bezpieczeństwu publicznemu.

3.  Informacje pozyskiwane od obywateli (internautów) z wyko-
rzystaniem platformy wymiany informacji.

Informacje prezentowane na mapach uwzględniają zarówno wy-
brane kategorie przestępstw i wykroczeń jak i zagrożenia, które  
w subiektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają 
na ich poczucie bezpieczeństwa.

Dostęp do interaktywnej mapy odbywa się poprzez link:
https://mapy.geoportal.gov.pl/imaplite/kmZBPublic.html

Aby skorzystać z możliwości dodania na mapie miejsca zagro-
żonego konieczne jest zapoznanie się z regulaminem i zaakcep-
towanie jego zapisów. Poprzez przyciśniecie ikony „zgadzam się”.

Strona nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji  
Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów 
alarmowych 997 lub 112.

kmp



16 Gminne Wieści Gminne Wieści 17

Spadkobranie zarówno testa-
mentowe jak i ustawowe wiąże 
się z przyjęciem ogółu praw jak  

i obowiązków zmarłego powstałych do dnia jego śmierci. Zasadą 
jest, że spadkobierca nabywa spadek z chwilą śmierci spadkodawcy.

Spadkobierca jest uprawniony, w ciągu sześciu miesięcy od 
chwili gdy dowiedział się o śmierci zmarłego, spadek przyjąć lub 
odrzucić. Oczywiście, że jeżeli chcemy spadek odrzucić po kilku 
miesiącach, czy też latach na nas ciąży udowodnienie faktu, kiedy 
dowiedzieliśmy się o zgonie spadkodawcy. 

W czasie pomiędzy zgonem a upływem sześciomiesięcznego 
okresu na odrzucenie spadku to spadkobierca odpowiada za długi 
spadkowe jedynie w ramach masy spadkowej. Ma to takie konse-
kwencje, iż egzekucja nie może być prowadzona z majątku osobiste-
go spadkobiercy. W sytuacji wątpliwej – co wchodzi w skład masy 
spadkowej, gdy nie jesteśmy w stanie oszacować czy przyjęcie spad-
ku jest opłacalne należy złożyć wniosek do sądu o dokonanie spisu 
inwentarza, chodzi tu o spis całego majątku spadkodawcy. 

W oparciu o postanowienie sądu spisu inwentarza dokonuje 
komornik, w ramach tego spisu dokonuje on także szacunku przed-
miotów i praw wchodzących w skład spadku, jak też ustala wielkość 
zobowiązań. Spadkobierca ma możliwość przyjęcia spadku wprost 
lub z dobrodziejstwem inwentarza, jednakże może też spadek od-
rzucić. Złożenie oświadczenia o przyjęciu spadku wprost tzn. bez 
ograniczenia odpowiedzialności powoduje, że spadkobierca odpo-
wiada zarówno z majątku osobistego jak i spadkowego za wszystkie 
odziedziczone długi – proporcjonalnie do wielkości udziału w spad-
ku. Złożenie oświadczenia przyjęcia spadku z dobrodziejstwem in-
wentarza lub nie złożenie oświadczenia w terminie sześciu miesięcy 
od dowiedzenia się o otwarciu spadku oznaczało, że spadkobierca 
odpowiada za odziedziczoną część długu spadkodawcy całym swoim 
majątkiem, ale tylko do wysokości odpowiadającej jego udziałowi  
w całości aktywów wykazanych w jego spisie inwentarza.

Oświadczenie o przyjęciu spadku wprost czy też z dobrodziej-
stwem inwentarza można złożyć przed Sądem Rejonowym właś-
ciwym ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu oświad-

czającego, tudzież przed notariuszem. Zaznaczam, że przepisy 
nowelizujące prawo spadkowe weszły w życie 18 października 
2015 roku i nie stosuje się ich do spadków otwartych przed datą 
nowelizacji. Jak już wspominałam – spadek otwiera się z chwilą 
zgonu spadkodawcy, a więc przepisy te nie mają zastosowania do 
zgonów z przed 18 października 2015 roku. Po nowelizacji brak 
oświadczenia spadkobiercy w terminie sześciu miesięcy będzie 
jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwen-
tarza, czyli po wejściu nowelizacji każda osoba w razie braku jej 
działania co do złożenia jej oświadczenia odpowiada za długi 
spadkowe tylko w wysokości stanu czynnego spadku. 

Wspomniana nowelizacja wprowadza też nową instytucję tzw. 
wykaz inwentarza – niezależnie od spisu inwentarza – spadko-
bierca przyjmujący spadek z dobrodziejstwem inwentarza może 
złożyć w sądzie spadku lub w sądzie, w którego okręgu znajdu-
je się miejsce zamieszkania składającego wykaz inwentarza. Jest 
to dokument, którego wzór określa Minister Sprawiedliwości,  
w którym wpisujemy szczegółowe przedmioty, prawa wchodzące 
w skład masy spadkowej wraz z jej oszacowaniem. W przypad-
ku przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca 
ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości in-
wentarza określonego w wykazie. 

Nie dotyczy to oczywiście przypadków podstępnego nie po-
dania przez spadkobiercę przedmiotów należących do spadku czy 
też pominięcia długów. Spadkobierca, który złożył wykaz inwen-
tarza spłaca długi spadkowe zgodnie z tym wykazem. Nie może 
jednak zasłaniać się brakiem wiedzy o wykazie złożonym przez in-
nego spadkobiercę. Spadkobierca, który przyjął spadek z dobro-
dziejstwem inwentarza i spłacił część długów spadkowych a nie 
wiedział o innych długach spadkowych lub mimo należytej sta-
ranności nie mógł się o tym dowiedzieć ponosi odpowiedzialność 
za niespłacone długi spadkowe do wysokości różnicy pomiędzy 
wartością spadku a wysokością spłaconych długów. Jeżeli nato-
miast ukrył swoją wiedzę na temat rzeczywistej wartości długów 
spadkowych lub nie dołożył należytej staranności aby je ustalić 
odpowiada wówczas do wartości spadku.

Ewa Foryszewska,  
radca prawny Urzędu Gminy Wiśniew

Ewa Foryszewska. Fot. UG

?

Mecenas radzi….
odpowiedzialność za długi spadkowe  
w prawie polskim.

Bezdech senny  
- objawy, przyczyny i leczenie 

Wielu z nas boryka 
się z tą przypadłością 
przez lata. chrapie ok. 
30% populacji. mężczy-

znom  zdarza się to częściej. chrapanie doskwiera głównie 
osobie, z którą dzielimy łóżko... na tym niestety problem się 
nie kończy. chrapanie bowiem może być przyczyną bezdechu 
sennego, a ten, gdy nieleczony, prowadzi do poważnych cho-
rób. jak sobie poradzić z tym głośnym problemem podpo-
wie nam lekarz pierwszego kontaktu z Przychodni Rodzinnej  
w Wiśniewie – Pan Zbigniew Grabek.
Gminne Wieści: Panie doktorze, proszę powiedzieć czym jest 
chrapanie?
Lekarz Zbigniew Grabek: Chrapanie jest zjawiskiem dźwiękowym 
powodowanym przez drgania tkanek miękkich gardła. Chrapa-
nie powstaje wówczas gdy mięśnie gardła są bardzo rozluźnione  
i mogą drgać – czyli właśnie podczas snu. Mamy wtedy do czy-
nienia z utrudnionym przepływem powietrza w drogach odde-
chowych. Takie zjawisko nasila się podczas dużego zmęczenia,  
po spożyciu alkoholu lub leków nasennych.
GW: skąd bierze się chrapanie?
ZG: To wynika z anatomii gardła. Gardło zbudowane jest  
z tkanek miękkich – nie ma tu sprężystego szkieletu z kości 
czy chrząstek, dlatego też w pozycji leżącej zapada się. Zapa-
da się także język i tym samym blokuje dostęp powietrza do 
krtani i dróg oddechowych. Dlatego człowiek nieprzytomny 
nigdy nie może leżeć na plecach, gdyż nie będzie miał szan-
sy na zrobienie wdechu. Taką osobę należy położyć na bok, 
bo dopiero wtedy ma ona szanse złapać powietrze. Podobnie 
dzieje się podczas snu – człowiek gdy śpi nie jest nieprzytom-
ny ale mocno zwiodczony i wtedy może dojść do analogicznej 
sytuacji. Chrapiący pacjent kiedy podczas snu przewróci się 
na bok chrapanie znacznie się zmniejsza a nawet przestaje 
chrapać. Zjawisku, jakim jest chrapanie, sprzyja także duży 
obwód szyji u osób otyłych. Tkanki są wtedy ciężkie i naci-
skają na nasadę języka, która zamyka wejście do krtani i to 
właśnie u takich pacjentów najczęściej dochodzi do tego nie-
bezpiecznego dla zdrowia zjawiska.
GW: Proszę wyjaśnić – czy chrapanie jest oznaką zmęczenia czy 
też skutkiem zaburzeń?
ZG: Chrapanie może być oznaką zmęczenia ale również może być 
wynikiem wad budowy anatomicznej układu oddechowego.
GW: mówi się także, że chrapanie może zabić…
ZG: Może zabić i zabija! Dużą część wypadków komunikacyj-
nych – nie wyłączając tych śmiertelnych – powodują kierowcy 
cierpiący na bezdechy. To jest pięć do sześciu razy częściej. Na-
tomiast opturacyjny bezdech senny przyśpiesza lub wręcz wy-
wołuje liczne choroby: zawał serca, choroby niedokrwienne, 
przewlekła niewydolność krążenia, zaburzenia rytmu serca, 
udary mózgu, depresję oraz oporne na leczenie farmakologicz-
ne ciśnienie tętnicze. Wszystkie te choroby skracają życie lub 
też znacznie pogarszają jego komfort.

GW: czy to prawda, że chrapią głównie mężczyźni?
ZG: Tak, to prawda. Mężczyźni chrapią dwa – trzy razy częściej niż 
kobiety. I chrapią przede wszystkim otyli mężczyźni w średnim wieku.

GW: Proszę wyjaśnić – jak odróżnić chrapanie od bezdechu sennego?

ZG:  Chrapanie jest to sytuacja kiedy mamy utrudniony prze-
pływ powietrza do dróg oddechowych, zaś bezdech senny po-
lega na okresowym wręcz zablokowaniu przepływu powietrza 
do dróg oddechowych. Człowiek zwyczajnie dusi się, próbuje 
z całej siły wciągać powietrze – jest pobudzony i zmęczony, 
aż w pewnym momencie sen spłyca się, natomiast pacjent 
się lekko wybudza i nabiera powietrza – wtedy też towarzyszy 
temu takie bardzo głośne chrapnięcie – widać, że wreszcie 
udało się nabrać powietrza.
W jaki sposób przebiega diagnostyka chrapania?
ZG: Najważniejsza i zarazem najprostsza jest obserwacja ob-
jawów – już samo to wystarczy do rozpoznania opturacyjne-
go bezdechu sennego i do rozpoznania chrapania. Chrapanie 
słychać – to jest pierwsza sprawa. Jednak oprócz tego wystę-
puje szereg objawów – jest to nagłe wybudzenie się ze snu, 
nadmierna potliwość w nocy, potrzeba oddawania moczu 
nocą, problemy z ponownym zaśnięciem oraz oczywiście bez-
dechy i chrapanie. W ciągu dnia są to takie mało specyficzne 
objawy: budzenie się z bólem głowy, sen nie przynoszący od-
poczynku, nasilona senność w ciągu dnia, drażliwość a także 
problemy z koncentracją i pamięcią a u mężczyzn zaburzenia 
potencji. Można również wykonać obiektywne badanie - czyli 
polisomnogeafię – jednoczesne sprawdzenie saturacji krwi, 
tętna, EKG, ruchów klatki piersiowej i przepony oraz prze-
pływu powietrza przez usta i nos. Polsomnograf jest bardzo 
małym urządzeniem – pacjent na czas badania zabiera go do 
domu i na własnej kanapie sprawdza.

GW: GW: jak skutecznie walczyć z chrapaniem?
ZG: To jest bardzo trudne. Najszybsza i najprostsza wydaje się 
kontrola masy ciała. Każdy kilogram mniej polepsza stan pacjen-
ta. Niestety jest to paradoksalnie bardzo trudne – każdy wie jak 
to jest z tą utratą masy ciała. Należy też unikać alkoholu spożywa-
nego tuż przed snem i unikać spania w pozycji na wznak. Dobrym 
rozwiązaniem jest tutaj wszycie piłeczki ping-pong-owej w plecy 
piżamy. Każdy taki pacjent musi przebyć liczne badania laryngolo-
giczne i ewentualną korektę takich wad jak skrzywiona przegroda 
nosowa, wady podniebienia miękkiego czy niedrożne przewody 
nosowe. W cięższych stanach stosujemy specjalistyczne aparaty, 
które utrzymują stałe ciśnienie w drogach oddechowych.

GW: czy ma Pan jakieś rady dla ludzi borykających się z tą przy-
padłością i dla ich bliskich, którzy noc w noc muszą słuchać tego 
„koncertu”?
ZG: Jest to sprawa bardzo ciężka – najprościej wydaje się – wy-
gonić na kanapę... Takiego człowieka należy skłonić do leczenia, 
do tego aby odwiedził na początku swojego lekarza rodzinnego  
i opowiedział o swoich problemach – w części przypadków uda się 
to naprawić – wymaga tylko konsultacji lekarskiej.

Dziękuję za rozmowę.
uo 

jasełka Bożonarodzeniowe w helenowie
22 stycznia w niedzielne popołudnie w świetlicy wiejskiej  

w helenowie po raz drugi odbyły się jasełka Bożonarodzeniowe.
Uroczystość została przygotowana przez dzieci zrzeszone  

w grupie teatralnej „Pod Kudłatym Aniołem”, którym tym razem 
w grze aktorskiej wtórowali ich rodzice. Nad całością przygoto-
wań czuwała dorota jastrzębska, przewodnicząca Koła Gospodyń 
Wiejskich i jednocześnie sołtys wsi Helenów. - Cieszę się, że udało 
nam się w tym roku namówić rodziców do tego, aby wraz z dziećmi 
wzięli udział w jasełkach. Pierwsze role były rozdane w listopadzie, 
natomiast wspólne próby rozpoczęliśmy po świętach. Z uwagi na 
obowiązki zawodowe dorosłych, trudno było nam zgrać próby, ale 
udało się. Bardzo dziękuję wszystkim rodzicom za pomoc w przygo-
towaniu tego przedsięwzięcia - powiedziała pani sołtys. 

Licznie zgromadzona publiczność obejrzała ciekawy program ar-
tystyczny oraz wysłuchała koncertu kolęd w wykonaniu Grupy śpie-
waczej „BIałkI” oraz Zespołu Wokalnego „RadośĆ” z Radomyśli.

Uroczyste spotkanie zakończył poczęstunek przygotowany 
przez panie z lokalnego KGW oraz wspólna zabawa.

woArtyści biorący udział w jasełkach. Fot. UG
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jarmark Bożonarodzeniowy

Bożonarodzeniowe jarmarki w Wiśniewie mają swoją 
wyrobioną markę, gromadząc liczne grono zarówno wystaw-
ców, jak i gości, którzy w gorącym okresie przedświątecznym 
mogą w jednym miejscu zaopatrzyć w to co potrzebne do de-
koracji domu i na świąteczny stół. 

Nie inaczej było w niedzielę 18 grudnia, gdy 
miejscowy ośrodek kultury zorganizował taki kier-
masz już po raz szósty. - Co roku staramy się rea-
gować na sugestie odwiedzających i dostosować 
ofertę wystawienniczą do ich oczekiwań. W tym 
roku chyba najbardziej popularne były ciasta, ale 
nie brakowało amatorów miodów i produktów 
pszczelich, stroików, bombek i innych ozdób. Po-
wodzeniem cieszyły się także czapki, rękawiczki  
i szaliki, które nasi goście często kupowali na pre-
zenty oraz choinki, wystawione przed budynkiem 
- podsumowuje dyrektor Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Wiśniewie janina dołgich.

Goście niedzielnego jarmarku mieli w czym 
wybierać, ponieważ swoją ofertę prezentowało 
20 wystawców, w tym koła gospodyń wiejskich  
i osoby indywidualne z gminy Wiśniew oraz 
twórcy i rzemieślnicy z Drohiczyna i Siedlec.

Zgodnie z tradycją podczas jarmarku jego 
uczestnicy podzielili się opłatkiem, którym łamał 
się ze wszystkimi m.in. wójt krzysztof kryszczuk,  
a na scenie występowali lokalni artyści. W tym roku 

gościom kiermaszu zaprezentowali się Zespół Ludowy im. Zbigniewa 
Myrchy „WIśnIeWIacy”, grupa „PoWeR Beat” Andrzeja Kantowi-
cza oraz nowy zespół GOK pod kierunkiem Pawła ksionka z solistką  
agnieszką chojecką, akompaniatorem marcinem jastrzębskim i gru-
pą dzieci z zespołu tanecznego „WIśnIeWIacy”.                                        wo

międzynarodowy Festiwal kolęd w śmiarach
W niedzielę, 29 stycznia 2017 r. w Zespole oświatowym w śmia-

rach odbył się VIII międzynarodowy Festiwal kolęd i Pastorałek „ko-
lędnIcZe seRce PolskIe”. W tegorocznej edycji festiwalu zaprezen-
towało się 13 zespołów i 6 solistów, łącznie ponad 230 artystów. 

Jak co roku występy artystów poprzedziła Msza święta sprawo-
wana w kościele parafialnym w Śmiarach przez ks. proboszcza sła-
womira Groszka. Po eucharystii wszyscy udali do Zespołu Oświato-
wego w Śmiarach, gdzie odbyły się przesłuchania konkursowe.

Festiwal oficjalnie otworzyli: janina dołgich - Dyrektor Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Wiśniewie, anna dziedzina - Dyrektor 
Zespołu Oświatowego w Śmiarach oraz krzysztof kryszczuk, wójt 
gminy Wiśniew: - Bardzo serdecznie witam wszystkich uczestni-
ków festiwalu. Cieszę się, że zarówno wykonawcy jak i widzowie 
przyjeżdżają do nas z różnych regionów kraju. Ze szczególną czcią 
i szacunkiem witamy naszych rodaków z Sankt Petersburga, kła-
niamy się im szczególnie serdecznie ponieważ, aby dojechać do 
gminy Wiśniew pokonali ponad 800 km, jest to nie lada poświę-
cenie. Kochamy Was! - powiedział wójt gminy.

W tej edycji festiwalu wykonawców oceniało jury w składzie: 
michał hołownia – dyrektor Szkoły Muzycznej w Siedlcach, Iza-
bela kiryluk – pracownik Zespołu Szkół Muzycznych w Siedlcach 
oraz jerzy jacek myszkowski – prezes Zarządu siedleckiego od-
działu Stowarzyszenia Wspólnota Polska.

W kategorii Zespoły, decyzją jury, I miejsce zajął Zespół Wo-
kalny siedleckiego Uniwersytetu III Wieku z Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Siedlcach. II miejsce przypadło Zespołowi ludowemu 

„WęGRoWIanIe” pod kierownictwem Katarzyny Zaliwskiej i Ka-
tarzyny Zapadały. III miejsce zajęła kapela ludowa „maZoW-
sZanIe” z Wołomina pod kierunkiem Bogdana Kietlińskiego. Wy-
różnienie zdobył Zespół Wokalny „Złote kłosy” z Wyczółk pod 
kierunkiem Roberta Gryczki.

W kategorii Soliści, I miejsce zdobyła olga dełazari repre-
zentująca Kongres Polaków w Sankt Petersburgu. II i III miejsce 
przypadło solistom Zespołu „Złote Lata” z Sokołowa Podlaskiego 
tadeuszowi Zawistowskiemu i teresie Barczak.

Wyróżnienie otrzymał jacek czarnacki pod kierownictwem 
katarzyny Zaliwskiej i katarzyny Zapadały.

nagrodę specjalną Wójta Gminy Wiśniew za najlepszą in-
terpretację kolędy polskiej jury przyznało elżbiecie słoniewskiej, 
solistce Zespołu „Złote lata”.

W trakcie obrad jury publiczność miała niepowtarzalną okazję 
wysłuchać pięknego koncertu Chóru Akademickiego Uniwersyte-
tu Przyrodniczo-Humanistycznego pod batutą ks. prof. michała 
szulika i i michała hołowni.

Na zakończenie tradycyjnie wszystkie zespoły odśpiewały ko-
lędę „Bóg się rodzi”. Następnie wszyscy goście zostali zaproszeni 
na poczęstunek.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania tegorocz-
nym sponsorom, którymi byli:
- Pani teresa Zając i Pani agnieszka Bożek - Sklep „Szaraczek” Wiśniew,
- Państwo Renata i krzysztof jastrzębscy - Ferma Drobiu Wiś-

niew-Kolonia;
- Państwo katarzyna i krzysztof trębiccy - „TRE-MET” 
Wiśniew-Kolonia.

W trakcie festiwalu został rozstrzygnięty, 
ogłoszony w grudniu przez Wójta Gminy Wiś-
niew, VI Konkurs „Dekoracja Bożonarodzenio-
wa – gmina Wiśniew w świątecznym nastroju”. 
Do konkursu zgłosiło się 4 mieszkańców gminy 
Wiśniew. Powołana przez wójta komisja kon-
kursowa, po dokonaniu wizji lokalnej i obejrze-
niu wszystkich dekoracji zdecydowała o przy-
znaniu następujących miejsc:
-  I miejsce – marcin stańczuk, zam. Wiśniew-Kolonia;
- II miejsce – Grzegorz Piekart, zam.Ciosny;
- III miejsce – janusz Prekurat, zam. Wiśniew.
Dyplom za udział otrzymał – arnold długosz  
z Twork.

Wójt Gminy Wiśniew wręczył uczestnikom 
konkursu dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

wo

Mieszkańcy gminy w trakce zakupów. Fot. UGStoisko KGW Nowe Okniny. Fot. UG

Pamiątkowe zdjęcie. Fot. UG

Finałowe wykonanie kolędy Bóg się rodzi. Fot. UG

Zgromadzona publiczność. Fot. UG
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Ludzie z pasją…
na łamach naszego informatora prowadzimy stałą rub-
rykę, której tematem przewodnim jest prezentowa-
nie ludzi posiadających nietuzinkowe życiowe pasje.  
W tym wydaniu przedstawiamy Państwu mieszkają-
cego w helenowie Pawła Woźniaka, który od wielu 
lat interesuje się astronomią. 

Paweł Woźniak. Fot. z domowego archiwum

Gminne Wieści: Panie Pawle, proszę powiedzieć, jak to się stało, 
że zainteresował się Pan, dość nietypowym tematem, jakim jest 
astronomia?

Paweł Woźniak: Wszystko zaczęło się w szkole średniej. Tema-
tem astronomii zainteresował mnie mój nauczyciel od geogra-
fii w technikum. To on podczas zajęć opowiadał nam o niebie,  
o pozycjach planet. Zaciekawiło mnie to do tego stopnia, że 
sam zacząłem w domu to wszystko analizować i podglądać 
niebo. W późniejszym czasie spotkałem Pana Sławomira Mier-
nickiego, współzałożyciela Siedleckiego Towarzystwa Miłośni-
ków Astronomii, który na dobre zaszczepił we mnie miłość do 
tej nauki. Z chwilą, kiedy dołączyłem do siedleckiego stowa-
rzyszenia, rozpoczęły się wyjazdy edukacyjne do szkół, prezen-
tacje dla dzieci i młodzieży, jak również wspólne obserwacje 
nieba, no i to się tak dalej potoczyło. Obecnie studiuję na Po-
litechnice Rzeszowskiej – kierunek Lotnictwo i kosmonautyka.

GW: jak wyglądają początki takiej pasji. W co należy się doposa-
żyć, aby móc zacząć podglądać niebo?
PW: Na początku wystarczą własne oczy oraz przede wszyst-
kim zainteresowanie tematem. Z pewnością do obserwacji po-
mocna będzie lornetka lub prosty teleskop, przez który można 
już zobaczyć np. planety lub kratery na księżycu. Ciekawostką 
jest to, że przez zwykłą lornetkę można zobaczyć już fazy na 
planecie Wenus czy księżyce wokół Jowisza, po powiększeniu  
i to już naprawdę robi wrażenie.

GW: czym jest tzw. Faza na Wenus?
PW: Podobnie jak w przypadku księżyca, kiedy w pierwszej 
lub drugiej kwadrze mamy oświetloną tylko jego jedną część, 
podobne zjawisko można zaobserwować na Wenus.
GW: kiedy najlepiej się obserwuje niebo? czy są jakieś miejsca 
kultowe do prowadzenia obserwacji?
PW: Do obserwacji nieba, najlepszą porą roku jest zima. Mamy 
wówczas chłodne przejrzyste powietrze, które nie drga i tym 
samym nie zaburza nam obrazu. Zimą Słońce zachodzi głęboko 
za horyzont, więc mamy dodatkowo ciemne niebo. Jeżeli chodzi  
o miejsce, to z pewnością bliskość aglomeracji nie sprzyja obser-
wacji, ponieważ każde dostępne światło „zanieczyszcza” niebo.  
Z pewnością kultowym miejscem do obserwacji dla każdego as-
tronoma w Polsce są Bieszczady, ponieważ tam jest można po-
wiedzieć najciemniej. My tutaj również mamy kilka dobrych miejsc 
do prowadzenia obserwacji. Jednym z nich jest miejscowość Do-
liwo, położona na północ od Siedlec. Pozdrawiam z tego miejsca 
Panią Miladę Muszyńską, miejscową miłośniczkę astronomii, która 
nas zawsze ciepło przyjmuje i razem z nami prowadzi obserwacje.
GW: czy pamięta Pan pierwszą obserwację nieboskłonu, która 
przyprawiła Pana o mocniejsze bicie serca?
PW: Tak, pamiętam kiedy pierwszy raz spojrzałem przez teleskop 
na Księżyc i zobaczyłem jak na dłoni znajdujące się na nim krate-
ry. To było niesamowite. Podobne wrażenia miałem, kiedy obser-
wowałem po raz pierwszy szczegóły powierzchni na Jowiszu, czy 

pierścień wokół Saturna.
GW: jakie sukcesy odniósł Pan na niwie 
astronomii?
PW: Myślę, że największym moim suk-
cesem było zajęcie w 2014 roku trzecie-
go miejsca na Ogólnopolskim Młodzie-
żowym Seminarium Astronomicznym 
im. Profesora Roberta Głębockiego  
w Grudządzu. W klasyfikacji jeżeli 
chodzi o OMSA w województwie ma-
zowieckim wówczas zająłem pierw-
sze miejsce z tematem: „Moja stacja 
bolidowa”. To urządzenie funkcjonuje  
u mnie w domu i służy do nocnego re-
jestrowania spadających gwiazd. Je-
żeli jakiś meteor wleci w naszą atmo-
sferę to można powiedzieć, zaczyna 
się spalać i pozostawia ślad. Na pod-
stawie zdjęć z minimum dwóch stacji 
bolidowych oddalonych od siebie, 
możemy policzyć trajektorię lotu ta-
kiego meteorytu, określić skąd przy-
leciał lub gdzie spadł. Na podstawie 
zdjęć możemy również policzyć i wy-
znaczać roje z innych meteorów. 

GW: jaki zestaw przyrządów poleciłby Pan dla początkującego 
miłośnika astronomii?
PW: Moim zdaniem, zwykła lornetka na statywie o powiększe-
niu od 12 do 20 razy na początek wystarczy. Oczywiście z czasem 
możne przejść do teleskopów np. Newtona o średnicy 130 mm. 
Nie są to drogie rzeczy i na początek do obserwacji nieba w zu-
pełności wystarczą.
GW: co za pomocą takiego teleskopu możemy zaobserwować?
PW: Za pomocą teleskopu możemy już zaobserwować obiekty głęb-
szego nieba tj. mgławice, galaktyki, jak również planety i ich szczegóły.
GW: Proszę powiedzieć jaka jest różnica między astronomem  
i astrologiem?
PW: Te dwa podobnie brzmiące pojęcia różni bardzo wiele. Ele-
mentem wspólnym jest w zasadzie podobieństwo nazw, niemniej 
jak w przypadku określenia koń i koniak – są to dwie różne rzeczy 
i nie powinno się ich łączyć w żaden sposób ze sobą. Astronomia 
jest to nauka, która zajmuje się przyczyną zadając pytanie – jak 
coś się stało? Astrologia zaś zadaje pytanie – dlaczego?
GW: od kilku lat należy Pan do siedleckiego towarzystwa miłoś-
ników astronomii.
PW: Tak, faktycznie z STMA jestem związany dłuższego czasu. 
Obecnie głównym naszym działaniem jest planetarium, które  
w tamtym roku udało nam się wybudować dzięki m.in. naszym 
staraniom w I LO im. B. Prusa w Siedlcach. Pomogła nam siedle-
cka firma Zeltech. Prowadzimy tam seanse dla zarówno dla szkół, 
jak też mieszkańców Siedlec i okolic. Nasza grupa liczy kilkunastu 
czynnych członków oraz sporą liczbę osób wspierających. Po za 
obserwacjami nieba w terenie realizujemy zajęcia w formie wy-
kładów czy prezentacji dla szkół i przedszkoli, zachęcając dzieci  
i młodzież do zainteresowania się tematem astronomii.
GW: członkowie organizacji siedleckiej liczą się w kraju, odno-
sząc sukcesy na niwie astronomii.
PW: Jak najbardziej tak. W sobotę 25 marca br. nasz kolega Paweł 
Popowski z siedleckiego liceum im. Bolesława Prusa, powtórzył mój 
sukces sprzed trzech lat, zdobywając trzecie miejsce na OMSA. Rok 
temu Piotr Onyszczuk również uplasował się w krajowej czołówce 
tego seminarium. Z powodzeniem również rokrocznie uczestniczy-
my w regionalnych olimpiadach i konkursach astronomicznych. 
GW: Panie Pawle, co ciekawego w najbliższym czasie możemy 
zaobserwować na nieboskłonie?
PW: Ciekawym obiektem do obserwacji będzie obecnie Jowisz, który 
ok godz. 22:00 będzie wstawał na wschodnim niebie. Jest to bardzo 
jasny obiekt w gwiazdozbiorze Panny. Między 2:00 a 3:00 nad ranem 
na wschodzie pojawi się Saturn. W kwietniu polecam oglądanie roju 
Lirydów, czyli spadających meteorów, które będą wylatywały ze zbioru 
Lutni. Będzie przypominało sierpniowe zjawisko Perseidów, przy czym 
ZHR Lirydów (liczba spadających meteorów na godzinę) będzie znacznie 
mniejsza i wyniesie ok. 38 (ZHR dla Perseidów wynosi ok 120).
GW: Proszę powiedzieć o najbliższych Pańskich planach doty-
czących astronomii.
PW: Najbliższe plany wiążę z Siedleckim Towarzystwem Miłoś-
ników Astronomii. Zamierzamy dalej rozwijać powstałe planeta-
rium oraz pobudować na terenie Siedlec lub okolic obserwato-
rium. Najpierw słoneczne, przeznaczone do obserwacji w dzień 
Słońca tak, aby zachęcić uczniów do zajęć fizyki czy astronomii. 
W późniejszym czasie planujemy wybudowanie bardziej profesjo-
nalnego obserwatorium do nocnej obserwacji nieba.
GW: Podsumowując, jak widzimy spadającą gwiazdę i pomyślimy 
jakieś marzenie to ono się spełni…
PW: Oczywiście, że tak! 
GW: dziękuję za rozmowę.

Wojciech Ostrowski

Galaktyka Andromedy M31 oraz M110. Fot. STMA

Kratery na Księżycu. Fot. STMA

Księżyc. Fot. STMA

Wielka mgławica M42 w gwiazdozbiorze Oriona. Fot. STMA

Protuberancje na Słońcu. Fot. STMA
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VI edycja konkursu „kobieta Roku”
agnieszka oknińska, Bożena Gryczewska, dorota jastrzęb-

ska i halina koszara dołączyły do grona laureatek konkursu 
„kobiety Roku” w gminie Wiśniew. Podsumowanie plebiscytu 
odbyło się w niedzielę 5 marca w miejscowym ośrodku kultury 
podczas gminnych obchodów dnia kobiet.

Pretendentki do tytułu w czterech kategoriach – przed-
siębiorczej, publicznej, społecznej oraz najlepsza gospodyni, 
można było zgłaszać za pomocą anonimowych ankiet w Urzę-
dzie Gminy Wiśniew oraz GOK. Ostatecznego wyboru dokona-
ła kapituła, w której byli przedstawiciele urzędu gminy, spon-
sorów i ośrodka kultury. 

W kategorii „gospodyni” tytuł zdobyła halina koszara z miej-
scowości Borki-Paduchy, a kolejne miejsca zajęły Bożena Wyso-
kińska i marzena Podsiadłowska z Radomyśli.

Spośród pań, które kandydowały w kategorii społecznej,  
tytuł przypadł agnieszce oknińskiej z Plut. Pozostałe miejsca za-
jęły hanna Woźniak z Helenowa i krystyna Złoch z miejscowości 
Borki-Paduchy.

„Kobietą Roku” w sektorze przedsiębiorczym została Bożena 
Gryczewska z Helenowa.

Pierwsze miejsce w kategorii publicznej zajęła dorota jastrzęb-
ska z Helenowa, przed Bożeną Wojciuk z Siedlec.

Wszystkie kandydatki otrzymały dyplomy i nagrody rzeczowe, 
które wręczali członkowie kapituły i sponsorzy: wójt gminy Wiśniew 

krzysztof kryszczuk, przewodnicząca Rady Gminy Wiśniew Beata 
ługowska, małgorzata Borkowska z restauracji „Dwór Mości-
brody”, Bożena Polak-stojanowa z restauracji „Zaścianek Polski”  
w Siedlcach i dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie 
janina dołgich.

Uroczystą galę uświetnił koncert pt.: „Przynoszę Tobie sie-
dem czerwonych róż…” w wykonaniu Artystów: Teatru Wielkiego 
Opery Narodowej, Warszawskiej Opery Kameralnej, Reprezenta-
cyjnego Zespołu Artystycznego W.P. i scen warszawskich:
- Piotr Rafałko - tenor,
- Robert szpręgiel - baryton,
- małgorzata Piszek - fortepian,
- Ryszard nowaczewski - scenariusz, reżyseria i prowadzenie.

W programie znalazły się przeboje z gatunku liryki wokalnej, arie 
operetkowe, musicalowe, oraz znane przeboje muzyki rozrywkowej.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania tegorocz-
nym sponsorom:
- krzysztof Borkowski - Zakład mięsny „mościbrody”,
- małgorzata Borkowska - restauracja „dwór mościbrody”,
- Bożena Polak-stojanowa - restauracja „Zaścianek Polski”  

w siedlcach.
Tradycyjnie na zakończenie wszystkie przybyłe panie otrzyma-

ły tulipany, które wręczyli panowie pracujący w ośrodku kultury.
wo

Przed kilku laty spotkałem przypadkowo w czasie podróży do 
siedlec pana tadeusza kulczaka z Wiśniewa, który opowiedział mi 
o swojej córce - edycie, która to ukończyła akademię muzyczną  
w Warszawie. Powiedział mi, że jest solistką w metropolitan opera 
w nowym yorku. Zafascynował mnie informacjami o jej karierze. 

W dniu16 czerwca ubiegłego roku byłem uczestnikiem spot-
kania z artystką Edytą Kulczak zorganizowanego przez Towarzy-
stwo Miłośników Opery Krakowskiej. Sala koncertowa wypełnio-
na była po brzegi, a spotkanie miało podniosły charakter. Wśród 
uczestników było  kilkoro moich znajomych z Warszawy i kolega 
z Krakowa. Po koncercie miałem przyjemność pogratulować pani 
Edycie pięknego występu, wręczyć jej kwiaty i chwilę z nią po-
rozmawiać. Pani Edyta zapytała, czy wśród obecnych, poza mną, 
jest ktoś z Wiśniewa. Dwa dni później miała wystąpić, jako gość 
specjalny XX Letniego Festiwalu Muzyki Operowej na Wawelu. 

Postanowiłem przybliżyć jej postać i osiągnięcia miesz-
kańcom Wiśniewa.

Edyta Kulczak ukończyła w roku 1996 studia wokalne na Uniwer-
sytecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie 
prof. Krystyny Szostek-Radkowej, otrzymując tytuł magistra sztuki. 
Po studiach uzyskała pierwszą nagrodę w kursie mistrzowskim prof. 
Ryszarda Karczykowskiego. Wkrótce zaproszona przez koleżankę 
pojechała do USA. Po udanym występie w Chicago otrzymała sty-
pendium na Northwestern University School of Music, będąc sty-
pendystką tej uczelni oraz Fundacji Kościuszkowskiej. Jednocześnie 
doskonaliła warsztat wokalny w Music Academy of the West pod 
kierunkiem sławnej Marilyn Horne oraz w Akademia Verdiana pod 
kierunkiem sławnego Carlo Bergonziego. Po wygranym konkursie  
w Metropolitan Opera w 1999 roku otrzymała w roku 2002 angaż do 
tego najsławniejszego teatru operowego na świecie. Śpiewała tam 
ponad 250 razy pod batutą wielu sławnych dyrygentów. Jest tam je-
dyną Polką i zarazem jedyną kobietą wśród solistów,  zatrudnioną na 
etacie (inne śpiewaczki występują w ramach kontraktu). Poza nagro-

dami zdobytymi w USA brała udział w innych prestiżowych konkur-
sach, gdzie była jedną z finalistek.  Współpracuje z wieloma teatrami 
operowymi w Stanach Zjednoczonych oraz na świecie śpiewając 
partie pierwszo i drugoplanowe (m.in. Finlandia, Włochy, Belgia, 
Grecja, Japonia) Występuje również w Polsce (Teatr Wielki w Pozna-
niu, Opera Śląska w Bytomiu, Opera Wrocławska), Ponadto artystka 
jest znana z wielu kreacji koncertowych i symfonicznych, które stwo-
rzyła współpracując z wybitnymi instrumentalistami i dyrygentami 
na estradach całego świata, również w Polce (Wratislavia Cantans, 
Filharmonia Warmińsko-Mazurska w Olsztynie). Wykonuje utwory 
mistrzów muzyki z różnych epok.

Mezzosopran Edyta Kulczak zajmuje wyjątkową pozycję 
w świecie operowym. Przepiękna barwa jej głosu, muzyczna 
wszechstronność oraz talent dramatyczny zdobyły uznanie kry-
tyków i miłośników muzyki klasycznej. Jeden z krytyków napisał, 
że barwa jej głosu jest niezwykle interesująca, i jedyna  w swoim 
rodzaju.  Inny z krytyków nazwał Edytę Kulczak diamentem pasji 
w eleganckiej oprawie (Montecito Journal, Santa Barbara,2000 
r.). Po jednym z konkursów ukazała się w prasie ocena, w której 
podkreślono szczególną jej prezencję oraz głęboki i silny głos i na-
pisano: Biorąc pod uwagę dramatyczną intensywność, nikt chyba 
nie zaśpiewał lepiej i z większą konsystencją niż polska mezzos-
-soprano Edyta Kulczak.

Wieść niesie, że będzie można ją spotkać i posłuchać jej śpie-
wu w bieżącym roku. 

Ryszard Pachecka 

o światowej sławy 
śpiewaczce operowej  
- córce wiśniewiaka

Edyta Kulczak. Fot. arch. prywatne artystki

święto kobiet w helenowie
W niedzielę 12 marca w świetlicy wiej-

skiej w helenowie odbyła się impreza pn.: 
„Gminny dzień kobiet w dobrym humorze”.

Licznie zgromadzona publiczność obejrza-
ła bogaty program artystyczny przygotowany 
przez kabaret „Koziary” działający przy M-
-GOK w Mordach oraz zespoły wokalne „Na-
sze Białki” i „Radość” z Radomyśli. Kulmina-
cyjnym punktem programu był pokaz mody 
damskiej – Wiosna 2017, zaprezentowany 
przez pięciu odważnych panów...

Zgodnie ze scenariuszem każda z pań 
otrzymała w prezencie goździka oraz rajstopy.

Impreza realizowana została w ramach 
zadania publicznego z zakresu: Kultura, 
sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego, pn.: „Zróbmy to razem – 
wzbogacenie życia kulturalnego mieszkań-
ców gminy Wiśniew.

wo

VI edycja konkursu „kobieta Roku”
Wspólna fotografia. Fot. UG

Artyści scen warszawskich. Fot. UG Zgromadzona publiczność. Fot. UG

Modelki po pokazie. Fot. UG
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I sesja młodzieżowej Rady Gminy Wiśniew

toP Regionu 2016II Pieszy Rajd Powstańczy
W nocy z 20 na 21 stycznia 2016 r. - w 154. rocznicę wybuchu 

Powstania styczniowego – odbył się II Pieszy Rajd Powstańczy 
im. ks. stanisława Brzóski.

Zbiórka „Grupy Wiśniewskiej” liczącej w tym roku 55 osób, 
rozpoczęła się w piątkowy wieczór o 17:30 na placu przy Urzę-
dzie Gminy Wiśniew. Uczestnicy przed wymarszem, po krótkiej 
odprawie organizacyjnej, zapalili znicze i złożyli wiązankę kwia-
tów pod „Pomnikiem Niepodległościowym”. Następnie wszyscy 
odśpiewali hymn państwowy i po błogosławieństwie udzie-
lonym przez ks. Henryka Krupę, proboszcza parafii Wiśniew,  
w uformowanych grupach wyruszyli w drogę.

Uczestnicy rajdu mieli do pokonania ponad 20 kilometrów.  
Po dotarciu do Jaty, przed pomnikiem ks. Stanisława Brzóski - ge-
nerała i naczelnego kapelana Powstania Styczniowego, odbył się 
uroczysty apel pamięci bohaterów Powstania Styczniowego.

Rajd zakończyło wspólne ognisko przy leśniczówce Dąbrów-
ka. „Grupa Wiśniewska” dotarła do Wiśniewa około godz. 2:00.

Organizatorami tego wydarzenia byli: Łukowskie Stowarzy-
szenie Rozwoju, Towarzystwo Przyrodniczo-Historyczne ORLIK, 
gmina Wiśniew i gmina Łuków oraz Nadleśnictwo Łuków.

Wójt Gminy Wiśniew składa serdeczne podziękowanie dru-
hom z ochotniczej straży Pożarnej w Wiśniewie: za zabezpiecze-
nie oraz opiekę medyczną podczas Rajdu.

wo

W piątek 31 marca w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiśniew  
odbyła się I sesja młodzieżowej Rady Gminy Wiśniew pierwszej kadencji.

Zgodnie ze statutem, obrady otworzyła najstarsza radna łucja marta 
Złoch, absolwentka Zespołu Szkół w Borkach-Kosach. Następnie krzysztof 
kryszczuk wójt gminy wręczył radnym zaświadczenia o ich wyborze, po 
czym odbyło się uroczyste ślubowanie.

W dalszej części posiedzenia młodzi samorządowcy wybrali spośród 
siebie Prezydium w skład którego weszli:
- aleksandra kryszczuk (ZO Wiśniew) – Przewodnicząca,
- kacper jadczak (ZO Wiśniew) – Wiceprzewodniczący,
-  kacper księżopolski (ZS Borki-Kosy) – Sekretarz,

oraz Komisję Rewizyjną, którą będą reprezentować:
- julia Pawlik (Zo Wiśniew) – Przewodnicząca,
- emilia Protasiuk (Zs Borki-kosy) – członek,
- Paulina Izdebska (Zo śmiary) – członek.

Młodzieżowa Rada Gminy Wiśniew została powołana  
26 stycznia 2017 r. na  XXVI sesji Rady Gminy Wiśniew. Wy-
bory na pierwszą kadencję MRG odbyły się 17 marca 2017 r.  
w zespołach oświatowych z terenu gminy Wiśniew oraz  
w szkole w Borkach-Kosach, dla uczniów z naszej gminy uczą-
cych się w tej placówce. Kandydatami do rady mogły być osoby 
w wieku od 13 do 16 lat oraz absolwenci do 18-stego roku życia.

Skład Młodzieżowej Rady Gminy Wiśniew I kadencji 
przedstawia się następująco:
1.   Bartosz Chromiński (ZO Śmiary),
2.   Paulina Izdebska (ZO Śmiary),
3.   Kacper Jadczak (ZO Wiśniew),
4.   Kacper Jastrzębski (ZO Radomyśl),
5.   Piotr Kędzierski (ZO Radomyśl),
6.   Angelika Kłopotowska (ZO Radomyśl),
7.   Aleksandra Kryszczuk (ZO Wiśniew),
8.   Kacper Księżopolski (ZS w Borki-Kosy),
9.   Kinga Ostrowska (ZO Wiśniew),
10. Julia Pawlik (ZO Wiśniew),
11. Emilia Protasiuk (ZS Borki-Kosy),
12. Karolina Radzikowska (ZO Śmiary),
13. Kamil Woźniak (ZO Wiśniew),
14. Karolina Wróbel (ZO Wiśniew),
15. Łucja Marta Złoch (ZS Borki-Kosy).

wo

Wyjazd na targi książki

Gminna Biblioteka Publiczna w Wiśniewie organizuje wyjazd 
dn. 21 maja 2017 r. (niedziela) na Targi Książki (Stadion Narodowy 
w Warszawie). 
Przyjmujemy zapisy i udzielamy informacji pod numerem telefonu: 
25 641-76-49 i 664 059 079.

Barbara Chojecka Kierownik GBP

już po raz piąty redakcje 
portalu podlasie24.pl i Ra-
dia Podlasie przeprowadziły 
Plebiscyt podsumowujący 
miniony rok w naszym re-
gionie toP ReGIonU 2016. 
Podobnie jak w ubiegłym 
roku cieszył on się ogrom-
nym zainteresowaniem. 

W kategorii „Wydarze-
nie Kulturalne Roku 2016 
w Regionie” gmina Wiś-
niew razem z gminą Łu-
ków, Towarzystwem Przy-
rodniczo - Historycznym 
„Orlik” oraz Łukowskim 
Stowarzyszeniem Rozwo-
ju zdobyła wysokie II miej-
sce za I Pieszy Rajd Powstańczy im. księdza Brzóski. Uroczysta 
gala wręczenia nagród odbyła się 10 grudnia. Nagrodę odebrał 
krzysztof kryszczuk, wójt gminy Wiśniew.

Sukces ten nie byłby możliwy bez Państwa wsparcia w głoso-
waniu, za które serdecznie dziękujemy!                                       wo

otwarcie wystawy Bogusława skarusa
17 marca br. w Gminnym ośrod-

ku kultury w Wiśniewie odbyło się 
otwarcie wystawy Bogusława ska-
rusa znanego podróżnika i fotografa,  
pt.: „ludzie i miejsca prawdziwe”.

Miejscowy ośrodek kultury już po 
raz trzeci organizuje wystawę fotografii 
siedleckiego artysty. Celem tej prezentacji 
jest wychowanie przez sztukę, przedsta-

wienie ciekawych miejsc, wydarzeń, ludzi oraz edukacja plastyczna  
w nauczaniu zintegrowanym. Tym razem w otwarciu wystawy wzięli 
udział uczniowie i nauczyciele z Zespołu Oświatowego w Wiśniewie.

Wystawę będzie można oglądać przez najbliższe tygodnie 
w godzinach pracy ośrodka kultury.

Bogusław skarus - animator kultury, wieloletni pracow-
nik Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach, pasjonat foto-
grafii i dalekich podróży. Swoją pasję rozwija od ponad 30 lat. 
Początkowo fotografował głównie Mazowsze i Podlasie, by 
potem wyruszać w coraz to bardziej odległe zakątki świata.

wo Uczniowie i nauczyciele z ZO Wiśniew. Fot. ZO

Grupa Wiśniewska przed wymarszem. Fot. UG

Młodzieżowa Rada Gminy z wójtem. Fot. UG
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 „dzień życzliwości” trwał w naszej szkole od 21 listopada do 25 
listopada. Podczas obchodów tego dnia wystąpiły następujące działa-
nia: gazetka, drzewa życzliwości , zajęcia tematyczne na świetlicy , pie-
czenie ciastek „uśmiechnięte buźki”. dzieci otrzymały lizaki i baloniki.

3 grudnia 2016 r. w ZO w Radomyśli w ramach akcji „czytamy 
dzieciom” zaproszeni goście czytali wybrane baśnie dzieciom (ucz-
niom klas O-IV). Spotkanie przebiegało w miłej i życzliwej atmo-
sferze. Przybyli na nie dzieci, rodzice i oczywiście goście. Ponieważ 
miało ono miejsce w godzinach wieczornych (17.00-19.00 ) wyko-
rzystano do poprawienia nastroju świece i lampki. Dzieci usado-
wiwszy się na wygodnych poduchach przytulając ulubione pluszaki 
uważnie słuchały. Czytający to: Radni Rady Gminy Wiśniew - pani 
elżbieta Wysokińska i pan antoni Wiszniewski, Przewodnicząca 
Rady Rodziców - pani Arleta Radomyska, dyrektor szkoły – pani 
Beata Wiszniewska. Spośród dzieci umiejętność pięknego czytania 
zaprezentowała - uczennica klasy III - nikola jastrzębska. Na za-
kończenie dyrektor szkoły wręczyła gościom pamiątkowe dyplomy. 
Wszyscy byli zadowoleni i wyrazili chęć ponownego spotkania.

W niedzielę, 15 stycznia 2017 roku, wolontariusze 25.  
Finału Wielkiej orkiestry świątecznej Pomocy kolejny raz wyszli 
na ulice polskich miast. W tym roku podobnie jak w ubiegłym 
pieniądze przeznaczone są na zakup urządzeń medycznych dla 
oddziałów pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki 
medycznej seniorów. Nasza szkoła, a dokładniej wolontariusze  
z Wolontariatu Szkolnego „Okaż swoje serce”, również od kilku lat 
włączają się do tej  zbiórki. W tym roku dwudziestu wolontariuszy 
pod opieką pań: j. niedziółki, U. mężyńskiej. m. Gregorczuk i B. 
Wawreckiej trudziło się i marzło, aby wspomóc ten szczytny cel. 
Nasi wolontariusze podzieleni zostali na cztery grupy i kwestowali 
w czterech wylosowanych przez opiekunki regionach. 

Wolontariusze z Zespołu Oświatowego w Radomyśli posta-
nowili czynnie włączyć się w kampanię „twój miś może zostać 
ratownikiem”. Ogólnopolska kampania współorganizowana jest 
przez Komendę Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedl-
cach. Celem kampanii jest udzielanie wsparcia psychologicznego, 
minimalizowanie stresu i zwiększania poczucia bezpieczeństwa 
dzieci poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, poża-
rach i innych niebezpiecznych zdarzeniach. W naszej szkole zbiór-
ka maskotek została przeprowadzona w dniach 26.01.2017 r. 
- 2.02.2017 r.. W wyniku akcji zebraliśmy trzy worki maskotek.

Dnia 24 stycznia 2017 r. mimo zimowej aury, był to dzień 
wyjątkowy, w którym każdemu robiło się ciepło na sercu. Tego 
dnia w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji dnia Babci  
i dziadka. Zaproszeni goście obejrzeli inscenizację, wysłuchali 
piosenek oraz życzeń płynących prosto z serca swoich wnucząt  

z klas 0 - III. Na pamiątkę otrzymali od dzieci własnoręcznie wy-
konane prezenty. Święto Babci i Dziadka upłynęło niezwykle miło, 
był to dzień pełen uśmiechów, wzruszeń a nawet łez radości.  
Na koniec uroczystości dzieci zaprosiły swoich gości na poczęstunek, 
gdzie przy herbacie i cieście dziadkowie zaakceptowali jakich do-
brych mają wnuków oraz jak wspaniale jest być dziadkiem i babcią.

W dniu 10.02.2017 r. odbyła się w naszej szkole wizyta kano-
niczna ordynariusza Diecezji Siedleckiej J.E. ks. Biskupa kazimie-
rza Gurdy. O godzinie 9:00 wszyscy zebrani na sali gimnastycz-
nej zaśpiewali „Bądź pozdrowiony gościu nasz”. Następnie Pani 
Dyrektor z przedstawicielami społeczności uczniowskiej wręczyła 
upominek i kwiaty. Kolejnym punktem było odśpiewanie pieśni 
pt. „Z dalekiej Fatimy”, po której uczniowie kl. II gim. pod kierun-
kiem nauczyciela religii pani marianny sieczkiwicz przedstawili 
inscenizację pt. „Objawienia Fatimskie”. Następnie zabrał głos  
J.E. ks. Biskup, a na koniec udzielił Pasterskiego Błogosławień-
stwa. Po ty wspaniałym przeżyciu pani Dyrektor zaprosiła gości 
na poczęstunek. Wszyscy otrzymali pamiątkowe obrazki.

Z okazji Dnia Kobiet 9 marca 2017 r. w Zespole Oświatowym 
w Radomyśli odbył się uroczysty apel, który przygotowała męska 
część naszej szkoły. Podczas inscenizacji chłopcy z klasy II gimna-
zjum wcielili się w prezenterów radiowych i ekspertów z dziedziny 
kobiet. W swoim programie w sposób humorystyczny przedstawili 
kobiety, ich zalety i niedociągnięcia ;). Rozmowy i refleksje na te-
mat kobiet przeplatane były przepięknymi utworami muzycznymi 
dotyczącymi płci pięknej. Nie obyło się bez uśmiechów i wzruszeń. 
Na zakończenie chłopcy złożyli wszystkim paniom i koleżankom ży-
czenia. Każda bez wyjątku otrzymała symbolicznego tulipana.

20 marca w Reymontówce w Chlewiskach odbyły się Elimi-
nacje Powiatowe XIII Konkursu Recytatorskiego dla Gimnazja-
listów „Między wierszami”. Do udziału w konkursie przystąpiło 
ponad 30 uczniów wyłonionych podczas eliminacji szkolnych ze 
szkół gimnazjalnych z terenu powiatu siedleckiego. Naszą szko-
łę reprezentowały: Wiktoria cegiełko i angelika kłopotowska.  
Do finału zakwalifikowała się Angelika. Obu dziewczynom serdecz-
nie dziękujemy. Finał konkursu zaplanowany został na 7 kwietnia  
w Miejskim Ośrodku Kultury w Siedlcach. Trzymajmy kciuki!

Wszystkim Czytelnikom Gminnych Wieści 
zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,  

pełnych wiary, nadziei i miłości. 
Radosnego, wiosennego nastroju,  

serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół  
oraz wesołego Alleluja

życzy Grono Pedagogiczne, Pracownicy i Uczniowie Zespołu 
Oświatowego w Radomyśli

Zespół oświatowy  w Radomyśli

Zespół oświatowy w śmiarach
W okresie zimowym w Zespole oświatowym w śmiarach 

miały miejsce różne wydarzenia.
21 grudnia 2016 r. w naszej szkole obchodziliśmy spotkanie 

opłatkowe, w którym uczestniczyli nie tylko uczniowie, nauczyciele, 
pracownicy szkoły, ale i rodzice. Gościliśmy również z-cę wójta gminy 
Wiśniew pana józefa Romańczuka, przewodniczącą Rady Rodziców 
panią małgorzatę jastrzębską. Oczywiście nie mogło zabraknąć pani 
dyrektor anny dziedziny oraz księdza proboszcza sławomira Groszka.

Wszystkich zebranych piosenką „Jest taki dzień” przywita-
ła przewodnicząca SU anna krasuska, a następnie zaprosiła do 
obejrzenia jasełek w wykonaniu najmłodszych uczniów naszej 
szkoły. Dzieci wprowadziły wszystkich w świąteczny nastrój,  
a jasełka uświadomiły zebranym, jak ważny i wyjątkowy jest ten 
jeden, jedyny dzień w roku, kiedy na świat przychodzi Pan Jezus.

Po wystąpieniu dzieci uczennice prowadzące uroczystość ania 
krasuska i Paulina Izdebska złożyły zebranym świąteczne życzenia, 
po czym ks. s. Groszek przeczytał ewangelię o narodzeniu Pana Je-
zusa. Następnie życzenia świąteczne złożyli wszystkim pani dyrek-
tor anna dziedzina, z-ca wójta pan jóżef Romańczuk oraz prze-
wodnicząca Rady Rodziców pani małgorzata jastrzębska.

Tego dnia nie obyło się od najważniejszej części spotkania 
opłatkowego, czyli dzielenia się opłatkiem i składania sobie ży-
czeń. Ta niecodzienna uroczystość na pewno skłoniła zebranych 
do refleksji i uświadomiła, jak ważny i wyjątkowy jest dzień,  
w którym urodziło się dzieciątko w Betlejem.

20 stycznia odbył się Dzień Babci i Dziadka. Dzieci z oddziału 
przedszkolnego wraz z uczniami klasy drugiej i trzeciej zaprezentowały 
się naszym dostojnym gościom, jak umiały najpiękniej. Mali aktorzy 
odegrali humorystyczną scenkę z życia Babci i Dziadka, wyśpiewały 
piosenki dedykowane każdemu z nich z osobna, a ponadto męska 
część  artystów „wytańczyła” dla Dziadków oryginalne życzenia. Wielki 
aplauz zacnej publiczności wywołał występ oliwii Bednarczyk w pio-
sence z repertuaru Haliny Kunickiej „Orkiestry dęte”. Oczywiście nie 
obyło się bez ciepłych wierszowanych życzeń, uśmiechów, gorących 
uścisków kierowanych w stronę obecnych Dziadków, a także gratulacji 
i powinszowań ze strony pani dyrektor Zespołu Oświatowego w Śmia-
rach anny dziedziny. Następnie wszyscy oddali się wspólnej zabawie 
tanecznej w rytmie walczyka i popularnych hitów polskiej muzyki roz-
rywkowej. Uwieńczeniem występów dzieci było wręczenie obecnym 
Babciom i Dziadkom własnoręcznie wykonanych prezentów. Następ-
nie wszystkie dzieci wraz z Babciami i Dziadkami zasiedli do słodkiego  
poczęstunku przygotowanego przez rodziców.

28 stycznia w naszej szkole odbyła się coroczna Choinka Szkol-
na. Impreza ta należy do najbardziej prestiżowych, oczekiwanych  

i urokliwych wydarzeń w całym roku szkolnym, zarówno dla przed-
szkolaków oraz uczniów, jak i lokalnej społeczności. Część artystycz-
ną rozpoczęła klasa „O” tańcem w rytmach latynoamerykańskich. 
„Zumba” w ich wykonaniu rozpaliła serca publiczności. Następnie 
na scenie pojawili się uczniowie klasy II, którzy zaprezentowali 
energetyczny układ taneczny do angielskiej piosenki „Fly”. Kolej-
nym punktem imprezy był brawurowy występ dzieci z oddziału 
przedszkolnego w „Tańcu kurczaków”. Na naszej uroczystości nie 
mogło zabraknąć akcentu nawiązującego do ubiegłotygodniowego 
święta Babci i Dziadka. Był nim występ oliwii Bednarczyk, która 
żywiołowo wykonała piosenkę Haliny Kunickiej „Orkiestry dęte”. 
Następnie uczniowie klasy II i V, pod bacznym okiem pani Beaty 
starczewskiej-kazimierczuk, zaprezentowali się w inscenizacji „ 
Baśni o dwunastu miesiącach” wg J. Porazińskiej. W dalszej części 
choinkowego balu na scenie powiało chłodem… Sprawiła to „Zi-
mowa poleczka” wykonana przez naszych milusińskich. Po nich 
wystąpili drugoklasiści, którzy, w ramach projektu metodyczno-
-językowego, zaprezentowali się tłumnie zgromadzonej publiczno-
ści w układzie choreograficznym do piosenki „What’s the weather 
like today”. Po tak wyczerpujących doznaniach tanecznych nad-
szedł czas na krótką inscenizację przygotowaną w oparciu o wiersz 
J. Brzechwy pt. „Tydzień” wykonaną przez małych aktorów z klasy 
„O”. Uwieńczeniem części artystycznej był widowiskowy „Taniec 
śnieżynek” w wykonaniu dziewczynek i chłopców z klasy II. Następ-
nie wszyscy w iście karnawałowych nastrojach ruszyli na parkiet, 
oddając się bez reszty tanecznemu szaleństwu. Wiele niesamowi-
tych emocji i wrażeń dostarczyły zorganizowane przez Samorząd 
Uczniowski i jego opiekunów (panią agnieszkę Wiśniewską i pana 
dariusza olszewskiego) konkursy muzyczne  sprawnościowe:  
„Taniec na gazetach”, „Baloniki”, „Jaka to melodia?”, a także konkurs 
- „Najciekawszy strój”. Jak przystało na uczniów Szkoły Promującej 
Zdrowie, najwięcej emocji wywołały konkursy, w których dzieci  
i dorośli musieli współdziałać ze sobą i wykazać się niesamowitą 
sprawnością fizyczną. Emocje towarzyszyły także wyborom „Króla 
i Królowej Balu”. Ustalenie werdyktu nie było łatwe. Tytuł przypadł 
w udziale gimnazjalistom: karolinie Radzikowskiej i jakubowi Żu-
rawskiemu. Kulminacyjnym puntem imprezy była długo wyczeki-
wana, szczególnie przez najmłodszych, wizyta św. Mikołaja, który 
hojnie obdarował tych najmniejszych i tych nieco starszych.

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy  
w imieniu pani dyrektor Anny Dziedziny,  

grona nauczycielskiego oraz uczniów życzymy  
wesołego Alleluja!!!

Informacje przygotowała Bożena Michalak
Choinka szkolna. Fot. ZO Śmiary

Występ dedykowany dziadkom. Fot. ZO Śmiary

Pamiątkowe zdjęcie. Fot. ZO Radomyśl
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Podsumowanie roku 
sportowego lZs
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Rywalizacja sportowa w Radomyśli

XXXVI turniej szachowy w Gok

Zespół oświatowy w Wiśniewie

luty to był wyjątkowy czas w naszej szkole. kiedy za oknem 
było mroźno i zimno, u nas było wesoło i gorąco. 

4 lutego w naszej szkole odbyła się choinka połączona z ba-
lem karnawałowym dla przedszkolaków. Dzieci bardzo ciekawie 
poprzebierane wyśmienicie bawiły się z rodzicami jak i z paniami 
nauczycielkami. Od południa w pięknie udekorowanej sali, bawili 
się uczniowie szkoły podstawowej a po południu młodzież gim-
nazjalna. Słowa wypowiedziane przez Dyrektora Zespołu Oświa-
towego w Wiśniewie – Panią Urszulę sosnówkę – „Poloneza czas 
zacząć!” rozpoczęły część oficjalną choinki szkolnej. Na sali poja-
wili się gimnazjaliści, którzy przepięknie zatańczyli poloneza. 

8 marca uczniowie klas trzecich gimnazjum mieli możli-
wość zwiedzić Głowy Urząd statystyczny w Warszawie oddział  
w siedlcach. Zajęcia zorganizowane dla nich przez pracowników 
umożliwiły im zdobycie  podstawowej wiedzy na temat  roli i zna-
czenia statystyki publicznej oraz rozwijanie umiejętności posługi-
wania się danymi statystycznymi. Wszystkie dane wykorzystane 
podczas warsztatów dotyczyły gminy Wiśniew, co dodatkowo po-
szerzyło ich wiedzę o „malej ojczyźnie”.

W środę 14 marca, gościliśmy w naszej szkole, mieszkańców 
Domu Pomocy Społecznej „Nad stawami” w Siedlcach, którzy 
przygotowali dla przedszkolaków i uczniów z klas I – III szkoły 
podstawowej, bardzo piękne przedstawienie na motywach baj-
ki „o rybaku i złotej rybce”. Wszystkie dzieci jak „zaczarowane” 
oglądały to, co działo się na scenie, bo oprócz bogatej scenografii 
podziwiać można było piękną grę aktorów – seniorów. Ze sce-
ny padały takie  słowa jak: dobroć, serdeczność, przyjaźń, a więc 
wszystko to, co w życiu jest najważniejsze. Dzieci podziękowały 
gościom owacjami na stojąco raz wręczyły kwiaty. Podczas poczę-
stunku, seniorzy, zdradzili nam, że mieli ogromną tremę występu-
jąc przed tak wymagającą publicznością.

W ramach realizacji zadań wynikających z innowacji pedago-
gicznej „Razem z mamą, razem z tatą”, w dniu 15 marca, przed-
szkolakom czytał pan dyrektor Paweł Pietrasik. Dzieci z wielkim 
przejęciem słuchały o przygodach Kubusia Puchatka i jego przyja-
ciół. W ramach spotkań czytelniczych z najmłodszymi pokazuje-
my dzieciom wartościową literaturę, angażującą ich zmysły i taką, 
która zaprasza je do odkrywania świata. 

Pani Dyrektor Zespołu Oświatowego w Wiśniewie, Urszula 
Sosnówka oraz nauczyciele wychowania fizycznego zgłosili naszą 
szkołę do ogólnopolskiego programu pod patronatem Minister-
stwa Sportu i Turystyki ,,szkolny klub sportowy”. W pierwszym 
tygodniu lutego 2017 r. dostaliśmy informację o akceptacji zgło-
szenia przez Unię Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza. 
Zajęcia odbywają w czterech grupach po dwie godziny w tygo-
dniu i mają na celu prowadzenie aktywnego stylu życia, rozwi-
jania zainteresowań sportowych uczniów, poprawę sprawności 

fizycznej oraz jakości życia a tym samym profilaktyki nadwagi  
i otyłości. Zaangażowanie i aktywność fizyczna uczniów zawsze 
przekłada się na osiągnięcia sportowe. W gminnym turnieju pił-
ki siatkowej nasi uczniowie osiągnęli najlepszy wynik, I- miejsce 
chłopcy z kl. II-III gimnazjum. 

Kolejne wydarzenie, które miało miejsce w marcu to szkolenie 
z udzielania pierwszej pomocy medycznej. Pan Zygmunt osipiuk 
z Koła Łowieckiego ,,Echo” z ratownikiem medycznym pracowni-
kiem szpitala w Warszawie przeprowadzili szkolenie z udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycznej z wykorzystaniem nowoczes-
nego sprzętu ratującego życie. Na spotkaniu dzieci i młodzież po-
znawali zasady i sposoby pomocy przy omdleniach, zasłabnięciach 
czy utraty przytomności. Każdy uczeń przeprowadzał na fantomie 
resuscytację z zastosowaniem defibrylatora. Mamy nadzieję ze ta-
kie warsztaty pomogą zrozumieć młodym ludziom jak ważna jest, 
szybka reakcja i pierwsza pomoc mogąca uratować ludzkie życie. 
Każdy uczestnik na koniec zajęć dostał wyposażoną mini apteczkę.

17 marca odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Gminy. 
Gimnazjaliści mieli okazję poczuć atmosferę prawdziwych wybo-
rów gdyż wszystko zostało zorganizowane w sposób profesjonal-
ny i z zachowaniem procedur wyborczych – był lokal wyborczy, 
karty do głosowania, lista uprawnionych wyborców, a nad pra-
widłowym przebiegiem głosowania czuwała komisja. Spośród 
dziewięciu kandydatów uczniowie gimnazjum wybrali sześciu 
przedstawicieli do młodzieżowej Rady Gminy. Oto lista młodych 
radnych: kacper jadczak, aleksandra kryszczuk, kinga ostro-
wska, julia Pawlik, kamil Woźniak, karolina Wróbel. Serdecz-
nie dziękujemy, Pani agnieszce dziewulskiej Dyrektorowi szkoły  
w Borkach-Kosach za współpracę przy przeprowadzeniu wybo-
rów do Młodzieżowej Rady Gminy a zwycięzcom gratulujemy  
i życzymy owocnej pracy na rzecz młodzieży w gminie.

W ramach VII edycji Programu „twoje dane – twoja spra-
wa” zorganizowanego przez Generalnego Inspektora Ochrony 
Danych Osobowych w Warszawie, nasza szkoła uczestniczy  
w Ogólnopolskim Projekcie Gry Planszowej – Edukacyjnej „Two-
je dane – Twoja sprawa”. Dzięki zajęciom uczniowie poszerzają 
swoją wiedzę z zakresu m.in ochrony danych osobowych, praw 
autorskich i bezpieczeństwa w sieci.

Z okazji zbliżających się świąt Wielkanocnych,  
Pani dyrektor Urszula sosnówka, nauczyciele, uczniowie  

i pracownicy Zespołu oświatowego, życzą pogody w sercu  
i radości płynącej z faktu Zmartwychwstania Pańskiego.

Uczniowie w trakcie głosowania. Fot. ZO Wiśniew

Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy. Fot ZO Wiśniew

Gmina Wiśniew zajęła 6. miejsce w po-
wiatowym współzawodnictwie gmin w spor-
cie lZs za rok 2016 w powiecie siedleckim. 

W dniu 24 lutego br. podczas Sesji Rady 
Powiatu Siedleckiego, odbyło się podsumo-
wanie roku sportowego LZS. Przedstawicielom 
gmin, które w rywalizacji sportowej zajęły czo-
łowe lokaty, zostały wręczone puchary.

Wszystkim zawodnikom i trenerom, któ-
rzy przyczynili się do tego sukcesu serdecznie 
dziękujemy i gratulujemy.

wo

We wtorek 7 marca 2017 r. w sali sportowej Zespołu oświatowego w Radomyśli 
odbył się Gminny turniej w „dwa ognie” dziewcząt i chłopców szkół Podstawowych, 
a także Gminny turniej siatkówki dziewcząt i chłopców szkół Gimnazjalnych  
wliczany do RyWalIZacjI sPoRtoWej sZkÓł GmIny WIśnIeW.

Zarówno w turnieju dziewcząt jak i chłopców mecze rozegrane zostały systemem 
„każdy z każdym”. Poniżej prezentujemy wyniki turniejowych zmagań:
Dziewczęta - szkoły podstawowe:
- I miejsce – Radomyśl, II miejsce – Wiśniew, III miejsce – Śmiary.
Chłopcy - szkoły podstawowe:
- I miejsce – Wiśniew, II miejsce – Śmiary, III miejsce – Radomyśl.
Dziewczęta - gimnazjum:
- I miejsce – Radomyśl, II miejsce – Śmiary, III miejsce – Wiśniew.
Chłopcy - gimnazjum:
- I miejsce – Wiśniew, II miejsce – Śmiary, III miejsce – Radomyśl.

Zawody stały na dość wysokim poziomie i dostarczyły nie lada emocji. Wszystkim 
sportowcom bardzo serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

rp

dnia 11 marca 2017 
roku w Gminnym ośrodku 
kultury w Wiśniewie odbył 
się XXXVI turniej szachowy 
o Puchar dyrektora Gok.  
do sportowej rywalizacji  
w „królewskiej” grze przy-
stąpiło 18 zawodników. 
Wyniki na podium przed-
stawiają się następująco:
-  I miejsce - Pan Paweł Kra-

suski z KSz Skoczek Siedlce;
-  II miejsce – Pan Hubert Pi-

sarski z Siedlec;
-  III  miejsce – Pan Andrzej 

Litwiniec z Radzynia Pod-
laskiego.

Najmłodszym zawodni-
kiem turnieju był Krzysztof 
Plichta z KSz Skoczek Siedl-
ce. Gminę Wiśniew godnie 
reprezentowali panowie: 
Franciszek Jurzyk, Włodzi-
mierz Gryczka i Jan Ostrysz. 
Sędzią turnieju był Pan Jó-
zef Flaziński – sędzia klasy 
państwowej.

Uczestnicy turnieju. Fot. GOK

Fot. UG

Fot. GOK Fot. GOK
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teleFony do URZędU GmIny

101 – Sekretariat
104 – Gospodarka Komunalna
105 – Zamówienia publiczne
107 – Urząd Stanu Cywilnego
108 – Podatki
111 – Inwestycje

Zapraszamy na stronę
www.wisniew.pl

e-mail: ug@wisniew.pl

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

113 – Oświata
114 –  Ewidencja Działalności 

Gospodarczej
117 – Fax
120 – Pomoc społeczna
125 – Świadczenia rodzinne

numery wewnętrzne Przewodnicząca  
Rady Gminy Wiśniew

Beata ługowska 
pełni dyżur w pierwsze czwartki miesiąca  

w godz. 13:00 – 17:00  
w sali nr 2 Urzędu Gminy Wiśniew.

Osoby zainteresowane  
proszone są o wcześniejszy kontakt  

z Biurem Rady Gminy:
osobiście w sekretariacie  
Urzędu Gminy (pok. 6),

bądź telefonicznie, tel. 25 641 73 13.

Wójt Gminy Wiśniew  
krzysztof kryszczuk  

przyjmuje interesantów  
w każdy czwartek  

w godz. 10.00 – 17.00

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego
GkRPa działa na mocy Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i została powołana Zarządzeniem  
nr 15/03 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 24 stycznia 2003 roku. W skład Gminnej komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych 
w Gminie Wiśniew wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Do zadań komisji w ramach działań wynikających z instytucji zobowiązania do leczenia należy:

- przyjęcie zgłoszenia o przypadku nadużywania alkoholu (wystąpienie przesłanek z art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi);

- wezwanie na rozmowę osoby, której dotyczyło zgłoszenie i pouczenie jej o konieczności zaprzestania działań wymienionych  
w art. 24 cytowanej ustawy i/lub poddania się leczeniu 
odwykowemu.

kto może złożyć wniosek o leczenie odwykowe? 
Wniosek może złożyć dowolna osoba (sąsiad, członek rodzi-
ny itp.) lub instytucja (zakład pracy, pomoc społeczna, policja, 
prokuratura), która wie o osobie nadużywającej alkoholu i po-
wodującej rozkład życia rodzinnego, demoralizacje małolet-
nich, uchylającej się od pracy albo systematycznie zakłócającej 
spokój lub porządek publiczny. Wniosek należy złożyć w siedzi-
bie GKRPA właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lub 
pobytu osoby, której wniosek dotyczy.

GmInna komIsja RoZWIąZyWanIa  
PRoBlemÓW alkoholoWych W WIśnIeWIe

ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew  
(działająca przy GOPS Wiśniew) 

pokój nr 10  tel. (25) 641 73- 13 wew. 110.

spróbuj swoich sił 
przed mikrofonem! 

twoje Radio Wiśniew 
zaprasza do współpracy! 
masz ciekawy pomysł na 
audycję? Interesuje cię 

tematyka lokalna? jesteś dj-em  
i sprawdziłbyś się w roli 
prezentera radiowego?  
napisz do nas na adres  

PRomocja@WIsnIeW.Pl. 

chcemy rozwijać naszą lokalną 
rozgłośnię radiową, dlatego 

prosimy o wsparcie młodych, 
kreatywnych mieszkańców 

gminy Wiśniew i okolic.  
jeśli chcesz nam pomóc  

- zgłoś się już dziś.
wo

Gminna komisja Rozwiązywania Problemów alkoholowych  
w Wiśniewie

oGłosZenIe

 Gminna Biblioteka Publiczna w Wiśniewie ogłosiła konkurs plastyczny 
„Palma Wielkanocna”, skierowany do szkół z terenu gminy Wiśniew. 

Wyróżniliśmy trzy grupy wiekowe - od 7 do 10 lat, od 11 do 13 lat i od 14 do 17 lat. 
Łącznie otrzymaliśmy 33 prace. Okazało się, ze 29 prac to dzieci z najmłodszej grupy wiekowej 

i po dwie prace z pozostałych grup. 

Komisja w składzie: Katarzyna Jastrzębska, Anna Montewka 
i Barbara Chojecka wybrały najlepsze prace i tak:

W I grupie wiekowej:
I miejsce - Maja Jastrzębska, ZO Śmiary 

II miejsce - Bartosz Jastrzębski, ZO Wiśniew 
III miejsce - Nikola Jastrzębska, ZO Radomyśl.

W II grupie wiekowej:
I miejsce - Weronika Biarda, ZO Wiśniew II miejsce - Aniela Adamczyk, ZO Wiśniew.

W III grupie wiekowej:
I miejsce - Damian Czaja, Tomasz Kuczyński,  

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Gostchorzy, 
II miejsce - Oskar Chromiński, Adam Zawadzki,  

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Gostchorzy

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody  
a palmy można podziwiać w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wiśniewie.

bgp

Psy do adopcji
jeśli właśnie zastanawiasz się nad nowym domownikiem i nie jest ci obo-

jętny los porzuconych zwierząt zapraszamy do adopcji naszych czworonogów.

Pieski można je oglądać na terenie przytuliska na oczyszczalni w Wiśniewie. 
Wszystkie zwierzęta przeznaczone do adopcji są pod opieką weterynaryjną. Czwo-
ronogi są zadbane, zdrowe i przyjazne. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt  
z pracownikami oczyszczalni pod nr tel. 609-516-799.

Jeśli nie możecie ich adoptować sami, polećcie je znajomym!
wo

Fot. UG.

oGłosZenIe
Informujemy, że w każdą środę w Urzędzie Gminy w Wiśniewie  
w godzinach 9.00 – 11.00 pełni dyżur przedstawiciel PZU SA, u którego można m.in.:
- pozyskać informacje o ubezpieczeniach,
- zawrzeć polisę,
- opłacić składkę za ubezpieczenia rolne i komunikacyjne,
- uzyskać pomoc w zakresie zgłoszenia szkody.

Stanowisko usytułowane jest na parterze w sali konferencyjnej.  

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 

666-889-993
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„Temat na dziś”
Wywiady, zapowiedzi i relacje z wydarzeń  
jakie mają miejsce na terenie gminy Wiśniew.

Ogłoszenia z urzędu i gminy Wiśniew
Aktualne informacje i ogłoszenia z urzędu i gminy Wiśniew.

„Bilans tygodnia”
Podsumowanie audycji „Temat na dziś” z mijającego tygodnia.

Krople wieczności
Audycja fundacji „Głos Ewangelii”.

Bankomat
Audycja przygotowana przez Związek Banków Polskich, podsumowująca  
wydarzenia ekonomiczno-gospodarcze mijającego tygodnia.

Relaks z książką
Fragmenty powieści nowości wydawniczych.

Kwadrans z dobrym przesłaniem
Audycja ks. Marka Bałwasa, niepełnosprawnego duszpasterza młodzieży.

Śladami Jana
Audycja fundacji „Głos ewangelii”.

Reportaż Fundacji „Głos Ewangelii”

Kącik czytelniczy
Audycja przygotowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Wiśniewie.

Noc w krainie łagodności
Blok muzyki z nurtu poezji śpiewnej.

100% Disco 
Blok muzyki z nurtu  
disco i dance.

Emisja od poniedziałku  
do piątku co dwie godziny 

od 10:00 do 22:00

Emisja od poniedziałku 
do piątku o godz. 08:30, 

12:30, 16:30, 20:30

Emisja: sobota o każdej 
pełnej godzinie  

od 10.00 do 22.00.

Emisja od poniedziałku 
do piątku o godz. 08:15, 

12:15, 16:15, 20:15

Emisja:  
sobota godz. 9:00, 16:30. 

Niedziela godz. 17:00

Emisja od poniedziałku  
do piątku o godz. 09:30, 

13:30, 17:30, 21:30

Emisja: niedziela  
o godz. 09:30, 15:30, 

21:30

Emisja: niedziela  
o godz. 10:30, 14:30, 

20:30

Emisja: sobota o godz. 
10:30, 14:30, 20:30

Emisja: poniedziałek 
godz. 11:30, 15:30, 

19:30

Emisja:  
Codziennie  

od 22:00 do 06:00.

Emisja: Sobota  
od 20:00 do 22:00.

Zapraszamy wszystkich słuchaczy do odwiedzania  
Archiwum Dźwięków Twojego Radia Wiśniew,  
dostępnego na stronie www.radiowisniew.pl


