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Tytuły Najlepszy Uczeń 
w Gminie Wiśniew 
2018 przyznane
Uczniowie zakończyli kolejny rok szkolny. 
Przed nimi dwa miesiące wakacji.  
W szkołach w całej Polsce 22 czerwca nie 
zabrakło uroczystości związanych z tym 
wydarzeniem. .

dokończenie na str. 10

Jubileusz 90-lecia OSP w Radomyśli
17 czerwca 2018 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Radomyśli obchodziła jubileusz 90-lecia powstania. Wieloletnia praca OSP w Radomyśli,  
jej zaangażowanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej, zostały dostrzeżone i docenione przez władze związkowe. Uchwałą Zarządu 
Głównego ZOSP RP Medalem honorowym im. Bolesława Chomicza została odznaczona Jednostka oraz jej Prezes - Wojciech Grzegorczyk.

dokończenie na str. 11

Anna Oknińska  
– Gimnazjum w Radomyśli

Dominika Woźniak  
– ZO w Wiśniewie

Joanna Misiak  
– ZO Wiśniewie
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Informacja Wójta Gminy Wiśniew

• Nr 296/2018 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przedłożenia 
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wiśniew za 2017 rok 
oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji 
kultury za 2017 rok.

• Nr 297/2018 z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2018 rok.

• Nr 298/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad pro-
wadzenia rachunkowości dla projektu „Budowa ulicy Sanita-
riuszek w Wiśniewie” w ramach działania „Wsparcie dla roz-
woju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW  
na lata 2014 – 2020.

• Nr 299/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad prowa-
dzenia rachunkowości dla projektu „Termomodernizacja i prze-
budowa budynku Urzędu Gminy Wiśniew” w ramach działania 
„Efektywność energetyczna” objętego PROW na lata 2014 – 2020.

• Nr 300/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2018 rok.

• Nr 301/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie dokonania 
okresowych przeglądów hydrantów zewnętrznych celem utrzy-
mania urządzeń w pełnej sprawności technicznej i funkcjonal-
nej na terenie Gminy Wiśniew.

• Nr 302/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przekazania 
sprawozdania finansowego Gminy Wiśniew za 2017 rok.

• Nr 303/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania 
Komisji do ustalenia normy paliwa w samochodzie pożarni-
czym o numerze rejestracyjnym WSI 11212.

• Nr 304/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany przepisów 
wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Gminy Wiśniew.

• Nr 305/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia 
zastępstwa za nieobecnego dyrektora Szkoły Podstawowej im. 
Henryka Sienkiewicza w Radomyśli.

• Nr 306/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania 
komisji do odbioru zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi 
gminnej w miejscowości Zabłocie”.

• Nr 307/2018 z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie powołania Gminnej 
Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

• Nr 308/2018 z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia 
zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników samorządo-
wych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie 
Gminy Wiśniew.

• Nr 309/2018 z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie powołania  
komisji do odbioru zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi 
gminnej Myrcha – Wólka Wołyniecka”.

• Nr 310/2018 z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie odwołania  
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie.

• Nr 311/2018 z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zaopiniowania 
projektu uchwały Rady Powiatu w Siedlcach w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogól-
nodostępnych na terenie powiatu siedleckiego.

• Nr 312/2018 z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – 
Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie.

• Nr 313/2018 z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Ko-
misji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzęd-
nicze ds. księgowości budżetowej oświaty w Urzędzie Gminy 
Wiśniew.

• Nr 314/2018 z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie  powołania Ko-
misji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzęd-
nicze ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy Wiśniew.

• Nr 315/2015 z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie powołania  
Komisji przetargowej (na zadanie pn.: „Przebudowa dróg gmin-
nych w częściach”).

• Nr 316/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie powołania 
komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu (na sprze-
daż lokali mieszkalnych).

• Nr 317/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia 
konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury 
w Wiśniewie.

ZaRZądZenIa Wydane W OkReSIe  
Od 20 MaRCa dO 20 CZeRWCa 2018 R.

UChWały POdjęte PRZeZ Radę GMIny WIśnIeW
Podczas XXXIX sesji w dniu 26 marca 2018 r.  

Rada Gminy Wiśniew podjęła następujące uchwały:
• Nr XXXIX/277/2018 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy Wiśniew na lata 2018-2025;
• Nr XXXIX/278/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiśniew 

na 2018 rok;
• Nr XXXIX/279/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

dla Powiatu Siedleckiego;
• Nr XXXIX/280/2018 w sprawie ustalenia zasad udzielania do-

tacji celowych z budżetu Gminy Wiśniew na rzecz spółek wod-
nych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na 
finansowanie lub dofinansowanie inwestycji, tryb postępowa-
nia przy udzielaniu i sposobu rozliczania dotacji;

• Nr XXXIX/281/2018 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwie-
rzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt;

• Nr XXXIX/282/2018 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy  
do wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieru-
chomości mienia gminnego w miejscowości Łupiny;

• Nr XXXIX/283/2018 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do 
wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieru-
chomości mienia gminnego w miejscowości Śmiary;

• Nr XXXIX/284/2018 w sprawie podziału Gminy Wiśniew na 
okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów i liczby rad-
nych wybieranych w każdym okręgu do Rady Gminy;

• Nr XXXIX/285/2018 w sprawie podziału Gminy Wiśniew na ob-
wody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib ob-
wodowych komisji wyborczych;

• Nr XXXIX/286/2018 w sprawie określenia czasu bezpłatne-
go nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości 
opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach 
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absolutorium dla wójta po raz XVI 

i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowa-
dzonych przez gminę Wiśniew;

• Nr XXXIX/287/2018 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 Spo-
łecznych Gminy Wiśniew na lata 2009 – 2013 z perspektywą na 
lata 2014 – 2020;

• Nr XXXIX/288/2018 w sprawie nadania nazwy „Skwer 600-lecia 
Pierwszej Pisemnej Wzmianki o Wiśniewie” terenowi położo-
nemu w Wiśniewie przy Urzędzie Gminy.

Podczas XL sesji w dniu 12 kwietnia 2018 r.  
Rada Gminy Wiśniew podjęła następujące uchwały:

• Nr XL/289/2018 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie  
Finansowej gminy Wiśniew na lata 2018- 2025,

• Nr XL/290/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiśniew 
na 2018 rok,

• Nr XL/291/2018 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwie-
rzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Podczas XLI sesji w dniu 8 maja 2018 r.  
Rada Gminy Wiśniew podjęła następujące uchwały:

• Nr XLI/292/2018 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do wy-
rażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nierucho-
mości mienia gminnego w miejscowości Gostchorz,

• Nr XLI/293/2018 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do wy-
rażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości 
mienia gminnego w miejscowości Mroczki,

• Nr XLI/294/2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwo-
leń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Wiśniew,

• Nr XLI/295/2018 w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania 
napojów alkoholowych w miejscach publicznych, 

• Nr XLI/296/2018 w sprawie nadawania tytułów: „Honorowy 
Obywatel Gminy Wiśniew” oraz „Zasłużony dla Gminy Wiśniew”,

• Nr XLI/297/2018 w sprawie określenia szczegółowych warun-
ków i trybu przyznawania nagrody za osiągnięcia w dziedzinie 
twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,

• Nr XLI/298/2018 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie  
Finansowej gminy Wiśniew na lata 2018- 2025,

• Nr XLI/299/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiśniew 
na 2018 rok.

Podczas XLII sesji w dniu 6 czerwca 2018 r.  
Rada Gminy Wiśniew podjęła następujące uchwały:

• Nr XLII/300/2018 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie 
służebnością przesyłu nieruchomości mienia gminnego w miej-
scowości Wólka Wiśniewska,

• Nr XLII/301/2018 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej gminy Wiśniew na lata 2018-2025,

• Nr XLII/302/2018 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Wiśniew 
na 2018 rok. 

• Nr XLII/303/2018 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawo-
zdania finansowego Gminy Wiśniew wraz ze sprawozdaniem  
z wykonania budżetu za 2017 rok,

• Nr XLII/304/2018 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wiśniew 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 r.

wh

6 czerwca 2018 r. odbyła się XLII Sesja Rady Gminy Wiśniew. 
jednogłośnie podjęto uchwałę w sprawie udzielenia absoluto-
rium Wójtowi Gminy Wiśniew krzysztofowi kryszczukowi.

Radni byli również jednomyślni w sprawie zatwierdzenia spra-
wozdania finansowego Gminy Wiśniew wraz ze sprawozdaniem  
z wykonania budżetu za 2017 rok. Za podjęciem uchwał zagłoso-
wało trzynastu obecnych na sesji radnych.

Głosowanie nad absolutorium poprzedziły sprawozdania  
z działalności:
•	Młodzieżowej Rady Gminy Wiśniew - sprawozdanie złożyła 

emilia Protasiuk, wiceprzewodnicząca MRG,
•	Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 

sprawozdanie przedstawił przewodniczący GKRPA ks. kanonik 
henryk krupa, proboszcz parafii Wiśniew,

•	Komisariatu Policji w Skórcu - sprawozdanie przedstawił Ko-
mendant Komisariatu asp. szt. Mirosław Michalczyk.

•	Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie - sprawozdanie przed-
stawiła dyrektor GOK janina dołgich,

•	 Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP w Wiśniewie - sprawozdanie 
złożył komendant gminny ZOSP RP Wojciech Grzegorczyk.

•	Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniewie – szcze-
gółowe sprawozdanie zaprezentowała kierownik GOPS Anetta 
Roszkowska podczas wspólnych obrad stłych komisji RGW.

W punkcie dotyczącym uchwał budżetowych, Sylwia Paryła 
– Skarbnik Gminy omówiła zmiany w budżecie gminy Wiśniew  
na 2018 r. i w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiśniew 
na lata 2018-2025.

Zebrani na sesji mieli możliwość obejrzenia slajdów przedsta-
wiających pracę poszczególnych referatów Urzędu Gminy, wiado-
mości dotyczące jednostek organizacyjnych gminy, zestawienia  

i wykresy zawierające dane o majątku, dochody i wydatki budże-
tu w 2017 r. w zestawieniu z latami poprzednimi.

Po prezentacji, przewodnicząca Rady Gminy Beata ługowska od-
czytała treść uchwały w sprawie absolutorium dla wójta gminy Wiś-
niew. Wszyscy radni obecni na sesji zagłosowali za przyjęciem uchwały.

Wójt podziękował Radzie Gminy, kierownikom referatów  
i pracownikom Urzędu za dobrą współpracę mówiąc: „Bardzo ser-
decznie dziękuję za udzielone absolutorium. Dziękuję wszystkim 
którzy przez ten rok współpracowali ze mną, dziękuję również Mło-
dzieżowej Radzie. Serdeczne podziękowania składam też na ręce 
Komendanta Gminnego ZOSP RP. To skwitowanie roku i udzielenie 
absolutorium to zasługa wszystkich, którzy współpracują z wójtem 
i z urzędem, ale dziękuję i gratuluję też Pani Skarbnik – to ona od-
powiada w urzędzie za finanse. Szczególne podziękowania składam 
radnym, dziś ostatni raz głosowaliście za udzieleniem absolutorium 
wójtowi w tym składzie. Życzę wszystkim dalszych sukcesów, aby  
ta praca w dalszym ciągu była owocna i zgodna”. ik

Głosowanie nad absolutorium. Fot. UG
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janusz Markiewicz (1959 - 2018)
Bardzo wiele osób z bólem przyjęło wiadomość o śmierci 

janusza Markiewicza. Pierwszą reakcją było niedowierzanie - to 
niemożliwe, przecież jeszcze wczoraj, przedwczoraj z nim roz-
mawialiśmy i nic nie wskazywało, że tak nagle odejdzie. a gdy 
powoli docierało do świadomości, że janusza już nie ma, niedo-
wierzanie przechodziło w ból, do oczu cisnęły się łzy. 

Janusz Markiewicz był ważną postacią dla mieszkańców Wiś-
niewa i całej gminy. I nie tylko dlatego, że był dwie kadencje rad-
nym i przewodniczącym Rady Gminy w Wiśniewie, ale przede 
wszystkim dlatego, że był człowiekiem uczynnym, otwartym na 
potrzeby innych.

Janusz urodził się 23 sierpnia 1959 roku w Wiśniewie, jako 
pierwsze dziecko Janiny i Stanisława Markiewiczów. Może dlate-
go, że był najstarszym z rodzeństwa, poczuwał się do odpowie-
dzialności nie tylko za siebie, ale i za innych. Po ukończeniu Szkoły 
Podstawowej w Wiśniewie kontynuował naukę w Technikum Me-
chanicznym w Siedlcach. Był zdolnym uczniem i jeszcze lepszym 
kolegą. Choć nie ukończył studiów wyższych i nie zdobył tytułów 
naukowych, mądrością (zwłaszcza tą życiową) i samodzielnie zdo-
bytą wiedzą techniczną,  przewyższał wielu profesorów. 

Nie bał się pracy i wyzwań. Dla niego nie było rzeczy nie-
możliwych. W swoim krótkim życiu wykonywał wiele zawodów.  
Na początku lat 80. był górnikiem w kopalni Manifest Lipcowy 
(dziś Zofiówka) w Jastrzębiu Zdroju. 13 grudnia 1981 roku brał 
udział w strajku, który został spacyfikowany przez oddziały woj-
ska, MO i ZOMO. Był handlowcem zaopatrującym sklepy w świeże 
swojskie wędliny oraz pracownikiem firmy ochroniarskiej. Intere-
sował się kulturą i sztuką. Próbował swoich sił w fotografii (miał 
własną ciemnię do wywoływania zdjęć), grał na gitarze basowej 
w zespole muzycznym. W latach 90. prowadził własny zakład 
mechaniczno-lakierniczy. Na początku XXI wieku zainteresował 
się budową domów drewnianych.  Założył firmę, którą wyposa-
żył w profesjonalne  maszyny (niektóre skonstruowane według 
własnego pomysłu). W niedługim czasie stał się profesjonalistą 
w dziedzinie budowlanej. Wspólnie z synem Hubertem, który 
od dziesięciu lat jest właścicielem firmy, wybudował na terenie 
Polski prawie sto domów. Do każdej budowy, każdego klienta 

podchodził indywidualnie. Dokładał wszelkiej staranności, by klienci 
byli zadowoleni.

Pod koniec lat 90. zaangażował się w działalność społeczną  
i lokalną politykę. W 1998 roku został wybrany na radnego. Czte-
ry lata później mieszkańcy Wiśniewa ponownie obdarzyli Janusza 
zaufaniem i powierzyli  mu mandat radnego. W kadencji 2002-
2006 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Gminy Wiśniew. Był 
dobrym przewodniczącym. Potrafił rozmawiać ze wszystkimi rad-
nymi i przekonywać ich do takich  rozwiązań, które w przyszłości 
posłużą   całej lokalnej społeczności. 

Janusz w działaniu społecznym był idealistą. Sądził, że wszyscy 
są uczciwi i pracują dla dobra publicznego. Rozczarował się, dlate-
go po 2006 roku rozstał się z lokalną polityką i poświęcił rodzinnej 
firmie. Nie zamknął się jednak całkowicie na sprawy innych. Dla 
tych, którzy potrzebowali Jego pomocy, albo choćby zwykłej rady, 
znajdował czas. Drzwi Jego domu zawsze były otwarte. 

Wielką miłością darzył swoją rodzinę – żonę i trójkę dzieci. Był 
dobrym, kochanym  ojcem i dziadkiem. Dla dzieci, a ostatnio dla 
wnuków, zrobiłby wszystko. Chciał, żeby były szczęśliwe i radziły 
sobie w życiu. Martwił się ich porażkami i cieszył sukcesami.  

Oprócz pracy, Janusz miał wiele pasji. Lubił sporty zimowe, 
zwłaszcza szusowanie po górskich stokach na nartach. Jako za-
palony  wędkarz godzinami mógł czekać, aż ryba będzie brała. 
Kochał zwierzęta. Przez wiele lat prowadził hodowlę owczarków 
niemieckich, a od kilku lat zajmował się końmi. Dbał o swoją mini 
stadninę, cieszył się kolejnym rumakiem w kolekcji. Lubił na nie 
patrzeć. Właśnie zielona łąka z końmi była ostatnim obrazem, 
jaki widział na tej Ziemi. Zmarł  nagle w sobotnie przedpołudnie  
12 maja 2018 roku.   

Przyjacielu, odszedłeś stąd zdecydowanie za wcześnie. Twoim 
bliższym i dalszym znajomym trudno się z tą śmiercią pogodzić. 
Będzie nam brakowało rozmów z Tobą, mądrych opinii, trzeźwe-
go spojrzenia na rzeczywistość, Twojego uśmiechu i życzliwości. 
Bez Ciebie świat toczy się dalej w gąszczu swoich pogmatwanych 
spraw, choć jest o wiele, wiele uboższy. 

Stanisław Jastrzębski

 Janusz Markiewicz. Fot. archiwum Stanisław Jastrzębski 
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InWeStyCje dROGOWe

W styczniu br. zastała podpisana umowa z Urzędem Marszał-
kowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie o przyzna-
nie pomocy na realizację operacji pn. „Poprawa dostępności ko-
munikacyjnej budynków użyteczności publicznej poprzez budowę  
ul. Sanitariuszek w Wiśniewie”. Całkowita wartość robót objęta 
wnioskiem wyniosła 200 000 zł a wnioskowane dofinansowanie 
to kwota 127 259 zł. Projekt zakładał wykonanie nawierzchni bi-
tumicznej jezdni o długości 191,9 m oraz chodnika, zjazdów i par-
kingu z kostki brukowej w ciągu przedmiotowej drogi. 20 kwiet-
nia została podpisana umowy z firmą MERKRAS z Nowych Oknin  
na kwotę 259 524,24 zł, z terminem wykonania w czerwcu 2018 r.

Budowa ulicy Sanitariuszek w Wiśniewie

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zabłocie

Przebudowa drogi gminnej Myrcha – Wólka 
Wołyniecka 

Odcinka sieci wodociągowej

W maju zakończono również kolejną inwestycję drogową,  
tj. „Przebudowa drogi gminnej Myrcha – Wólka Wołyniecka”. 
Wykonawcą była firma FEDRO Sp. z o.o. z Osiecka. Zadanie obej-
mowało wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku o długości 
ok. 773 m i zmiennej szerokości jezdni 4,9÷6,0 m oraz poboczy  
z kruszywa łamanego. Koszt inwestycji to ok. 323 tyś. zł, w całości 
sfinansowany został z budżetu gminy. 

W kwietniu bieżącego roku wykonano przebudowę drogi  
w Zabłociu. Przebudowa drogi polegała na wykonaniu nawierzch-
ni z betonu asfaltowego o długości 703 m i szerokości 5,0 m.  
Zamówienie wykonała firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 
Regionalne Drogi Podlaskie Sp. z o.o. z Siedlec. Koszt inwestycji 
wyniósł około 357 tysięcy złotych, z w całości sfinansowany został 
z budżetu gminy.

PROjektOWanIe 

W dniu 24 maja br. Gmina Wiśniew przystąpiła do opraco-
wania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę od-
cinka sieci wodociągowej o długości ok. 120 m w miejscowości 
Borki Paduchy wzdłuż wewnętrznej drogi gminnej na działce  
o numerze ewidencyjnym 425. Projekt wykonuje Biuro Projektów 
i Realizacji Inwestycji „M-Projekt” z Siedlec. 

 Ulica Sanitariuszek po przebudowie. Fot. UG

Droga w miejscowości Zabłocie. Fot UG

Droga gminna Myrcha – Wólka Wołyniecka po przebudowie. Fot. UG

 Dokumentacja projektowa. Fot. UG
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Remontu budynku strażnicy w łupinach

W związku z pozyskaniem dofinansowania na remont strażni-
cy w Łupinach, zlecono opracowanie projektu remontu budynku 
na działce nr ewid. 935, użytkowanego przez Ochotniczą Straż  
Pożarną w Łupinach. Istniejący budynek jest murowany z ce-
gły wapienno-piaskowej o dachu dwuspadowym, w konstrukcji 
drewnianej, płatwiowo-krokwiowej. Planuje się wykonanie wy-
miany części stolarki okiennej i drzwiowej, wentylacji pomiesz-
czeń garaży oraz strychu, zwiększenie wysokości pom. garażu, 
wymiany drewnianej konstrukcji dachu wraz z pokryciem na bla-
chę panelową i obróbkami blacharskimi.

Remontu dachu budynku świetlicy wiejskiej  
w śmiarach

Ponadto zlecono opracowanie dokumentacji projektowej re-
montu dachu świetlicy w Śmiarach. Projekt przewiduje wymianę 
pokrycia dachu na blachę panelową, otynkowanie kominów i wy-
mianę instalacji odgromowej. Prace budowlane częściowo zostaną 
wykonane w ramach funduszu sołeckiego.

Gmina Wiśniew otrzymała 
840 tysięcy dofinansowania 
na odbudowę dróg gminnych

W dniu 4 kwietnia podczas spotkania w Mazowieckim Urzędzie 
Wojewódzkim, zastępca Wójta Gminy Wiśniew józef Romań-
czuk odebrał z rąk Wojewody Mazowieckiego Zdzisława Sipie-
ry i jarosława Zielińskiego Wiceministra Spraw Wewnętrznych  
i administracji promesę na odbudowę dróg gminnych zniszczo-
nych pod koniec ubiegłego roku w wyniku intensywnych opa-
dów deszczu i mokrego śniegu.

W ramach otrzymanej dotacji Gmina Wiśniew wykona:  
- odbudowę drogi gminnej na działkach ewidencyjnych nr 838 

i część działki 839 w obrębie Łupiny od km 0+000 do km 1+960  
o długości 1960 mb.

- odbudowę drogi gminnej Nr 361115W Nowe Okniny – Stare 
Okniny część dz. ewid. 1608 od km  1+160 do km 1+700 oraz drogi 
gminnej Nr 361120W Nowe Okniny -Radomyśl dz. ewid. 1133/2 
i część dz. ewid. 1133/1, od km 0+000 do km 1+170  o długości 
1710 mb”. 

Środki na dofinansowanie pochodzą z rezerwy Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji.

W spotkaniu uczestniczyli Pan Poseł Maciej Małecki Przewod-
niczący Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa oraz wicewoje-
wodowie Sylwester Dąbrowski i Artur Standewicz.

W związku z wystąpieniem w Gminie Wiśniew na terenie miejscowości łupiny, ogniska afrykańskiego 
pomoru świń Powiatowy Lekarz weterynarii w Siedlcach w dniu 4 lipca 2018 r. wydał zarządzenie  

w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu siedleckiego. 
Zgodnie z rozporządzeniem został określony obszar zapowietrzony obejmujący: 
1.) w gminie Wiśniew miejscowości: Łupiny, Stok Wiśniewski, Lipniak;
2.) w gminie Domanice miejscowości: Przywory Duże, Pieńki.
Obszarem zagrożonym wystąpieniem zjawiska afrykańskiego pomoru świń zostały objęte miejscowości:
1.)  w gminie Wiśniew miejscowości: Śmiary, Mroczki, Daćbogi, Pluty, Kaczory, Tworki, Gostchorz, Stare Okniny, Zabłocie, 

Radomyśl, Okniny-Podzdrój, Ciosny, Wiśniew, Wiśniew-Kolonia, Borki-Paduchy, Borki-Sołdy, Borki-Kosiorki, Kolonia 
Mościbrody, Mościbrody, Helenów, Wólka Wiśniewska, Myrcha, Wólka Wołyniecka; 

2.)  w gminie Domanice miejscowości: Śmiary-Kolonia, Przywory Małe, Kopcie, Podzdrój, Domanice, Domanice-Kolonia, 
Czachy, Olszyc Szlachecki, Olszyc Włościański, Emilianówka, Zażelazna; 

3.)  w gminie Skórzec miejscowości: Gołąbek, Skórzec, Dąbrówka-Stany, Dąbrówka-Ług, Wólka Kobyla, Żebrak, Grala Dąbrowizna, 
Drupia, Trzciniec, Żelków, Dąbrówka-Wyłazy, Dąbrówka-Niwka, Dąbrówka Stara, Boroszków, Teodorów; 

4.)  w gminie Siedlce miejscowości: Ujrzanów, Białki, Grabianów,  Stare Iganie, Rakowiec, Wołyńce, Wołyńce-Kolonia, Żelków-Kolonia; 
5.)  w gminie Zbuczyn miejscowości: Borki-Kosy, Borki-Wyrki; 
6.)  obszar miasta Siedlce ograniczony od północy ul. Brzeską do skrzyżowania z ulicą Floriańską, dalej ulicą Floriańską  

w kierunku północnym do skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego, dalej w kierunku zachodnim ulicą Piłsudskiego, następnie 
ulicą Warszawską do granicy miasta Siedlce.
Zasady postępowania na wymienionych obszarach zostały wskazane w zarządzeniu udostępnionych na tablicach ogłoszeń 

w sołectwach na terenie Gminy Wiśniew.

 Dokumentacja projektowa. Fot. UG

Usunięte ubytki w nawierzchni na drogach gminnych. Fot. UG
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1. Stanowisko ds. dróg, leśnictwa i rolnictwa:

• Wykorzystując sprzyjającą pogodę referat Gospodarki Komunalnej  
w Urzędzie Gminy Wiśniew jak co roku dokonał remontu dróg gmin-
nych w postaci usunięcia dziur. Pracę wykonała firma „Drogbud” z Łu-
kowa. Usunięcie ubytków o powierzchni około 96 metrów kwadrato-
wych kosztowało budżet Gminy ponad 7,5 tysiąca złotych. W okresie 
późniejszym tzn. przed żniwami powtórzymy ten zabieg licząc, że  
z pewnością poprawi to dojazd do pól podczas zbiorów plonów.

• Niestety na terenie naszej gminy jak i kilku sąsiednich obowiązu-
je czerwona strefa w związku z afrykańskim pomorem świń (ASF). 
Wprowadza ona zaostrzenia jeśli chodzi o chów i transport trzody 
chlewnej. Przypominamy również o zasadach bio asekuracji rolni-
kom z terenu naszej gminy.   

• W przytulisku na terenie oczyszczalni ścieków znajdują się bezdomne 
psy z terenu naszej gminy. Jeżeli ktoś ma możliwości gorąco zachę-
camy do adopcji tych zwierząt. Serdecznie zapraszamy do kontaktu  
w tym temacie w Urzędzie Gminy Wiśniew pokój numer 20 lub bez-
pośrednio z Panami, którzy opiekują się psami na terenie oczyszczalni.

Informacje bieżące z referatu gospodarki komunalnej  
• Mimo wysokich temperatur na zewnątrz trawy przy drogach 

gminnych zrobiły się bardzo wysokie. W związku z tym Gmina 
Wiśniew zleciła koszenie poboczy Związkowi Spółek Wodnych  
w Siedlcach. Wykosiliśmy ponad 83000 m2 powierzchni za łączną 
kwotę niemalże 6 tys. złotych. Jeżeli zajdzie taka potrzeba prace 
zostaną powtórzone.

2.  Stanowisko ds. gospodarki mieszkaniowej, eksploatacji sieci  
wodociągowej, kanalizacyjnej i ochrony środowiska:

• decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,  
obowiązujące ceny i stawki opłat za zaopatrzenie w wodę i od-
prowadzanie ścieków na terenie gminy Wiśniew weszły w życie 
od dnia 18.05.2018 r. na okres 3 lat, tj. do 18 maja 2021 roku. 
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie na 
wniosek Gminy Wiśniew  zatwierdził stawki za wodę i ścieki na tym 
samym poziomie, które obowiązywały dotychczas.

Do cen netto i stawek opłat netto dolicza się podatek od towarów i usług 
zgodnie z § 2. pkt od 9 do 11 rozporządzenia w stawce obowiązującej  
w dacie sprzedaży usługi, na dzień sporządzenia taryf stawka wynosi 8%.

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę

Lp. Wyszczególnienie Wszyscy odbiorcy usług

0 1 2

1.
Cena za m3 dostarczonej wody w zł/ m3 (netto) dla gospodarstw domowych oraz jednostek 
świadczących usługi niematerialne w zakresie: administracji publicznej, ochrony zdrowia  
i opieki społecznej, edukacji i kultury, kultury fizycznej i sportu, porządku i bezpieczeństwa

2,10

 2. Cena za m3 dostarczonej wody w zł/ m3 (netto) dla pozostałych odbiorców  
(odbiorcy usług nie wymienieni w Grupie 1) 2,80

3. Stawka opłaty abonamentowej za jeden rozliczany wodomierz  
lub punkt poboru wody miesięcznie 2,50

Wysokość cen za odprowadzanie ścieków bytowych, komunalnych i przemysłowych

Lp. Wyszczególnienie Wszyscy odbiorcy usług

0 1 2

1.

Cena za m3 ścieków wytworzonych w miejscowości Wiśniew w zł/ m3 (netto) w tym:

•  za ścieki bytowo-gospodarcze liczone jako 80% zużytej wody  
w gospodarstwach domowych rolniczych i nierolniczych,

•  za ścieki bytowo-gospodarcze liczone jako 100% zużytej wody  
z placówek kulturalnych i oświatowych,

3,30

 2.
Cena za m3 ścieków komunalnych wytworzonych w miejscowości Wiśniew  w zł/ m3 (netto)  
liczone jako 100% zużytej wody u pozostałych odbiorców (odbiorcy usług nie wymienieni  
w Grupie 1)

4,40

• Od Kwietnia bieżącego roku korzystamy z pomocy pracowników 
gospodarczych, którzy pracują w ramach prac interwencyjnych. 
Jak zwykle panowie dbają o tereny zielone przy kompleksach 
gminnych. Pracują również przy drobnych pracach konserwator-
skich. Po zimie usunęli również odpady komunalne zalegające 
wokół dróg gminnych. Dodatkowo w tym roku pracowników tych 
czeka dużo prac przy termomodernizacji budynku Urzędu Gminy. 
Będą to głównie zadania związane z porządkowaniem obiektu.

• W ostatnim czasie dokonano przeglądu placów zabaw dla dzieci na 
terenie naszej gminy. Przegląd wykonał Krajowy Instytut Rozwo-
ju Infrastruktury Sportowej. Po sporządzeniu protokołu z badania 
pracownicy referatu gospodarki komunalnej przystąpili do wyko-
nywania niezbędnych prac konserwatorskich.

3.  Stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi  
i wycinki drzew:

• Przypominamy, że zamiar usunięcia drzewa należy zgłosić do Urzę-
du Gminy. W związku, ze zmianami w prawie nadal jest wiele za-
pytań w tej kwestii. W związku z Państwa pytaniami dotyczącymi 
tej dziedziny prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Wiśniew pokój 
numer 16.

• Z Nowym Rokiem mieszkańcy naszej gminy oddają popiół powsta-
jący w procesie spalania w piecach w szarych workach. Jednocześ-
nie przypominamy, że od Kwietnia na okres letnio-jesienny worek 
szary został zastąpiony workiem brązowym. Do worka brązowego 
wyrzucamy np. trawę, łupiny po warzywach i owocach, wszelkie 
odpady materii bioorganicznej.
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odbierane będą:
1. sprzęt AGD - chłodziarki, zamrażarki (kompletne), pralki, zmywarki, mikrofalówki itp.;
2. małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego, np. odkurzacze, maszyny do szycia, żelazka, tostery, frytkownice,  

młynki do kawy, suszarki, roboty kuchenne, lokówki itp.;
3. sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny, np. komputery, monitory, drukarki, sprzęt kopiujący, kalkulatory, telefony itp.;
4. sprzęt audiowizualny, np. odbiorniki radiowe, telewizyjne, sprzęt hi-fi, (z wyłączeniem samych kineskopów) itp.; 
5. sprzęt oświetleniowy w tym żarówki energooszczędne;
6. narzędzia elektryczne, elektroniczne, zabawki elektryczno-elektroniczne.

Odpady należy dostarczyć do godz. 8.00 i ustawić w sposób nie powodujący zakłóceń w ruchu.
Odpady wystawione po podanym wyżej terminie i czasie nie będą odbierane.

PROSIMy nIe WyStaWIaĆ MeBLI, OPOn, RaM OkIennyCh, eteRnItU itp.!

OBjaZdOWa ZBIÓRka eLektROśMIeCI
w dniu: 26 lipca 2018 r. (czwartek), godz. 800

Urząd Gminy w Wiśniewie informuje o zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbieranego ze wskazanych miejsc 
ich gromadzenia. Prosimy mieszkańców o dostarczenie zużytego sprzętu w wyznaczone miejsca do godz. 800 

MIejSCOWOśĆ MIejSCe GROMadZenIa

SektOR I SektOR I
LIPnIak plac przy byłym sklepie
StOk WIśnIeWSkI plac przy sklepie
MyRCha na posesji Pani sołtys
WÓLka WOłynIeCka na posesji Pana sołtysa
WÓLka WIśnIeWSka plac przy świetlicy
MOśCIBROdy (Zachojniak) na posesji Pana sołtysa
MOśCIBROdy kOL. przy strażnicy w Kosiorkach

SektOR II SektOR II
heLenÓW przy świetlicy
BORkI -kOSIORkI przy strażnicy w Kosiorkach
BORkI-SOłdy na parkingu obok świetlicy w B. Paduchach
BORkI-PadUChy na parkingu obok świetlicy w B. Paduchach
CIOSny przy krzyżówce na pętli autobusowej

SektOR III SektOR III, 
ZaBłOCIe przy posesji Pani sołtys w Zabłociu-Kolonii, Radomyśl przy świetlicy 
OknIny-POdZdRÓj na posesji Pana sołtysa
RadOMyśL plac przy świetlicy 
nOWe OknIny przy pętli autobusowej pod lasem, nr 1 i w Starych Okninach -świetlica
StaRe OknIny plac przy świetlicy
GOStChORZ plac przy świetlicy

SektOR IV SektOR IV
tWORkI plac przy świetlicy
PLUty obok posesji Pana sołtysa
daĆBOGI na parkingu  przy świetlicy

MROCZkI przed posesją Pana A. Pogonowskiego 
przed posesją Pana sołtysa

śMIaRy plac przy świetlicy
łUPIny plac przy świetlicy 
kaCZORy na posesji Pani sołtys

SektOR V SektOR V

WIśnIeW obok posesji Pani sołtys 
obok posesji Pana T. Dąbrowskiego, ul. Bat. Chłopskich

WIśnIeW-kOLOnIa Str. wschodnia - plac przy posesji Pana G. Jurzyka
Str. zachodnia - plac starego przystanku autobusowego
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GOPS 
WIśnIeW

Świadczenie DOBRY START w wysokości 300 złotych przyzna-
wane jest jednorazowa i przysługuje w związku z rozpoczęciem 
przez dziecko roku szkolnego do ukończenia:
•	 przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;
•	 przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia- w przypad-

ku legitymowania się orzeczeniem o niepełnosprawności.
Aby otrzymać wsparcie mieszkańcy gminy Wiśniew składają 

wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiśniewie. 
Wnioskodawcą może być rodzić, opiekun prawny, opiekun 

faktyczny dziecka lub osoba ucząca się. Co ważne, rodzina będzie 
mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.

Wnioski na świadczenie Dobry Start będzie można składać już 
od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mr-
pips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia 
w formie tradycyjnej (papierowej).

Druki wniosków papierowych dostępne będą od 1 lipca  
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiśniewie.

Zgodnie z rozporządzeniem wnioski w sprawie ustalenia prawa 
do świadczenia dobry start będą przyjmowane od 1 sierpnia do dnia 
30 listopada danego roku, a w przypadku wniosków składanych dro-
gą elektroniczną- od dnia 1 lipca do 30 listopada danego roku.

Wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie  
2 miesięcy licząc od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego i kom-
pletnego wniosku, przy czym, w przypadku prawidłowo wypełnio-
nych i kompletnych wniosków złożonych w lipcu lub sierpniu, ustale-
nie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego 
świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.

Grupa Wsparcia dla Osób doznających Przemocy w Rodzinie 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniewie informuje, że do 

lipca br. rozpoczyna działalność grupa wsparcia dla osób dozna-
jących przemocy w rodzinie.

Grupa wsparcia dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie 
to regularne spotkania tych osób. Celem tych spotkań jest zwal-
czenie bezradności wobec przemocy, wymiana informacji i do-
świadczeń oraz uzyskanie wsparcia emocjonalnego. Uczestnicy 
grupy wsparcia dzielą się swoimi doświadczeniami, uczuciami, 
przeżyciami, wątpliwościami, bez obawy przed krytyczną oceną 
lub radami. Jeżeli uczestnicy grupy nie są gotowi by mówić o so-
bie, słuchają innych i czerpią z ich doświadczeń. 

Uczestnictwo w spotkaniach grupy wsparcia jest dobrowolne 
i nieodpłatne. Można dołączyć do grupy w każdym momencie. 

Spotkania odbywać się będą  cyklicznie, dwa razy w miesiącu po 
3 godziny w  siedzibie Punktu Konsultacyjnego GKRPA w Wiśniewie  
ul. Siedlecka 20.

Grupami wsparcia kierować będzie  specjalista ds. przeciw-
działania przemocy w rodzinie Pan Andrzej Jóźwiak.  

Wypoczynek letni
W okresie wakacji 8 dzieci z terenu gminy Wiśniew z rodzin 

ubogich, dysfunkcyjnych i niepełnych skorzysta  z darmowego wy-
poczynku letniego organizowanego w Zakopanem oraz Gorzewie 
k/Gostynina.

Organizatorami wyjazdów letnich jest Caritas Diecezji Siedleckiej 
oraz Chorągiew Mazowiecka ZHP w Płocku. 

Wyniki szkół gminy 
Wiśniew z egzaminu 
gimnazjalnego 2018 r.

Okręgowa komisja egzaminacyjna w Warszawie podała 
wstępne wyniki egzaminu gimnazjalnego 2018, na podstawie 
których podajemy średnie wyniki procentowe szkół dla których 
organem prowadzącym jest gmina Wiśniew. do egzaminu gim-
nazjalnego przystąpiło 73 uczniów w tym 55 uczniów klas gim-
nazjalnych w Wiśniewie, Radomyśli i śmiarach. do egzaminu 
przystąpiła również młodzież gimnazjalna Ośrodka Wychowaw-
czego w Gostchorzy – 18 uczniów. W tabeli przedstawiamy rów-
nież średnie wyniki dla: gminy Wiśniew, powiatu siedleckiego, 
województwa mazowieckiego.

*    Średnia gminy zawiera wyniki osiągnięte przez gimnazjalistów 
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Gostchorzy, 
które w znacznym stopniu mają wpływ na średnią gminy.

GRatULUjeMy GIMnaZjaLIStOM WySOkICh WynIkÓW.
Odnosząc je do skali staninowej średnich wyników szkół (w%) 

w skali kraju – wyniki naszych gimnazjów z poszczególnych czę-
ści egzaminu mieszczą się w wysokich bo 8, 7 i 6 staninach, co 
oznacza, że uczniowie stali na wysokości zadania, a z poziomu 
dydaktycznego w naszych placówkach może być dumna Karda 
Pedagogiczna z Dyrekcją na czele.
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tytuły najlepszy Uczeń w Gminie 
Wiśniew 2018 przyznane

Uczniowie zakończy-
li kolejny rok szkolny. 
Przed nimi dwa miesią-
ce wakacji. W szkołach 
w całej Polsce 22 czerw-
ca nie zabrakło uroczy-
stości związanych z tym 
wydarzeniem. 

W jednostkach oświa-
towych na terenie gminy 
Wiśniew podczas uroczy-
stości zakończenia roku 
szkolnego, już po raz 
jedenasty, Wójt Gminy 

Wiśniew – krzysztof kryszczuk wręczył nagrody i nadał tytuły 
„Najlepszego Ucznia Gminy Wiśniew 2018”. Dyrektorzy Jedno-
stek Oświatowych z terenu gminy Wiśniew nominowali do nagro-
dy i tytułu uczniów którzy w minionych trzech latach szkolnych 
osiągnęli najwyższą średnią ocen rocznych, jak również uczniów  
z wysokimi osiągnięciami artystycznymi, sportowymi.

Zwycięzcami konkursu, a tym samym zdobywcami tytułu 
„Najlepszy Uczeń Gminy Wiśniew 2018” nadawanego przez Wój-
ta Gminy Wiśniew – Krzysztofa Kryszczuka - zostali:
•	 joanna Misiak - uczennica/absolwentka Publicznego 

Gimnazjum w Wiśniewie, ze średnią ocen 5,46 - która 
otrzymała tytuł Najlepszego Ucznia Gminy Wiśniew 2018, 
certyfikat potwierdzający jego nadanie oraz nagrodę pie-
niężną w wysokości 500 zł. 

•	 dominika Woźniak – uczennica/absolwentka Publicznego 
Gimnazjum w Wiśniewie, ze średnią ocen 5,44 – która razem 
z tytułem otrzymała certyfikat potwierdzający nadanie ty-
tułu Najlepszego Ucznia Gminy Wiśniew 2018 oraz nagrodę 
pieniężną w wysokości 500 zł. 

•	 anna Oknińska - uczennica/absolwentka Publicznego Gim-
nazjum w Radomyśli, ze średnią ocen 5,40 – która wraz  

z tytułem Najlepszego Ucznia Gminy Wiśniew 2018, doku-
mentem potwierdzającym jego nadanie, otrzymała nagrodę 
pieniężną w wysokości 500 zł.

•	 emilia Myrcha - uczennica/absolwentka Publicznego Gimna-
zjum w Wiśniewie za osiągnięcia artystyczne w tym wokalne 
na festiwalach/konkursach, wraz z tytułem otrzymała certy-
fikat nadający tytuł Najlepszego Ucznia Gminy Wiśniew 2018 
oraz nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł.

•	 kacper jastrzębski - uczeń/absolwent Publicznego Gimna-
zjum w Wiśniewie za osiągnięcia artystyczne w tym wokalne 
na festiwalach/konkursach otrzymał certyfikat potwierdzają-
cy nadanie tytułu Najlepszego Ucznia Gminy Wiśniew 2018, 
oraz nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł.

Nie zabrakło też podziękowań oraz gratulacji dla rodziców  
i opiekunów. Gratulacje i życzenia kierujemy więc do wszystkich 
nominowanych do nagrody i tytułu.

Wszystkim Uczniom  życzymy wielkiej przygody, niewyczer-
panych pokładów energii i bezpiecznych wakacji. Niech będą one 
pełne fantastycznych przeżyć i niezapomnianych wrażeń!

ik

Wyróżnieni Absolwenci Gimnazjum w Radomyśli. Fot. UG

Najlepsi uczniowie ZO w Wiśniewie. Fot. UG
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jubileusz 90-lecia OSP w Radomyśli
W dniu 17 czerwca 2018 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Ra-

domyśli obchodziła jubileusz 90-lecia powstania. Uroczystość 
poprzedziła Msza święta, którą w intencji strażaków odprawił 
ich kapelan ksiądz kanonik henryk krupa oraz proboszcz parafii 
Radomyśl ks. andrzej Szymoniuk. Oprawę muzyczną eucharystii 
oraz uroczystości zapewniła Strażacka Orkiestra dęta z Mordów.

Jubileusz uświetnili swoją obecnością m.in.: dh krzysztof 
kryszczuk - Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP  
w Warszawie, dh dariusz Stopa – Prezes Zarządu Oddziału Powiato-
wego ZOSP RP w Siedlcach, brygadier Waldemar Rostek – Zastępca 
Komendanta Miejskiego PSP w Siedlcach, tomasz hapunowicz - Wójt 
Gminy Zbuczyn, dh karol Woźniak - Prezes ZOG ZOSP RP w Wiśniewie, 
ks. kan. henryk krupa - Kapelan Gminy Wiśniew, ks. andrzej Szymo-
nik - Proboszcz Parafii Radomyśl, Beata Wiszniewska - Dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Radomyśli, Marian Borkowski z małżonką z Firmy 
Foldruk w Siedlcach oraz druhowie z zaprzyjaźnionych jednostek.

Uroczystość przed strażnicą OSP w Radomyśli rozpoczęła się 
od złożenia meldunku dh krzysztofowi kryszczukowi przez do-
wódcę uroczystości dh artura Remiszewskiego. Następnie głos 
zabrał Prezes OSP Radomyśl dh Wojciech Grzegorczyk, który po-
witał zaproszonych gości i mieszkańców miejscowości Radomyśl. 
Historię OSP przedstawił dh krzysztof jastrzębski, który z dumą 
mówił o tym jak na ten jubileusz swoją postawą i zaangażowa-
niem pracowało wiele pokoleń druhen i druhów, zawsze wier-
nych strażackiemu hasłu „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”. 
- Straże pożarne w naszym kraju mają bogata tradycję i ogromny 
dorobek, w pełni zasłużyły sobie na sympatię, szacunek i uznanie 
jakim darzy je społeczeństwo. W najcięższych dla narodu chwi-
lach, w okresie długoletniej niewoli, a także w czasie ostatniej 
okupacji hitlerowskiej, były one przede wszystkim ostoją polsko-
ści, patriotyzmu i obywatelskiego wychowania. Budziły ducha na-
rodu, organizowały walkę podziemną o wyzwolenie narodowe. 
Często były jedynymi organizacjami rozwijającymi i utrzymujący-
mi kulturę polską. Jako organizacja mająca na celu zabezpiecze-
nie przeciwpożarowe nie była zawieszana w czynnościach nawet 
w okresie okupacji hitlerowskiej. Mając możliwości szerokiej dzia-
łalności, pobudzała zaangażowanie ludzi, których można nazwać 
wielkimi społecznikami. Takim właśnie rodowodem ideowym 
może poszczycić się Ochotnicza Straż Pożarna w Radomyśli.”

Następnie druh W. Grzegorczyk złożył hołd i podziękowanie 
„Druhom Założycielom”, wszystkim prezesom, naczelnikom oraz 
druhnom i druhom z OSP w Radomyśli, którzy tworzyli dziewięć-
dziesięcioletnią historię jednostki.

Wieloletnia praca OSP w Radomyśli, jej zaangażowanie  
na rzecz ochrony przeciwpożarowej, zostały dostrzeżone i docenione 

 przez władze związkowe. Uchwałą Zarządu Głównego ZOSP RP 
Medalem honorowym im. Bolesława Chomicza została odzna-
czona Jednostka oraz jej Prezes - Wojciech Grzegorczyk.

Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczono: 
Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Radomyśli, dru-
ha Krzysztofa Jastrzębskiego oraz druha Sławomira Kędzierskiego.

Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczo-
no druhów: Jerzego Oknińskiego, Radosława Krasuskiego oraz 
dyr. SP w Radomyśli - Beatę Wiszniewską.

Brązowym Medalem „Za zasługi dla Pożarnictwa” odznaczo-
no druhów: Tomasza Oknińskiego, Kamila Chromińskiego, Łuka-
sza Orzyłowskiego, Artura Remiszewskiego oraz druhnę Dorotę 
Borkowską.

Odznaczeniem „Strażak Wzorowy” wyróżniono druhów: Da-
niela Kędzierskiego, Alberta Borkowskiego, Michała Jastrzębskiego.

Srebrną Odznakę „Młodzieżowa drużyna Pożarnicza” otrzy-
mali druhowie: Przemysław Kędzierski, Piotr Kędzierski, Maciej 
Chromiński, Jakub Chromiński, Eryk Radomyski, Bartek Radomy-
ski, Krystian Lipiński oraz Dawid Borkowski.

Brązową Odznakę „Młodzieżowa drużyna Pożarnicza” otrzy-
mały druhny: Natalia Orzyłowska, Sylwia Korycińska, Weronika 
Oknińska, Weronika Krasuska, Patrycja Bierkat, Oliwia Sarniak, 
Wiktoria Olszewska i Elwira Jastrzębska.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście, którzy podkreślali 
rolę jaką odgrywa OSP w Radomyśli nie tylko w społeczności lo-
kalnej, ale również w gminie i regionie.

Na koniec prezes OSP podziękował wszystkim darczyńcom  
i sympatykom za wsparcie i pomoc w organizacji jubileuszu. Wy-
razem podziękowań były okolicznościowe statuetki. Ostatnim 
punktem uroczystości była strażacka biesiada.

kk

 Przemarsz strażaków OSP na uroczystości. Fot. UG Orkiestra dęta z Mordów. Fot. UG

Odznaczenie zasłużonych strażaków OSP Radomyśl. Fot. UG
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dolegliwość, która dotyka wszystkich 
– ból głowy

Gminne wieści: Panie 
doktorze proszę po-
wiedzieć, co to jest ból 
głowy i jaki jest mecha-
nizm jego powstawania.

Lekarz Zbigniew Grabek: Ból głowy jest jedną z najczęstszych dole-
gliwości z którą pacjent zgłasza się do lekarza. Żeby przybliżyć me-
chanizm powstawania bólu głowy, trzeba uświadomić sobie, które 
struktury mózgowe są za niego odpowiedzialne. Mianowicie wbrew 
temu co większość ludzi myśli, sam mózg nie boli, bolą te struktu-
ry które mają zakończenia nerwowe czuciowe czyli opony mózgu, 
naczynia mózgu i kości czaszki. Bezpośrednim patomechanizmem 
wywołującym ból jest podrażnienie zakończeń czuciowych właśnie  
w oponie twardej, w dużych naczyniach mózgu lub w okostnej.
GW: jakie rodzaje bólów głowy wyróżniamy?
ZG: Z punktu widzenia przyczynowego bóle głowy dzieli się ogólnie 
na bóle samoistne – tak zwane pierwotne i objawowe. Ból pierwotny 
to jest taki gdzie nie stwierdza się żadnego uszkodzenia ani struktur 
nerwowych a sam ból stanowi generalną istotę choroby, czyli to jest 
taki ból o nie do końca ustalonej ichtiologii i do końca nie wiadomo 
co je wywołuje. Do takich bólów należy migrena, ból głowy typu na-
pięciowego, jakiś tam kaszlowy ból głowy, wysiłkowy ból głowy, śród 
senny ból głowy, ból związany z aktywnością seksualną. Tego typu bóle 
głowy nie stanowią zagrożenia dla chorego, wymagają jednak no róż-
nicowania z tymi bólami głowy wtórnymi, czyli tymi poważniejszymi. 
Natomiast bóle głowy wtórne, czyli objawowe to są taki bóle, które 
jak sama nazwa wskazuje są objawem innej choroby. Chorobami, 
które powodują bóle głowy są rozliczne schorzenia zarówno układu 
nerwowego jak i narządów wewnętrznych i innych chorób - ogólno-
ustrojowych infekcji czy schorzeń psychicznych. Są to urazy głowy, 
nadciśnienie tętnicze, ostre zapalenie zatok obocznych, to może być 
guz w mózgu, może być krwotok podpajęczynówkowy, krwiak śród-
czaszkowy, mogą być neuralgie po przebytym półpaścu, wodogłowie, 
bóle głowy po przebytej punkcji lędźwiowej, bardzo ciężka niedokrwi-
stość a także depresja, wady wzroku takie jak astygmatyzm, daleko-
wzroczność, krótkowzroczność, jaskra, obturacyjny bezdech senny. 
Podstawowym zadaniem lekarza jest więc rozstrzygnięcie czy ma do 
czynienie z pierwotnym czy z wtórnym bólem głowy. Czyli czy jest to 
taki zwykły niegroźny ból głowy czy też jest to objawienie groźnej cho-
roby, który trzeba jednoznacznie diagnozować.
GW: jakie są najczęstsze bóle głowy?
ZG: Najczęstsze bóle głowy to na szczęście bóle samoistne czyli te pier-
wotne. Są tak jak mówiliśmy niegroźne dla życia a wśród nich najczęś-
ciej są tak zwane napięciowe bóle głowy. Napięciowe czyli związane ze 
stresem, z duża aktywnością fizyczną, z trybem życia lub nie wiadomo 
z czym tak do końca są związane. Częściej występują u kobiet, uwa-
ża się że ten rodzaj bólu głowy ma związek z reakcjami na napięcie 
emocjonalne, stanami depresyjnymi oraz paradoksalnie z nadużywa-
niem leków przeciwbólowych. Jakie są charakterystyczne cechy tego 
najczęstszego bólu głowy czyli napięciowego? No nie ma jest to zwykle 
taki ból o umiarkowanym natężeniu czyli ani zbyt silny ani zbyt mocny. 
Obustronny taki w postaci jakby takiej opaski uciskowej albo odwrot-
nie jakby rozpierający. Nie towarzyszą mu nudności ani wymioty, nie 
nasila się pod wpływem zwykłych czynności, może mieć zmienne nasi-
lenie się w ciągu dnia i trwa od kilku minut do nawet kilku dni. Często 
te bóle stają się przewlekłe, występują praktycznie każdego dnia - co 
stwarza ryzyko, że pacjent będzie nadużywał leki przeciwbólowe.

GW: Co zrobić w razie występowania bólów głowy?
ZG: Co robić w razie wystąpienia bólu głowy? Na to pytanie nie ma 
prostej odpowiedzi. Zależy to przede wszystkim od tego czy znamy 
już ten rodzaj bólu czy pojawił się po raz pierwszy, czy trwał długo 
i nie nasilał się, czy też po paru minutach ustąpił i czy towarzyszyły 
mu inne objawy jak gorączka, wymioty, zaburzenia świadomości 
itd. Oczywiście wiadomo, że jeśli ból głowy w jakiś sposób nie-
pokoi pacjenta to lepiej udać się do lekarza, natomiast jeżeli jest  
to ból który jest dla pacjenta znany – typowa migrena od lat i wie, 
że w ten sposób ten ból wygląda to trzeba sięgnąć albo po ogól-
nodostępne tabletki przeciwbólowe albo leki przerywające napad 
migreny, czyli o co mamy zalecone od lekarza. Jeżeli zaś znamy tą 
przyczynę tych powtarzających się bólów głowy i jest możliwość 
unikania tych czynników sprawczych, które to powodują, na przy-
kład boli głowa po czerwonym winie, po żółtym serze, po orzechach 
czy po lekach hormonalnych no to wiadomo, że tego trzeba się wy-
strzegać. Natomiast są takie bóle które wymagają pilnej diagno-
styki szpitalnej, tutaj nawet wchodzi w rachubę wezwanie karetki 
pogotowia, generalnie pilnie kontakt z lekarzem. Jakie są sygnały 
ostrzegawcze które wskazują te wtórne, niebezpieczne bóle gło-
wy? To jest pierwszorazowe wystąpienie gwałtownego bólu głowy 
o nieznanym dotąd charakterze, wysoka gorączka z bólem głowy, 
z bólem karku zwłaszcza jeżeli towarzyszą wymioty, przymglenie 
świadomości co może wskazywać na zapalenie opon mózgowo-
-rdzeniowych. Jeżeli bólowi towarzyszą objawy neurologiczne takie 
jak osłabienie jednej połowy ciała, drętwienie połowicze, zaburze-
nia mowy, widzenia, które pojawiają się dość nagle i mogą być ob-
jawem udaru lub guza mózgu. Ból taki który ciągle się nasila, czyli 
początkowo jest taki w miarę umiarkowany a czasem boli coraz 
więcej każdego dnia. Może być to przejaw guza mózgu. Niepoko-
jącym jest także zaburzenie świadomości, nadmierna taka wręcz 
patologiczna senność albo pobudzenie. 

GW: Panie doktorze czy stres ma jakiś wpływ na tą przypadłość?
ZG: Część bólów głowy, nawet można powiedzieć, ze znaczna część 
ich ma podłoże emocjonalne i to jest niewątpliwy fakt. Stres jest 
sprawcą napięć, które kumulują się w organizmie i dają reakcje które 
nazywałem psychosomatycznymi – jednych np. zaczyna boleć krę-
gosłup, innych np. dzieci często brzuch boli, inni mają kłucia w sercu  
a jeszcze inni reagują bólami głowy takimi właśnie napięciowymi. 
Tacy pacjenci są biedni bo niestety bóle głowy często występują  
u nich długotrwale, leczą się w różnych poradniach i generalnie nie 
pada żadna konkretna diagnoza, czyli teoretycznie są zdrowi ale 
dokuczają im dolegliwości bólowe. Najprościej oczywiście to wyeli-
minować stres, ale tak naprawdę to najtrudniejsze, nie wiadomo 
jak to zrobić. Można próbować trochę leków uspokajających, moż-
na próbować psychoterapii ale nie można leczyć stresu alkoholem,  
bo przynoszą krótkotrwałą poprawę a w efekcie same szkody.

GW: Panie doktorze na ból głowy przeważnie zażywamy tab-
letkę czy istnieją domowe sposoby aby poradzić sobie z tą 
dolegliwością?

ZG: Istnieją takie sposoby, ze swojej praktyki lekarskiej mogę powie-
dzieć, że były panie które stosowały masaż skroni z olejkiem z mięty 
pieprzowej, masaż z skroni z dodatkiem Amolu a także była pani, 
która zawiązywała ciasno ręcznik na głowie i podobno pomagało.
GW: dziękuję serdecznie za rozmowę.

ZG:  Dziękuję. 

(z doktorem Zbigniewem Grabkiem rozmawia Urszula Oknińska)
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29 kwietnia druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy 
Wiśniew uroczyście obchodzili dzień Strażaka. 

Tegorocznym gospodarzem uroczystości była Ochotnicza 
Straż Pożarna w Łupinach. Gminne uroczystości rozpoczęły się 
Mszą świętą odprawioną w kościele parafialnym pw. Św. Rodzi-
ny w Śmiarach przez gminnego kapelana ZOSP RP – ks. kanonika 
henryka krupę oraz proboszcza parafii Śmiary – ks. Sławomira 
Groszka. Po nabożeństwie strażacy oraz zaproszeni goście udali 
się na plac przez remizą OSP Łupiny.

W uroczystości udział wzięli m.in.: członek Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego ZOSP RP w Warszawie oraz wiceprezes Zarządu 
Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Siedlcach - krzysztof krysz-
czuk, członek Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego ZOSP 
RP w Warszawie - józef Orzyłowski, sekretarz Zarządu Oddziału 
Powiatowego ZOSP RP w Siedlcach - Rafał dmowski, prezes Za-
rządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Wiśniewie – karol Woź-
niak, komendant gminny ZOSP RP w Wiśniewie - Wojciech Grze-
gorczyk,  przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego 
ZOSP RP w Wiśniewie - Bogdan Michałowski, oraz dowódca  
III zmiany JRG 2 w Siedlcach st. kpt karol Borkowski.

W trakcie uroczystości druhny i druhowie z gminy Wiśniew przyjęli 
podziękowania za pracę na rzecz społeczności lokalnej, zaangażowa-
nie i ciągłą gotowość do niesienia pomocy potrzebującym. Wójt gmi-
ny Wiśniew - krzysztof kryszczuk powiedział m.in.: - Przede wszystkim 
życzę Wam jak najmniej wyjazdów do akcji. Życzę abyście na co dzień 
odczuwali wdzięczność naszych mieszkańców za Wasz trud wkładany 
w zapewnianie bezpieczeństwa na terenie naszej gminy. 

Gminny dzień strażaka

tego dnia odznakę za wysługę lat otrzymali druhowie:
•	 karol Bednarczyk – 10 lat,
•	 tomasz Michałowski – 5 lat,
•	 Marcin tyszkiewicz – 5 lat,
•	 Mariusz Paciorek – 5 lat.

Odznaką brązową MdP uhonorowano:
•	 amelię Paciorek,
•	 Mateusza jastrzębskiego,
•	 kacpra Pieroga,
•	 Sebastiana Pieroga,
•	 krystiana Leśkowicza,
•	 Bartosza Wronę,
•	 jakuba Żurawskiego. ik

dnia 10 kwietnia o godzinie 13.00 Przewodniczący - Mate-
usz jurzyk- rozpoczął kolejną sesję Młodzieżowej Rady Gminy 
Wiśniew. Głównym celem spotkania był podział zadań, które 
zostały zatwierdzone w planie pracy MRGW II kadencji. 

Sesja rozpoczęła się dyskusją nad poszczególnymi punkta-
mi planu. Każdy z radnych wybrał ten, który zostanie przez nie-
go zrealizowany. Rada postanowiła połączyć punkt 5, mówiący  
o współpracy między szkołami, wraz z punktem 10, który dotyczy 
zorganizowania gminnego dnia młodzieży. Wspólnie z Magdaleną 
jastrzębską wstępnie zostały ustalone szczegóły tego wydarze-
nia. Głos w sprawie współpracy z GOPS-em zabrała pani anetta 
Roszkowska - kierownik GOPS w Wiśniewie. Wyjaśniła, na czym 
miałyby polegać działania, których podejmą się młodzi radni. 
Podczas sesji został rozpatrzony również wniosek o bezdomnych 
zwierzętach znajdujących się na terenie gminy. Wraz z panią  
joanną Bobryk-Piwko, która zajmuje się pomocą dla zwierząt, 
podjęliśmy decyzję o współpracy ze stowarzyszeniem Zwierzoluby 

z Siedlec. Po skończonej sesji odbyliśmy wycieczkę po Urzędzie 
Gminy Wiśniew wraz z sekretarz gminy ewą Wiśniewską, która 
oprowadziła nas po całym budynku jednocześnie opowiadając  
o funkcjach, jakie pełnią poszczególne osoby w gminie.

Karolina Radzikowska SP w Śmiarach
Kacper Jadczak ZO w Wiśniewie

III sesja Młodzieżowej Rady Gminy Wiśniew

Poczet strażacki w trakcie Mszy świętej w Śmiarach. Fot. UG

Wręczenie odznak Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej w Łupinach. Fot. UG

Odznaczeni strażacy OSP Łupiny. Fot. UG

Obradujący radni podczas III sesji Młodzieżowej Rady. Fot. UG
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Ludzie z pasją…
na łamach naszego informatora prowadzimy stałą rubry-
kę, której tematem przewodnim jest prezentowanie ludzi 
posiadających życiowe pasje. W tym wydaniu zmienia-
my nieco formułę – nie będzie to wywiad a relacja z eta-
pów prac w trakcie malowania obrazów z okazji 600-lecia 
pierwszej pisemnej wzmianki o miejscowościach Wiśniew, 
jastrzębie i Radomyśl. 

Ciężko mówić o prawdziwej życiowej pasji u tak młodych lu-
dzi, którzy spotykają się w ramach kółka plastycznego w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Wiśniewie. Warto jednak zauważyć, że 
ich prace przyciągają wzrok. Młodzież, która spotyka się pod 
okiem „nauczyciela”- wolontariusza Krzysztofa Izdebskiego od-
krywa swoje możliwości, dzięki czemu powstają obrazy których 
ograniczeniem może być tylko zbyt małe płótno. Dowodem  
na to, jest sukces dzieci, odniesiony w 2017 roku na międzyna-
rodowym konkursie w Sydney. Grupa namalowała obraz o te-
matyce kościuszkowskiej, który zajął I miejsce. Jak sami mówią 
o sobie – są pasjonatami malarstwa, lubiącymi czasem stworzyć 
coś ciekawego za pomocą farb, pędzli, rąk i wyobraźni. Powsta-
jące na zajęciach prace można obejrzeć na wystawach Gminnego 
Ośrodka Kultury w Wiśniewie, gdzie znajduje się ich pracownia. 

W 2018 roku przypada 600-lecie pierwszej pisemnej wzmian-
ki o miejscowościach Wiśniew, Jastrzębie i Radomyśl. Z tej okazji 
powstał pomysł namalowania obrazów na wystawę, która będzie 
włączona w obchody 600-lecia a jej motywem będzie Jubileusz. 
Dzięki wsparciu ze strony władz gminy udało się zgromadzić środ-
ki na materiały malarskie, niezbędne do wykonania obrazów i po-
zostało tylko wybrać tematy. 

Malowanie obrazów na wystawę to niełatwe wyzwanie.  
Musiały one powstać zaledwie w trzy miesiące, a przy wykorzy-
staniu techniki olejnej, którą posługuje się grupa, niezbędne było 
przemyślenie każdej kolejnej warstwy. Zajęcia kółka odbywają się 

jedynie raz w tygodniu, trwają krótko. Nie można więc było po-
zwolić sobie na powodujące opóźnienia błędy. Presja czasu, po-
waga tematu oraz dane przez grupę słowo dotrzymania terminu, 
były mobilizującym sprawdzianem pracy twórczej, pod pozytyw-
ną presją. Okazało się, że nasi młodzi twórcy, poważnie potrakto-
wali zadanie i wywiązali się z niego w stu procentach. 

Tematy prac wybrano nieprzypadkowo. Inspiracją były pocho-
dzące z archiwów stare fotografie. Obrazy przedstawiają obiekty, 
ściśle związane z historią Wiśniewa. Przywołują wspomnienia. 
Każdy mieszkaniec naszego regionu, dostrzeże w tych pracach 
coś, co przyciągnie jego uwagę i zabierze w nostalgiczną podróż 
w przeszłość. Nieco inne spojrzenie na niektóre z wybranych te-
matów otwiera dyskusje wśród oglądających a to oznacza, że cel 
malarski został osiągnięty. Krzysztof Izdebski w trakcie rozmowy 
mówi: „o to właśnie nam chodziło, chcieliśmy aby obrazy zostały 
w pamięci, żeby niebyło to tylko zwykłe malowanie. Chcieliśmy 
żeby patrzenie na obrazy budziło wspomnienia i emocje w od-
biorcach.” Obrazy przedstawiają dawną plebanię, w której bywał 
niemal każdy parafianin, kościół stary i nowy, oraz dzwonnicę, 
której pierwotny wygląd dawno już zapomnieliśmy, kapliczkę 
upamiętniającą tragiczny los jednej z Kaczorowskich rodzin. Jest 
też pierwszy wóz strażacki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiśnie-
wie, efektownie wyeksponowany i bardzo realistyczny, budynek 
wiśniewskiej szkoły sprzed czasów rozbudowy, panorama połu-
dniowej strony Wiśniewa tuż przed zachodem słońca oraz dwa, 

Przygotowywanie obrazów. Fot. archiwum prywatne koła plastycznego 

Stara dzwonnica w trakcie prac malarskich.  
Fot. archiwum prywatne koła

Dawny budynek plebanii w trakcie malowania.  
Fot. archiwum prywatne koła

Pierwszy wóz strażacki OSP Wiśniew w trakcie prac 
malarskich. Fot. archiwum prywatne koła

Stara dzwonnica. Fot. archiwum prywatne koła  Fot. archiwum prywatne koła Pierwszy wóz strażacki OSP Wiśniew.  
Fot. archiwum prywatne koła
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wymowne krzyże, niepozornie stojące nieopodal miejscowości 
Kaczory. Krzyże, pełniące straż nad pamięcią czasów i ludzi, którzy 
je stawiali. Wśród tematów pojawił się również czołg, od lat ko-
jarzący się z Wiśniewem. Jedni go lubią, inni nie, lecz niezaprze-
czalnie stał się symbolem, upamiętniającym dawno minione, bo-
lesne czasy naszej historii. Ujęty w niecodziennej perspektywie, 
sprawia wrażenie gotowego do wyjechania poza ramy obrazu. 
Wszystkie te prace zaskakują dojrzałością artystyczną autorów. 

Uczestnicy kółka rozpoczęli prace nad obrazami 24 marca 
2018 roku. Pierwszym etapem procesu powstawania obrazu jest 
szkic. To swoisty „kręgosłup” dzieła malarskiego, wyznaczający 
kierunek kolejnych etapów pracy, określający ostateczny kształt 
przedstawianego motywu. Od szkicu zależy to, czy obraz będzie 
spójny z oczekiwaniami autora, czy będzie wystarczająco dobry, 
by zadowolić zarówno twórcę, jak i odbiorcę. Poprawianie ele-
mentów, z których autorzy nie byli do końca zadowoleni, towa-
rzyszyło niemal każdej wizycie w pracowni. Praca ze świadomoś-
cią poddania jej efektów ocenie licznej grupie osób, które będą 
patrzyły na dzieło rąk autora, analizowały technikę, doświadcza-
ły wrażeń estetycznych i emocjonalnych, wiąże się z odpowie-
dzialnością, wymaga determinacji i umiejętności radzenia sobie  
z trudnościami. Patrząc na gotowe obrazy, można śmiało stwier-
dzić, że są wśród nas zdolni, młodzi twórcy, którzy w zaciszu 
pracowni malarskiej, tworzą rzeczy wartościowe, niecodzienne  
i godne uwagi.

Tuż przed upływem terminu, udało się wykonać wszystkie 10 
bardzo dobrych obrazów, związanych tematycznie z Wiśniewem. 
Choć wymagające jeszcze czasu na doschnięcie, zostały oprawio-
ne w ramy a młodzi artyści z niecierpliwością czekają na wystawę.

 
Udział w malowaniu prac na wystawę wzięli: 
• Weronika Biarda - obraz Kapliczka 
• kasia Godzińska - obraz Szkoła w Wiśniewie
• klaudia niedziółka - obraz Nowy Kościół
• Paulina niedziółka - obraz Dzwonnica
• Paulina Gawron - obraz Stary Kościół
• klaudia jurzyk - obraz Dawna Plebania 
• Wiola Oknińska - obraz Pierwszy Wóz strażacki OSP Wiśniew
• karolina kowalczyk - obraz „Wiśniew przed zachodem słońca - 
panorama południowej strony Wiśniewa”
• natalia kiełczykowska - obraz Czołg „Mechaniczny obrońca” 
• krzysztof Izdebski – obraz Krzyże Kaczorowskie

Efekty prac młodej grupy kiedyś będą prawdziwą pamiątką 
po Jubileuszu. 

Obraz Karoliny Kowalczyk, już wyruszył w świat jako prezent 
(pamiątka), dla zaprzyjaźnionej gminy Zbuczyn, która także ob-
chodzi swoje 600-lecie. Obraz więc będzie sławił dobre imię pra-
cowni oraz talent autorki poza granicami gminy Wiśniew. 

ik

Przygotowywanie obrazów. Fot. archiwum prywatne koła plastycznego Przygotowywanie obrazów. Fot. archiwum prywatne koła plastycznego 

Budynek Wiśniewskiej szkoły sprzed czasów rozbudowy. 
Fot. archiwum prywatne koła

Czołg w Wiśniewie w trakcie szkiców. Fot. archiwum prywatne koła Panorama Południowej strony Wiśniewa przed 
zachodem słońca. Fot. archiwum prywatne koła

Dawny budynek szkoły przez rozbudową.  
Fot. archiwum prywatne koła

Czołg. Mechaniczny obrońca. Fot. archiwum prywatne koła
Panorama południowej strony Wiśniewa przed 
zachodem słońca. Fot. archiwum prywatne koła
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VI Sztafeta niepodległości śladami 
ks. generała Stanisława Brzóski

W hołdzie ks. generałowi Stanisławowi Brzósce i Powstań-
com Styczniowym 23 maja wyruszyła z łukowa „VI Sztafeta nie-
podległości śladami ks. generała Stanisława Brzóski”, organizo-
wana przez Zespół Szkół w krynce, Wileński hufiec Maryi im. 
Pani Ostrobramskiej oraz Związek harcerstwa Polskiego.

W biegu sztafetowym na dystansie 67 km na trasie Łuków –
Siedlce – Sokołów Podlaski po raz trzeci wzięli udział narciarze 
z Uczniowskiego Klubu Sportowego "Rawa" Siedlce działającego 
przy Zespole Szkół nr 2 Siedlcach. Bieg młodzieży z Macierzy Pol-
ski i Wileńszczyzny to upamiętnienie 155 rocznicy wybuchu Po-
wstania Styczniowego, największego zrywu niepodległościowego 
Polaków oraz 153 rocznicy śmierci ks. Stanisława Brzóski.

Około godziny 10.30 uczestnicy biegu dotarli do Wiśniewa gdzie 
złożyli kwiaty i zapalili znicze przy pomniku  Bohaterów 1920 roku.

Od Gostchorzy w sztafecie biegli nasi sportowcy z Tomaszem 
Oknińskim na jej czele. Po uroczystym apelu, złożeniu kwiatów  
i zapaleniu zniczy pod pomnikiem niepodległości, goście posilili 
się gorącą herbatą i słodkościami przygotowanymi w garażu OSP.

Finisz sztafety odbył się przy pomniku ks. gen. Stanisława 
Brzóski w Sokołowie Podlaskim około godziny 15.00.

dziękujemy mieszkańcom Wiśniewa oraz dzieciom, młodzie-
ży i nauczycielom z ZO w Wiśniewie za gorące powitanie uczest-
ników biegu.

ik

 Spotkanie uczestników sztafety przy Pomniku Niepodległościowym. Fot. UG Uczestnicy sztafety. Fot. UG 

Uczestnicy sztafety. Fot. UG 
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na zaproszenie Burmistrza Miasta i Gminy kunów  
Lecha łodeja 29 maja członkowie Młodzieżowej Rady 
Gminy Wiśniew wraz z wójtem krzysztofem kryszczukiem 
oraz członkami Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy łosice 
wraz z burmistrzem Mariuszem kucewiczem i opiekuna-
mi gościli u Młodzieżowej Rady Miejskiej w kunowie.

Młodzi samorządowcy przedstawili dorobek Mło-
dzieżowej Rady Miasta i Gminy Kunów, Młodzieżowej 
Rady Miasta i Gminy Łosice oraz  Młodzieżowej Rady 
Gminy Wiśniew, wymienili się doświadczeniami oraz 
pomysłami do działania. Młodzi radni z Kunowa zorgani-
zowali warsztat aktywizacyjny, aby lepiej poznać grupę.

Ostatnim punktem wycieczki była wizyta w Bał-
towskim Kompleksie Turystycznym, gdzie zwiedzali 
wybrane atrakcje kompleksu, m.in.: Prehistoryczne 
oceanarium, Jurapark, Polskę w Miniaturze, Wioskę 
Czarownic, gdzie mogli wziąć udział w grach i zaba-
wach organizowanych przez czarownice i ich pomoc-
ników oraz Zwierzyniec Bałtowski – jedna z najciekaw-
szych atrakcji Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego.

Cel wycieczki osiągnięty – Młodzieżowa Rada Gmi-
ny Wiśniew oraz Młodzieżowa Rada Miasta i Gminy 
Łosice zintegrowane. Bogatsi o nowe wrażenia, trochę 
zmęczeni, ale zadowoleni, nabrali nowych i  pozytyw-
nych sił do pracy. Mamy nadzieję, że nie było to ostat-
nie spotkanie młodych działaczy.

ik

Młodzieżowa Rada Gminy  
z wizytą w kunowie

kolejne umowy o realizację zadań publicznych 
gminy Wiśniew – podpisane

W dniu 8 czerwca 2018 r. została podpisana umowa ze Stowa-
rzyszeniem aktywności Lokalnej RadOśĆ z Radomyśli, na realizację 
zadań publicznych wspartych środkami z budżetu gminy Wiśniew.

W imieniu Stowarzyszenia umowę podpisała Aneta Karczmarska 
– prezes zarządu, z ramienia gminy umowę podpisali Wójt Krzysztof 
Kryszczuk oraz Skarbnik – Sylwia Paryła. Przekazując umowę Wójt 
Gminy pogratulował zaangażowania i niegasnącego zapału w działa-
niach na rzecz lokalnej społeczności jaką są mieszkańcy naszej gminy.

Mieszkańców naszej gminy zachęcamy do udziału w projektach 
„Wiejskie rozśpiewane wspólne gotowanie” i „Śpiewam Ci Polsko”, 
a realizatorom życzymy pomyślności i powodzenia w ich realizacji.

bw

Wspólne zdjęcie Młodzieżowych Rad z Wiśniewa, Łosic oraz Kunowa. Fot. UG

Warsztaty zorganizowane przez Młodzieżową Radę z Kunowa. Fot. UG  Wizyta w Bałtowskim Kompleksie Turystycznym. Fot. UG

Podpisanie umowy ze Stowarzyszeniem Radość z Radomyśli. Fot. UG
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10 czerwca 2018 r. na placu przy świetlicy wiejskiej w tworkach 
obył się festyn zorganizowany z okazji święta Rodziny. 

Święto lokalnej społeczności zorganizowane przez panie  
z Koła Gospodyń Wiejskich „Twórcze Kobiety” z Twork poprowa-
dziły młode mieszkanki miejscowości – aleksandra Wielgórska 
i kinga krasuska. W programie znalazły się między innymi wy-
stęp grupy teatralnej „Talencik”, występ Zespołu Pieśni i Tańca 
im. Zbigniewa Myrchy „Wiśniewiacy” oraz pokaz tańca młodzie-
ży ze Szkoły Podstawowej w Śmiarach w choreografii katarzyny 
Wielgórskiej.

Organizatorzy festynu zadbali również o atrakcje dla najmłod-
szych, którzy mogli wziąć udział w zabawach prowadzonych przez ani-
matorów – tory przeszkód, malowanie twarzy oraz dmuchany zamek.

W trakcie festynu do zebranych dołączyli uczestnicy 100-ki-
lometrowego Rajdu Rowerowego po terenie Gminy Wiśniew 
z okazji upamiętnienia 100. rocznicy odzyskania niepodległości 
przez Polskę. Jest to szczególna rocznica a mieszkańcy gminy mieli 
wyjątkową okazję do uczestnictwa w wyprawie. Udział w rajdzie 
wziął również Wójt Gminy krzysztof kryszczuk, który wszystkim 
wręczył pamiątkowe dyplomy.

ik

Festyn rodzinny „dzień Rodziny” w tworkach
 Uczestnicy 100-kilometrowego rajdu rowerowego. Fot. UG

Występy artystyczne 
młodzieży. Fot. UG

Zespół Radość z Radomyśli. 
Fot. UG

Zgromadzona publiczność. Fot. UG
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Odznaczenia państwowe  
w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim

Podczas uroczystości w Mazowieckim Urzędzie Wojewódz-
kim Wicewojewoda Mazowiecki artur Standowicz wręczył 
krzyż komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Złote krzyże Za-
sługi, Srebrne krzyże Zasługi, Brązowe krzyże Zasługi, Medal za 
Ofiarność i Odwagę, Medale Złote i Srebrne za długoletnią Służbę  
i Brązowy Medal „Zasłużony kulturze Gloria artis”.

Wicewojewoda Artur Standowicz powitał zgromadzonych  
w gmachu urzędu. Pogratulował wszystkim odznaczonym i podzię-
kował za ich społeczną postawę, która jest godna naśladowania.

Po wysłuchaniu hymnu państwowego przystąpił do wręcze-
nia odznaczeń.
Medalem za Ofiarność i Odwagę odznaczona została:
•	 Pani krystyna Orzyłowska – 1 września 2016 r. Pani Kry-

styna dokonując codziennego obejścia inwentarza zauwa-
żyła smugi dymu wychodzące ze szczelin parteru i podda-
sza oraz okien domu rodzinnego. Wiedząc, że w budynku 
znajduje się 80-letnia ciotka niezwłocznie ruszyła w stro-
nę domu na ratunek. Pani Krystyna zdołała przedostać się  
w płomieniach do pokoju, gdzie znajdowała się jej krewna. 
Dzięki ofiarnej postawie Pani Krystyna ocaliła wartość naj-
wyższą jaką jest ludzkie życie.

Gośćmi honorowymi, obecnymi na uroczystości byli: Jego 
Ekscelencja Edgar Gazarian – Ambasador Republiki Armenii, Pan 
krzysztof kryszczuk – Wójt Gminy Wiśniew, Pan Robert Kościelny 
– członek zarządu Tramwajów Warszawskich, Pan Wojciech  
Bartelski – Prezes Tramwajów Warszawskich.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Poseł łukasz Schreiber na spotkaniu z mieszkańcami regionu
W sobotę 23 czerwca br. w Sali widowiskowej Gminnego 

Ośrodka kultury w Wiśniewie odbyło się spotkanie z łukaszem 
Schreiberem Posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Było  
to spotkanie w ramach akcji „Polska jest jedna”. 

W spotkaniu wzięli udział również krzysztof kryszczuk Wójt 
Gminy Wiśniew, Sławomir Piotrowski dyrektor MODR Warsza-
wa, Marek Furman dyrektor MODR oddział w Siedlcach oraz 
mieszkańcy Gminy Wiśniew i okolic.

Rozmowa toczyła się wokół aktualnej sytuacji społeczno-gospo-
darczej oraz politycznej w Polsce.

Celem spotkania było nie tylko przedstawienie realizowanych  
i planowanych programów rządowych zapowiedzianych przez Pre-
miera Mateusza Morawieckiego, ale przede wszystkim było nim ze-
branie uwag, propozycji i pomysłów mieszkańców naszego powiatu.

ik

Odznaczona Krystyna Orzyłowska oraz Wójt Gminy Wiśniew i Wicewojewoda Mazowiecki. 
Fot. Krzysztof Rosa

Odznaczeni. Fot. Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Spotkanie z posłem. Fot. UG
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Profil zaufany i kilka minut - to wszystko czego potrzeba,  
by zarejestrować narodziny dziecka online. nowa usługa ruszyła  
1 czerwca 2018 r. Rodzicu, już nie musisz spieszyć się do urzędu. 
Wszystko czego potrzebujesz to Profil Zaufany i kilka minut.

Na zarejestrowanie narodzin dziecka rodzice mają 21 dni  
od dnia wystawienia karty urodzenia. Do tej pory mieli tylko jed-
ną opcję – wizyta w urzędzie. Od 1 czerwca mają wybór – pędzić 
do urzędu czy spędzić ten czas z nowym członkiem rodziny.

Prościej, szybciej i wygodniej – to najkrótszy opis uruchomio-
nej usługi. Jak z niej skorzystać? Cały proces to 5 prostych kroków. 
Należy jednak pamiętać, że  rodzic, który będzie rejestrował naro-
dziny (może to być zarówno mama, jak i tata) musi mieć aktualny 
Profil Zaufany. 

Co dalej? Wejdź na stronę www.obywatel.gov.pl i tam wy-
bierz usługę, z której chcesz skorzystać. Po zalogowaniu, system 
poprosi Cię o potwierdzenie, że jesteś matką/ojcem dziecka.  
Następnie – o zweryfikowanie Twoich danych.

Następnym krokiem będzie rejestracja narodzin potomka.  
To czego potrzebujesz na tym etapie to m.in. nazwa szpitala,  
w którym dziecko przyszło na świat oraz imię dziecka.

Końcowym etapem rejestracji jest wybór adresu, pod któ-
rym chcesz zameldować dziecko oraz sposobu odebrania doku-
mentów. Do wyboru masz skrzynkę na ePUAP, odbiór osobisty 
lub przesyłkę tradycyjną pocztą. Ostatni krok to podgląd wniosku  
i podpis (Profilem Zaufanym).

to nie koniec zmian
To nie jedyne zmiany, które wkrótce zaczną obowiązywać,  

a które dotyczą rodziców. W funkcjonujących dotychczas przepi-
sach i rejestrach publicznych brakuje mechanizmów jednoznacz-
nie łączących dziecko z rodzicami (tzw. parentyzacja). Gromadzo-
ne w aktach imiona, nazwiska i nazwiska rodowe rodziców nie 
zawsze jednoznacznie ich wskazują. Utrudnia to nie tylko pro-
wadzenie rozmaitych statystyk publicznych, ale też np. realizację 
programów pomocowych państwa, takich jak Rodzina 500 plus.

Dlatego Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało też takie zmiany:
•	 jednoznaczne powiązanie danych rodziców i dzieci w rejestrze 

PeSeL (tzw. parentyzacja):

Rodzicu  
zarejestruj dziecko online

Numery PESEL rodziców pojawią się w danych gromadzonych 
przy akcie urodzenia dziecka oraz w rejestrze PESEL. Planowane 
wejście w życie - od 1 grudnia 2018 r.,
•	 szybsze poprawianie niezgodnych z prawdą informacji 

zgromadzonych w rejestrze PeSeL:
Organy korzystające z dostępu do rejestru PESEL będą mo-

gły zgłaszać niezgodność bezpośrednio do właściwego kierow-
nika Urzędu Stanu Cywilnego za pomocą dedykowanej do tego  
e-usługi. Planowane wejście w życie - 1 maja 2019 r.

Wydział Komunikacji
Ministerstwo Cyfryzacji

W MPk 70-latkowie 
bezpłatnie

Wójt Gminy Wiśniew podpisał nowe porozumienie z Miastem Siedlce w sprawie powie-
rzenia Miastu Siedlce przez Gminę Wiśniew wykonywania zadań w zakresie prowadzenia  
lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Wiśniew. 

Na podstawie zawartego porozumienia od 1 lipca 2018 r. mieszkańcy gminy Wiśniew, którzy ukoń-
czyli 70-ty rok życia, korzystający z komunikacji zbiorowej MPK, będą posiadali uprawnienie do prze-
jazdów ze 100 % zniżką (bilet zerowy) na terenie gminy Wiśniew oraz innych gmin naszego powiatu na 
wszystkich liniach komunikacyjnych w strefie II i III komunikacji oraz na terenie miasta Siedlce.

Uprawnienie będzie przysługiwało na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu 
ze zdjęciem umożliwiającego stwierdzenie tożsamości i wieku.

Oficjalny plakat akcji

Dokumenty UG. Fot. UG
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Zespół Oświatowy w Wiśniewie
 Pracownicy kRUS w naszej szkole

„Upadek to nie przypadek” – pod tym hasłem Kasa Rolnicze-
go Ubezpieczenia Społecznego prowadzi w 2018 roku większość 
swoich działań prewencyjnych.  W dniu 16 marca 2018 roku, 
do naszej szkoły zaprosiliśmy pracowników z KRUS – u Oddział 
w Siedlcach. Uczniowie z klas I – III oraz dzieci z oddziału przed-
szkolnego, w trakcie spotkania dowiedziały się, że „upadki osób” 
to grupa zdarzeń wypadkowych, do których dochodzi podczas 
pracy w gospodarstwach rolnych najczęściej. Prowadzona  kam-
pania ma na celu w jeszcze większym stopniu wpłynąć na zmianę 
świadomości i postaw rolników w zakresie zapobiegania wypad-
kom przy pracy i rolniczym chorobom zawodowym, a także przy-
czynić się do zmniejszenia liczby wypadków w rolnictwie. 

 Pierwsza wzmianka o Wiśniewie
W tym roku Wiśniew obchodzi 600 rocznicę ukazania się pi-

semnej wzmianki o Wiśniewie ,45 lecie ponownego utworzenia 
gminy Wiśniew oraz 5 lecie nadania herbu. Z tej okazji w naszej 
szkole odbył się gminny turniej wiedzy o Wiśniewie pt. ,,Pod 
Siedlcami w Wiśniewie”...Jego celem było zdobycie wiedzy i jej 
pogłębienie dotyczącej historii Wiśniewa. Uczestnicy mieli za za-
danie rozwiązać wiele ciekawych zadań, mieli okazję wykazać się 
kreatywnością a także umiejętnościami plastycznymi. Honorowy 
patronat nad wydarzenie objął Pan wójt gminy Wiśniew, Krzysz-
tof Kryszczuk. Na zakończenie wszyscy zostali nagrodzeni upo-
minkami a szkoły dostały pamiątkowe dyplomy.

konkurs kangurek
Dnia 25 maja 2018r. na Wydziale Nauk Ścisłych Uniwersytetu 

Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach odbyło się uroczyste 
podsumowanie XXVII edycji Międzynarodowego Konkursu Mate-
matycznego KANGUR 2018. Dyrektor Samorządowego Centrum 
Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach Pani Urszula 
Wyrzykowska – Dudek oraz koordynator konkursu w regionie 
siedleckim Pani Dorota Saj nagrodziły uczniów z najwyższymi 
wynikami. W gronie nagrodzonych znalazła się anna jastrzęb-
ska, uczennica klasy IIA gimnazjum, która została LaUReateM, 
otrzymała dyplom i nagrodę. Wyróżnienie otrzymała Zuzanna 
Strzemieczna, uczennica klasy 4b szkoły podstawowej. Serdecz-
nie gratuluję i życzę dalszych sukcesów w dziedzinie matematyki.

Festiwal Piosenki ,,śpiewajmy  janowi Pawłowi II”
 Papież Jan Paweł II chętnie spotykał się z młodymi ludźmi 

i poświęcał im dużo uwagi, a o tym, że kochał młodzież wiemy 
wszyscy i nikogo z nas nie trzeba przekonywać. Swoim poczuciem 
humoru i serdecznością jednoczył ze sobą ludzi na całym świecie. 

W dniu 17 maja 2018 roku uczennica naszej szkoły – Emilia Myrcha 
– wzięła udział w Festiwali Piosenki Papieskiej i Patriotycz-
nej zorganizowanym w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II  
w Śmiarach. Po raz kolejny okazała się bezkonkurencyjna otrzy-
mując najwyższą nagrodę.

Festiwal Piosenki europejskiej
 W dniu 21 maja 2018 roku, na deskach sali teatralnej  

w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mordach, odbyła się 
jedenasta edycja Festiwalu Piosenki Europejskiej. Festiwal ma 
charakter ogólnopolski. W tym roku naszą szkołę, w kategorii 
zespoły wokalne i wokalno – instrumentalne, reprezentowa-
li Emilia Myrcha i Kacper Jastrzębski. Walory wokalne oraz in-
terpretacja utworu, wspaniały akompaniament, kreatywność  
i twórczość własna naszych uczestników sprawiła, że duet – Emilii 
i Kacpra - otrzymał I miejsce za wykonanie piosenki pod tytu-
łem „Nie wie nikt” Moniki Urlik. Festiwal był wspaniałą okazją 
do aktywności muzycznej oraz promocji talentów naszych ucz-
niów, którym gratulujemy i życzymy dalszych tak wspaniałych 
sukcesów. Nasi zwycięzcy oprócz specjalnej statuetki i dyplomu 
wygrali cenną nagrodę rzeczową. 

Festiwal Piosenki Międzynarodowej.
 Już po raz 11 z inicjatywy nauczycieli naszej szkoły, odbył się 

w dniu 23 maja 2018 roku, Festiwal Piosenki Międzynarodowej. 
Od kilkunastu lat festiwal z powodzeniem organizowany jest  
w naszej hali sportowej i rozrósł się do rangi imprezy międzyg-
minnej. W festiwalu wzięło udział 12 wykonawców w dwóch ka-
tegoriach: szkoły podstawowe i gimnazja. Jego uczestnicy mieli 
okazję zaprezentować swoje możliwości wokalne, a przy tym 
także umiejętności lingwistyczne. 

Żyj smacznie i zdrowo
Po raz kolejny w naszej szkole odbyło się wydarzenie spo-

łeczne z cyklu Żyj Smacznie i Zdrowo. W tym roku jest to już 
8 edycja, poprzedzona wcześniejszym udziałem uczniów klasy 
7a i II gimn w cyklicznych konkursach na kartę do gry YEDZO. 
26 kwietnia uczniowie naszej szkoły wzięli  udział w kilku atrak-
cjach przygotowanych przez grupę Szyszkojadów z II gimn i naY-
EDZONej 7a.Po wyróżnieniu, które w marcu przyznano klasie 7a 
za kartę nayedZOne naleśniki do gry YEDZO, kolejna niespo-
dzianka. Nasza szkoła po raz kolejny wygrała główną nagrodę 
w konkursie Żyj smacznie i zdrowo na najciekawsze wydarzenie 
społeczne promujące zdrowy styl życia i odżywiania dlatego też 
z tej okazji 6 czerwca ekipa Żyj smacznie i zdrowo zorganizowała 
w naszej szkole finał konkursu i wyjątkowe YEDZO Show.
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Zespół Oświatowy  w Radomyśli
I Powiatowe dyktando o Pióro Starosty Siedleckiego 

8 maja odbyło się  I Powiatowe Dyktando o Pióro Starosty 
Siedleckiego w Reymontówce w Chlewiskach, w którym wzięły 
udział uczennice naszej szkoły: Natalia Oknińska, Izabela Dołęga, 
Angelika Kłopotowska oraz Wiktoria Cegiełko.

debata w ramach kampanii „narkotyki, dopalacze - nie tędy droga!” 
W piątek 18.05.2018r. odbyła się w naszej szkole debata w ra-

mach Kampanii „Narkotyki, dopalacze - nie tędy droga!”. Celem 
spotkania było zwiększenie poziomu wiedzy wśród uczniów o zagro-
żeniach, jakie związane są z narkotykami i dopalaczami, jak również 
kształtowanie świadomości wśród młodzieży szkolnej na temat ne-
gatywnego wpływu środków odurzających na funkcjonowanie orga-
nizmu człowieka oraz skutkach prawnych z tym związanych. W de-
bacie uczestniczyli uczniowie i nauczyciele naszej szkoły, a także za-
proszeni goście: sierż. szt. Małgorzata Mazurek oraz st. szt. Sławomir 
Stefaniak z Komendy Miejskiej Policji z Siedlec z Wydziału Prewencji 
Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii. 

konkurs plastyczny „Wielcy Polacy ostatniego wieku” 
Z okazji stuletniej rocznicy odzyskania przez Polskę niepod-

ległości w miesiącu kwietniu odbył się w naszej szkole konkurs 
plastyczny „Wielcy Polacy ostatniego wieku” dla uczniów klas od 
IV do III gimnazjum. Każda klasa miała wyznaczony temat:

IV - „Słynni Polacy – pisarze, poeci”; klasa V - „Znani Polacy – 
malarze, artyści”; klasa VI – „Wybitni Polacy – muzycy”, klasa VII 
- „Sławni Polacy – sportowcy”

Klasy gimnazjum: II gim. - „Wielcy wodzowie, przywódcy 
Polski”; III gim. - „Zasłużeni Polacy – naukowcy, odkrywcy”.

Prace w formacie A2, A3 zawierały własnoręcznie wykona-
ne przez uczniów portrety oraz krótką charakterystykę postaci. 
Podczas akademii 30 kwietnia została rozstrzygnięta rywalizacja 
pomiędzy uczniami.

W kategorii klas, dyplomy oraz drobne upominki otrzymały:
I miejsce - klasa – VII
II miejsce - klasa – II gim.
III miejsce - klasa - VI

Wycieczka do Warszawy 
W środę 30 maja 2018 najmłodsi uczniowie z oddziału przed-

szkolnego, klasy I, II, III pojechali na wycieczkę do Warszawy. Opie-
kunkami były: p. Ula Mężyńska, p. Małgosia Kopryjaniuk, p. Wiola 
Kaczoch. Pierwszym punktem programu był spektakl teatralny w 
Teatrze „Rampa na Targówku” pt.  „Babcia mówi pa, pa”. Następnie  
wszyscy uczestniczyli w lekcji muzealnej  pt. „ Lepienie z gliny na-
czyń według technik pradziejowych” w Muzeum Archeologicznym. 

Zajęcia poprzedzone były zwiedzaniem fragmentu wystawy stałej 
„Pradzieje ziem polskich”. Dzieci poznały technikę ręcznego lepienia, 
dzięki której wykonały dzbanki z gliny. Każdy zabrał swoją pracę do 
domu. Na zakończenie wycieczki zwiedziliśmy Rynek Starego Miasta, 
gdzie podziwialiśmy najsłynniejsze zabytki: Zamek Królewski, Kolumnę 
Zygmunta, kamienice Starego Miasta.  

Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa 
W niedzielę, 17 czerwca, nasza szkoła została odznaczona 

Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa. Uroczystość odbyła 
się w Radomyśli, w czasie obchodów 95 rocznicy powstania OSP 
Radomyśl!!!

dzień dziecka 
W poniedziałek 4 czerwca 2018 obchodziliśmy w naszej szko-

le Dzień Dziecka. Wszyscy uczniowie realizowali całodzienny pro-
jekt patriotyczny „Wiem, skąd jestem”. O 8.00 zgromadziliśmy się  
na sali gimnastycznej i podzieliliśmy na 6 grup: zieloną, czerwoną, 
żółtą, niebieską, pomarańczową, brązową. Następnie grupy roze-
szły się do klas, aby wykonać zadania: przygotowanie ciasta i upie-
czenie chleba, przygotowanie pasty do chleba, wykonanie plakatu 
o wylosowanym regionie Polski, z przygotowanych materiałów.

Dla najmłodszych przygotowane były kolorowanki i łami-
główki. O 10.30 zespoły przedstawiły efekty swojej pracy. Nastą-
piła prezentacja upieczonego chleba, past: jajecznej, z tuńczyka  
i twarogu i omówienie przygotowanych plakatów. A potem, naj-
przyjemniejsza część dnia, czyli degustacja. Zajęcia zakończyliśmy 
sportowym akcentem, czyli „wyścigami rzędów”. Zwycięstwo 
przypadło drużynie Zielonych.

Spotkanie z dietetykiem 
W piątek 15 czerwca gościliśmy w szkole Panią dietetyk 

Anetę Pisarską, która poprowadziła zajęcia warsztatowe z gru-
pą młodzieży z klas: IV, V, VI i VII. Tematyka spotkania dotyczy-
ła cukru, jego wpływu na organizm młodego człowieka. Jaki 
może mieć niekorzystny wpływ na nasze zachowanie, jak działa  
na pracę mózgu oraz jak może zaszkodzić naszemu ciału? 

Serdecznie dziękujemy Pani Anecie Pisarek za przeprowadze-
nie zajęć.

Wszystkim nauczycielom, pracownikom szkoły i uczniom 
życzymy 

bezpiecznych i udanych wakacji,  
a absolwentom gimnazjum sukcesów 

w dalszej karierze edukacyjnej, zasłużonego odpoczynku  
i dostania się do wymarzonych szkół.
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Zespół Oświatowy w śmiarach
W ostatnim czasie w naszej szkole miały miejsce następujące 
wydarzenia.

W dniach 24 i 25 kwietnia 2018 r. uczniowie klas II i III gim-
nazjum wraz z wychowawcami uczestniczyli w warsztatach, rea-
lizujących program profilaktyki zintegrowanej „Archipelag Skar-
bów” , które odbyły się w Zespole Szkół w Wiśniewie. Program, 
prowadzony przez 3-osobową grupę specjalnie przeszkolonych 
trenerów, uczy zdrowego i mądrego stylu życia. Zachęca mło-
dzież do unikania alkoholu, narkotyków, przemocy i pornografii. 
Gimnazjaliści w ciągu dwóch czterogodzinnych bloków warszta-
tów zamienili się w poszukiwaczy skarbu, jakim jest głębokie 
szczęście, trwała miłość i realizacja w życiu własnych pasji i ma-
rzeń. Punktem wyjścia w pracy z młodzieżą było uświadomienie  
im ich najgłębszych pragnień i marzeń, w tym zwłaszcza marzenia 
o pięknej, trwałej miłości na całe życie, która nie tylko nigdy się 
nie skończy, ale z biegiem lat będzie rosła. W trakcie dwóch dni 
warsztatów trenerzy przekazywali wiedzę o miłości, seksualności, 
budowaniu relacji opartych na zaufaniu i szacunku . Uczniowie 
otrzymali konkretne wskazówki, jak radzić sobie z pobudzeniem 
seksualnym, zakochaniem (które jest piękne, ale bywa ślepe),  
ze złością i gniewem, by trenować własną siłę charakteru. 

Finał Diecezjalnego Konkursu Recytatorskiego „Pamięci Jana 
Pawła II” odbył się 26 kwietnia 2018r. w Mokobodach. W konkur-
sie wzięli udział uczniowie, ze szkół noszących imię Jana Pawła II 
diecezji siedleckiej.Naszą szkołę reprezentowali następujący ucznio-
wie: Iza Leśkowicz kl.II, Amelia Krasuska kl. II, Oliwia Nowak kl. III, 
Amelia Paciorek kl. IV oraz Michał Jastrzębski z kl.V. Jury oceniało 
recytatorów w dwóch kategoriach wiekowych: kl. I – III i kl. IV – VI.  
W kategorii pierwszej wyróżnienie zdobyła Oliwia Nowak, nato-
miast w grupie starszej II miejsce zajął Michał Jastrzębski.

14 maja 2018 r. w Konkursie Recytatorskim pt. „Polscy Autorzy 
Dzieciom” organizowanym już po raz kolejny przez Gminną Biblio-
teką Publiczną w Wiśniewie wzięło udział czworo dzieci z oddziału 
przedszkolnego naszej szkoły. Jury powołane do wyłonienia najlep-
szych mówców miało bardzo trudny wybór. Jak podkreśliła Prze-
wodnicząca szanownego jury, wszystkie dzieci zaprezentowały się 
fantastycznie, dobór utworów był w pełni dostosowany do wieku 
małych „aktorów”. Tym bardziej cieszy fakt, iż reprezentanci naszej 
szkoły zdobyli następujące miejsca: I Emilia Żurawska, III Paulina 
Krasuska, zaś wyróżnienie: Maja Ługowska i Wiktoria Leśkowicz.

16 kwietnia 2018r. w Szkole Podstawowej im. Błogosławionego 
Jana Pawła II  w Wólce Domaszewskiej odbył się Festiwal Piosenki 
Papieskiej. Na szkolnej scenie swoje utwory poświęcone papieżo-
wi Polakowi zaprezentowali uczniowie z 17 szkół, 50 wykonawców 
z północnych terenów woj. lubelskiego i niektórych powiatów woj. 
mazowieckiego. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie: Aleksandra 
Jastrzębska  z kl. III, Oliwia Nowak z kl.III i Paulina Krasuska z kl. V.Jury 
konkursowe przyznało Paulinie Krasuskiej z klasy V  –  3 miejsce.

17 maja br. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Śmiarach 
odbył się Festiwalu Piosenki Papieskiej i Patriotycznej „Śpiewamy 
św. Janowi Pawłowi II”.W zmaganiach konkursowych wzięło udział 
23 solistów ze szkół w Śmiarach, Wiśniewie i Radomyśli. Wpro-
wadzeniem w powagę i atmosferę konkursu był układ taneczny  
z biało- czerwonymi barwami do walca Wojciecha Kilara w wy-
konaniu uczennic z kl. II i III ze Śmiar. Układ tańca i wykorzystane  
w nim elementy nawiązywały do obchodzonej w tym roku 100. 
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Młodzi artyści 
rywalizowali w trzech kategoriach wiekowych prezentując utwory 
patriotyczne lub nawiązujące do osoby św. Jana Pawła II. Ze sce-
ny można było usłyszeć m.in. Barkę, Dziś idę walczyć mamo, Moja 
Ojczyzna, Papież Słowianin itp. Jury po wysłuchaniu wszystkich 

uczestników postano-
wiło przyznać Grand 
Prix Festiwalu Emilii 
Myrsze z ZO w Wiś-
niewie

„Jak nie czytam, 
jak czytam” – to naj-
popularniejsza akcja 
czytelnicza w Polsce. 
8 czerwca 2018 r.  
o godz. 10.00 odbyła 
się III jej edycja. Akcja 
polega na wspólnym 
czytaniu w szkołach, 
bibliotekach, w ple-
nerze i ma na celu 
promowanie czytania 
dla przyjemności. Bez przymusu, w miłej atmosferze czytaliśmy 
przyniesione z domu, ulubione i godne polecenia książki. Przez 
25 minut – 64 osoby (uczniowie i nauczyciele) czytały nie z obo-
wiązku, lecz dla rozrywki. Dołączyliśmy do ponad 2 tysięcy szkół 
biorących udział we wspólnym czytaniu w ubiegłym roku.

7 czerwca 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Śmiarach odbył się koncert zatytułowany „ Niech Was strzegą 
dobre anioły”, dedykowany rodzicom z okazji ich świąt.To właśnie 
rodzice, towarzysząc pociechom od pierwszych chwil życia stają 
się dla nich najlepszymi przyjaciółmi, a jak powiedział Antoine de 
Saint-Exupéry „Przyjaciele są jak ciche anioły, które podnoszą nas, 
kiedy nasze skrzydła zapominają, jak latać. ”Wierszem i piosen-
ką, uczniowie oraz dzieci z oddziału przedszkolnego podziękowa-
li opiekunom za miłość i uśmiech, za pogodne dni pełne radości  
i szczęścia, za wyrozumiałość i pomocną dłoń, za wychowanie i ser-
ce, bo dzięki nim wiedzą, co znaczy wierzyć, kochać i szanować. 
Scenariusz koncertu opracowała p. Izabela Krasuska – Kowalik,  
a w realizacji wspierały ją panie: Hanna Jastrzębska, Agnieszka Wiś-
niewska, Agnieszka Bartczak – Krzewicka i Małgorzata Goławska.

18 czerwca 2018 r. uczniowie klasy IV wraz z wychowawczynią 
p. Agnieszką Wiśniewską oraz p. Hanną Jastrzębską wybrali się na 
wycieczkę rowerową do Lipniaka. W leśniczówce dowiedzieli się 
wielu ciekawych rzeczy, na przykład, że proces powstawania no-
wych sadzonek drzew jest bardzo pracochłonny i skomplikowany.

 
Wszystkim uczniom z okazji wakacji życzymy udanego 
wypoczynku, dużo słońca i niezapomnianych wrażeń.
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XXXV konkurs Recytatorski  
im. kornela Makuszyńskiego

Dnia 16 maja 2018 r. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka 
Kultury w Wiśniewie odbył się etap gminny XXXV Konkursu Recyta-
torskiego im. Kornela Makuszyńskiego.  Konkurs obejmował dwie 
grupy wiekowe: klasy I-III oraz klasy IV-VI. Komisja w składzie: 
Zofia Czarnocka – Przewodnicząca, Barbara Chojecka – Członek, 
Paweł Ksionek – Członek przyznała następujące miejsca:

  W I grupie wiekowej (klasy I-III):
  - 1 miejsce – Klaudia Oknińska ZO Radomyśl
  - 2 miejsce – Julia Sobiczewska ZO Radomyśl
  - 3 miejsce – Maja Izdebska  ZO Radomyśl

  W II grupie wiekowej (klasy IV-VI):
  - 1 miejsce – Nikola Jastrzębska  ZO Radomyśl
  - 2 miejsce – Oliwia Bednarczyk ZO Śmiary
  - 3 miejsce – Amelia Paciorek ZO  Śmiary
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i  nagrody w postaci książek.

14 maja 2018 r. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury  
w Wiśniewie odbył się konkurs recytatorski pt.: Polscy autorzy 
dzieciom dla klas "0". 

Do zmagań przystąpiło 16 dzieci. Celem konkursu było: prezen-
tacja umiejętności artystycznych dzieci oraz popularyzacja literatury 
dziecięcej wśród dzieci i rodziców. Jury w składzie: Zofia Czarnocka    
- Przewodnicząca, Barbara Chojecka - Członek, Janina Dołgich - Członek 
przyznało nagrody:

I miejsca
  Karolina Lipińska  Z O Radomyśl
  Emilia Żurawska  Z O Śmiary
  Oliwia Młynarczyk Odział Przedszkolny Wiśniew

II miejsce
  Maja Ponikowska Przedszkole Wiśniew
  Iga Gołoś Przedszkole Wiśniew
Klaudia Krzymowska Oddział Przedszkolny Wiśniew

III miejsce
  Alicja Ługowska Z O Radomyśl
  Paulina Krasuska Z O Śmiary
  Emilia Najdyhor  Odział Przedszkolny Wiśniew

Wyróżnienie
  Błażej Koniński  Z O Radomyśl
  Wiktoria Leśkowicz Z O Śmiary
  Maja Ługowska  Z O Śmiary
  Julia Dołęga Odział Przedszkolny Wiśniew
  Iga Pawlik Przedszkole Wiśniew
  Lena Wolanin Przedszkole Wiśniew
  Maja Mendza Przedszkole Wiśniew

 Każdy uczestnik otrzymał dyplom i nagrodę w postaci książki.

noc Bibliotek
Gminna Biblioteka Publiczna w Wiśniewie w tym roku przy-

stąpiła do Ogólnopolskiego Programu " Noc Bibliotek".
W nocy z 9 na 10 czerwca trzydzieścioro dzieci z Gminy Wiśniew 

oraz Łukowa i Siedlec uczestniczyło w warsztatach wzmacniania po-
czucia własnej wartości na podstawie bajki Elżbiety Szeptyńskiej" 
Zarozumiała łyżeczka". Wspólnie napisany regulamin a także liczne 
zabawy w postaci gier, gotowania, książkowego domina i wycieczki 
po zakamarkach biblioteki jak i Gminnego Ośrodka Kultury zintegro-
wały uczestników. Dziękujemy za uczestnictwo i zapraszamy za rok.

Z ŻyCIa GMInnej BIBLIOtekI PUBLICZnej
Laureaci Konkursu. Fot. UG

Noc bibliotek. Fot. GBP
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XXXVII tURnIej SZaChOWy O PUChaR dyRektORa GMInneGO 
OśROdka kULtURy W WIśnIeWIe

Dnia 15 kwietnia 2018 r. (niedziela) w Sali 
widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury  
w Wiśniewie odbył sie XXXVII TURNIEJ SZA-
CHOWY O PUCHAR DYREKTORA GOK Wiśniew. 
Zawodnicy rywalizowali w dwóch kategoriach: 
Open, a także junior. 

Wyniki przedstawiają się następująco:

kategoria junior:
I miejsce- Nasiłowski Paweł - Sokołów Podlaski
II miejsce- Zdanowski Szymon - Wiśniew

kategoria Open:
I miejsce - Łukasik Adam - KSz Skoczek Siedlce
II miejsce - Ponikowski Dariusz - Radzyń Podlaski
III miejsce -  Duk Leszek - Radzyńskie Towarzy-

stwo Szachowe

Wszystkim zawodnikom gratulujemy!

WIOSenny Rajd ROWeROWy

Dnia 22 kwietnia 2018 w słoneczne niedzielne popo-
łudnie odbył się wiosenny rajd rowerowy.

Cykliści zebrali sie przed Gminnym Ośrodkiem Kultury.
Trasa wycieczki przebiegała przez miejscowości:  

Kaczory, Śmiary, Mroczki, Domanice, Przywory Duże,  
Lipniak, Stok Wiśniewski oraz Wiśniew.

Na zakończenie wyprawy organizatorzy zaprosili  
na poczęstunek w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiśniewie.

Dziękujemy bardzo serdecznie druhom Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Radomyśli za czuwanie nad bezpieczeń-
stwem i zabezpieczenie trasy rajdu.

XIX ReGIOnaLny PRZeGLąd 
aMatORSkICh ZeSPOłÓW 
taneCZnyCh

dnia 11 maja br. Zespół Pieśni i Tańca "Wiśniewiacy" wystąpił  
na XIX Regionalnym Przeglądzie Amatorskich Zespołów Tanecznych  
w Borkach Wyrkach.

Młodsza grupa w kategorii tańce ludowe wiek szkolny klasy I-III 
zaprezentowała "tańce lubelskie" zajęła III miejsce na podium.

Grupa starsza wystąpiła w kategorii kl. IV-VII prezentując "poloneza" 
oraz "krakowiaka".

Komisja Jury konkursu przyznała naszym reprezentantom III i II 
miejsce. Gratulujemy bardzo serdecznie.

Turniej szachowy. Fot. GOK

Rajd rowerowy. Fot. GOK

Zespół Pieśni i Tańca ”WIŚNIEWIACY”. Fot. GOK
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IV PRZeGLąd GRUP PRZedSZkOLnyCh  
„WIOSenne InSPIRaCje na WSI”

18 maja 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiśniewie 
odbył sie IV Przegląd Grup Przedszkolnych pt: "Wiosenne in-
spiracje na wsi". Na scenie zobaczyliśmy 7 występów najmłod-
szych artystów: 

1.  Szkoła Podstawowa w Śmiarach - Oddział Przedszkolny.  
Taniec Piracki, opiekun p. Agnieszka Bartczak-Krzewicka

2.  Niepubliczne Przedszkole Ługi Wielkie - Solistka: Gabriela 
Borkowska, utwór Eleni - Troszeczkę Ziemi troszeczkę słoń-
ca, opiekun p. Marlena Mistewicz

3.  Gminne Przedszkole w Mokobodach - „Żabki” - taniec  
„Powiew Radości”, opiekun p. Grażyna Dudek

4.  Szkoła Podstawowa w Śmiarach - Oddział Przedszkolny taniec 
„Zumba”, opiekun p. Agnieszka Bartczak-Krzewicka

5.  Gminne Przedszkole w Mokobodach - „Biedronki” taniec 
„Polka wesoły taniec”, opiekun p. Ewa Wrzecion

6.  Szkoła Podstawowa w Śmiarach - Oddział Przedszkolny. Piosenka 
„Leśne Duszki”, opiekun p. Agnieszka Bartczak-Krzewicka

7.  Niepubliczne Przedszkole ”Wesoły Smyk” - Zespól taneczny 
„Wesołe smyki” Bajka pt: „Królewna Śnieżka i Siedmiu Kras-
noludków”, opiekunowie p. Edyta Gawron, p. Anna Serowiec

Wszystkim wykonawcom gratulujemy i zapraszamy za rok!

VII FeStIWaL „PIOSenkI MOICh ROdZICÓW”

8 czerwca 2018 roku w sali widowiskowa Gminnego Ośrodka  
Kultury w Wiśniewie odbyła sie VII Edycja Festiwalu Piosenki  
Moich Rodziców.

Po wysłuchaniu 24 prezentacji w kategoriach: szkoły podsta-
wowe klasy 1-3, szkoły podstawowe klasy 4-6, szkoły podstawowe  
kl. 7 i gimnazjum, komisja w składzie: Izabela Kiryluk - przewodni-
cząca, Janina Dołgich - członek oraz Stanisław Wróblewski-członek 
- postanowiła przyznać następujące miejsca:

W kategorii: szkoły podstawowe 1-3
I miejsce: Karolina Jastrzębska, op. Slawomir Sołtyszewski
II miejsce: Emilia Mateńka, op. Dorota Oskroba
III miejsce: Amelia Krasuska, op. Grażyna Jastrzębska
Wyróżnienie: Marta Wardak, op. Anna Pudełek
Wyróżnienie: Zespól Koleżanki, op. Wojciech Wiśniewski

W kategorii: szkoły podstawowe 4-6
I miejsce: Mikołaj Gajowy, op. Anna Pudełek
II miejsce: Nina Barczak, op. Iwona Moskwiak
III miejsce: Katarzyna Żur, op. Joanna Sadowska-Wołowska
Wyróżnienie: Natalia Jońska, Gabrysia Woźnica, Natalia 
Żurawska, op. Jadwiga Omiljan
 Wyróżnienie: Magdalena Mokrzecka, Zofia Kania,  
op Iwona Moskwiak

W kategorii: kl. VII i gimnazjum:
III miejsce: Jacek Wysokiński,op. Agnieszka Wiśniewska
Wyróżnienie: Julia Urban, op. Jadwiga Omiljan

Laureaci wystąpią na gali finałowej podczas Jubileuszu 600-lecia 
miejscowości Wiśniew. Wszystkim wykonawcom gratulujemy.  

Mali artyści. Fot. GOK

„Wesoły Smyk”. Fot. GOK
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XV tURnIej dZIadkÓW SZaChOWyCh

16 czerwca 2018 r. w sali Widowiskowej Gminnego Ośrodka 
Kultury w Wiśniewie odbył się XV Turniej Dziadków Szachowych. 
Na początku turnieju wszyscy zawodnicy uczcili minutą ciszy 
pamięć wieloletniego zawodnika Mariusza Romanowskiego, 
mieszkańca naszej gminy. Do zmagań przystąpiło 19 zawodników  
w dwóch grupach: seniorzy i juniorzy. 

Wyniki przedstawiają się następująco:
kategoria junior:
I miejsce- Jakub Żurawicki, MUKS Fidei Węgrów
II miejsce- Aleksandra Żurawicka, MUKS Fidei Węgrów
II miejsce- Paweł Litwiniec, Radzyń Podlaski

kategoria Senior:
I miejsce- Hubert Pisarski,SRSDiM Wegrów
II miejsce- Andrzej Litwiniec, Radzyń Podlaski
III miejsce-Dariusz Ponikowski, Radzyń Podlaski

Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwał sędzia wagi pań-
stwowej Pan Jóżef Flaziński. Wszystkim zawodnikom gratulujemy i za-
praszamy na turniej szachowy z okazji Jubileuszu 600-lecia pierwszej 
pisemnej wzmianki o Wiśniewie który odbędzie się dnia 22 lipca br.

ZakOŃCZenIe ROkU aRtyStyCZneGO 2017/2018  
W GMInnyM OśROdkU kULtURy

W czwartek 21 czerwca 2018 r. w sali widowisko-
wej Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie odbyło 
się uroczyste zakończenie roku artystycznego dzieci, 
które uczęszczały na zajęcia taneczne do Zespołu Lu-
dowego Pieśni i Tańca "Wiśniewiacy" im. Zbigniewa 
Myrchy. Dzieci zaprezentowały swoje umiejętności 
przed rodzicami i przybyłą publicznością. Na sam ko-
niec z rąk Pani Janiny Dołgich Dyrektor GOK w Wiś-
niewie zostały wręczone pamiątkowe dyplomy, a także 
czekała mała niespodzianka w postaci poczęstunku. 
Wszystkim gratulujemy i zapraszamy po wakacjach.

Turniej szachowy. Fot. GOK

Zakończenie roku artystycznego. Fot. GOK

Zakończenie roku artystycznego. Fot. GOK
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100 km na 100-lecie odzyskania niepodległości

S P O R t

W dniu 10.06.2018 r. w naszej gminie odbył się „100  
kilometrowy Rajd Rowerowy dla uczczenia 100. rocznicy 
odzyskania niepodległości przez Polskę”, połączony z Festy-
nem Rodzinnym w tworkach pod patronatem Wójta Gminy  
Wiśniew krzysztofa kryszczuka.

Rajd Rowerowy: Wiśniew – Śmiary – Radomyśl rozpoczął się 
o godzinie 15.15. Trasa rajdu wiodła drogami Gminy Wiśniew, 

uczestnicy poprzez wysiłek, trud pokonania dystansu ponad 100 km 
uczcili na sportowo 100 rocznicę Odzyskania Niepodległości przez 
Polskę. Rowerzyści rajdu otrzymali biało – czerwoną chorągiewkę 
do roweru przed startem oraz na mecie w Tworkach odbyło się 
uroczyste wręczenie przez Wójta dyplomów z podziękowaniem 
za uczestnictwo. W rajdzie wzięło udział około 60 osób. Najlicz-
niejszą grupę zgromadziła trasa Wiśniew.

Liga Regionalna LZS w piłce 
nożnej Wiosna 2018

W niedzielę 3 czerwca na boisku w Żeliszewie gminna dru-
żyna piłki nożnej UkS Wiśniew rozegrała drugi mecz w ramach  
rozgrywek Ligi Regionalnej LZS w piłce nożnej Wiosna 2018. 

Amazonka Wiśniew dominowała  nad drużyną gospodarzy 
pokonując ich 0 :10.  

Warto dodać, że pierwszy mecz rozegrany w ramach rozgry-
wek 20 maja również zakończył się sukcesem naszej drużyny. 
Mecz został rozegrany na boisku w Szostku a rozgrywki z LZS Toki 
kontra UKS Wiśniew zakończyły się wynikiem 1:6 dla naszych  
zawodników.

Brawo panowie, serdecznie dziękujemy naszym zawodnikom 
za godne reprezentowanie naszej gminy na arenie sportowej.

rp

Pierwszy mecz towarzyski 
z LZS Wólką świątkową

W niedzielę 15 kwietnia w Wólce świątkowej gminna druży-
na piłki nożnej amazonka Wiśniew rozegrała pierwszy mecz to-
warzyski (kontrolny) z LZS Wólką świątkową. Spotkanie miało na 
celu ,,sprawdzenie’’ kilku nowo pozyskanych zawodników a także 
przetestowanie różnego rodzaju wariantów ustawienia zespołu, 
ogrywania się na dużym boisku, tuż przed rundą Wiosenną w LZS.

Z przebiegu meczu: amazonka Wiśniew dominowała  nad 
drużyną gospodarzy pokonując ich 3:0. Warto nadmienić iż LZS 
Wólka świątkowa  zajmuje  2 miejsce w ,,B klasie’’ w powiecie 
łukowskim, po rundzie jesiennej i walczy o awans do klasy ,,a’’).

W niedzielę 22 kwietnia na boisku w Wólce świątkowej planowa-
ny jest mecz rewanżowy, zapraszamy serdecznie wszystkich kibiców.

amazonka Wiśniew   bierze także  udział w rozgrywkach I ligi 
Piłkarskich Szóstek  z bardzo dobrym wynikiem, a oto  uzyskane 
rezultaty:
• amazonka Wiśniew - ,,kindrale’’ Siedlce (lider rozgrywek)     - 3:3
• amazonka Wiśniew - ,,Magnat’’ Siedlce( wicelider)        - 3:5
• amazonka Wiśniew - ,,jedność’’ Skórzec                                 - 7:4
• amazonka Wiśniew - ,,Inter’’ Siedlce                                        - 5:1

Serdecznie dziękujemy naszym zawodnikom za godne repre-
zentowanie naszej gminy w ,,świecie’’ sportowym.

rp

Liga regionalna LZS. Fot. Robert Pierog

Jubileuszowy Rajd rowerowy. Fot. UG Jubileuszowy Rajd rowerowy. Fot. UG
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,,600 minut na 600 – lecie”

S P O R t

historyczny 600–minutowy mecz piłki nożnej z okazji  uczczenia 600–lecia pierwszej wzmianki o Wiśniewie. Odbył się 
z 23 na 24 czerwca br. Spotkanie piłkarskie, trwało 10 godzin bez przerwy i były to pierwsze tego typu rozgrywki, które 
odbyły się na boisku Orlik w Wiśniewie. Oficjalnego otwarcia meczu dokonał Wójt Gminy Wiśniew krzysztof kryszczuk. 
W imprezie wzięło udział ponad 100 uczestników.

Mimo niesprzyjającej aury wszystkie mecze odbyły się bez żadnej kontuzji. kolejność rozgrywanych spotkań:
20.00 – 22.00 UkS Wiśniew – UkS Wiśniew
22.00 – 24.00 kolonia Wiśniew – Viking Siedlce
00.00 – 2.00 Ciosny – Chodów
2.00 – 4.00 Stok Wiśniewski – Ph Golice
4.00 – 6.00 UkS Wiśniew – Wiśniew u – 21.
Serdecznie dziękujemy wszystkim drużynom za udział w maratonie. gminni animatorzy sportu

dzień sportu na Orliku
W niedzielę 17 czerwca na kompleksie 

Boisk Orlik 2012 w Wiśniewie, Młodzieżowa 
Rada Gminy Wiśniew wraz z animatorami,  
po raz pierwszy zorganizowała imprezę spor-
tową – ,,dzień Sportu na Orliku”.

niedziela na sportowo rozpoczęła się  
o godzinie 17, rozgrzewką która charaktery-
zowała się elementami klasycznymi taki jak 
trucht, stretching, rozciąganie ale wystąpiły 
też nowe gry np. ,,kanapka, hamak, strzelec, 
pożar, powódź’’.

Po przygotowaniu organizmu do wysiłku fi-
zycznego, licznie zgromadzone dzieci i młodzież 
zostały podzielone na 2 zespoły które rywalizo-
wały ze sobą w takich grach jak: kółko krzyżyk, 
dwa ognie, głuchy telefon, hula hop, palant, 
piłka parzy. Gry i zabawy dostarczyły uczest-
nikom radości i samych pozytywnych emocji, rywalizacja 
była zacięta i każda z drużyn chciała być lepsza od drugiej.

następnie został rozegrany mecz piłki nożnej który  
zakończył się remisem.

W dniu Sportu na Orliku w Wiśniewie wzięło udział 40 osób. 
na zakończenie imprezy wszyscy uczestnicy otrzymali słodycze.

Robert Pierog 
Gminny animator sportu

Dzień sportu. Fot. Robert Pierog

Jubileuszowy Turniej Piłki Nożnej „600 minut na 600-lecie”. Fot. UG
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KonKurs 

na „najładniejszą zagrodę  
i najładniejszy ogródek przydomowy  

w gminie Wiśniew”
już po raz 14. zapraszamy do udziału w konkursie  

„najładniejsza zagroda i najładniejszy ogródek przydomowy w gminie Wiśniew”. 

jak co roku odbędzie się on w dwóch kategoriach: zagroda wiejska – dla właścicieli gospodarstw 
rolnych i ogródek przydomowy – dla pozostałych mieszkańców.  

termin zgłoszeń upływa 31 lipca 2018 r. Rozstrzygnięcie konkursu – tradycyjnie – w trakcie dożynek 
gminy Wiśniew, które w tym roku odbędą się 16 września w śmiarach. 

Regulamin konkursu oraz karty zgłoszeń dostępne są na naszej stronie internetowej www.wisniew.pl

Zapraszamy!

OGłOSZenIe kOnkURSU na dyRektORa GOk W WIśnIeWIe
Wójt Gminy Wiśniew ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka kultury w Wiśniewie, 
z siedzibą 08-112 Wiśniew, ul. Batalionów Chłopskich 2. termin składania ofert do 20 lipca 2018 r.,  
do godz. 16.00. Szczegółowe informacje o warunkach konkursu znajdują się na BIP Urzędu Gminy  
Wiśniew - www.e-bip.pl/start/20 zakładka ,,nabór kandydatów do pracy w urzędzie” oraz na stronie 
www.wisniew.pl zakładka ,,Oferty pracy w Urzędzie”, na tablicach ogłoszeń: Urzędu Gminy Wiśniew  
i GOk w Wiśniewie.

Fot. UG Fot. UG

Fot. UG
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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 PROB-
LeMÓW aLkOhOLOWyCh W WIśnIeWIe

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

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

Gminna komisja Rozwiązywania Problemów alkoholowych  
w Wiśniewie

Informujemy, że gminna internetowa rozgłośnia - twoje Radio Wiśniew nadaje nieprzerwanie od marca 2016 roku.  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 prosta 
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 oraz z obszer-
nym działem PODCAST, gdzie znajdą Państwo wszystkie dotychczas wyemitowane audycje  „Temat na dziś”.
 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!
- Bo najważniejsze jest najbliżej!

w smartfonie
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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
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
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