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15 lipca 2018 roku oobchodziliśmy uroczystości
600-lecia pierwszej pisemnej wzmianki o Wiśniewie. 

relacja z uroczystości na str. 16-17
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Informacja Wójta Gminy Wiśniew

• Nr 318/2018 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 14 czerwca 2018 r.  
w sprawie powołania komisji do odbioru zadania inwestycyjne-
go „Budowa ulicy Sanitariuszek w Wiśniewie”

• Nr 319/2018 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 27 czerwca 2018 r.  
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 roku. 

• Nr 320/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie powołania 
Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko 
urzędnicze ds. gospodarki nieruchomościami i ewidencji dzia-
łalności gospodarczej w Urzędzie Gminy Wiśniew.

• Nr 321/2018 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 29 czerwca 2018 r. w spra-
wie zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy Wiśniew. 

• Nr 322/2018 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 29 czerwca 2018 r. 
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 
Wiśniew na lata 2018-2025.

• Nr 323/2018 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 2 lipca 2018 r.  
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru  
na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości podatkowej  
w Urzędzie Gminy Wiśniew.

• Nr 324/2018 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 3 lipca 2018 r.  
w sprawie odwołania Anny Dziedziny ze stanowiska Dyrektora 
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Śmiarach.

• Nr 325/2018 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 4 lipca 2018 r.  
w sprawie ogłoszenia konkursu kandydata na stanowisko Dy-
rektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Śmiarach.

• Nr 326/2018 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 4 lipca 2018 r.  
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na 
wolne stanowiska urzędnicze: stanowisko ds. dróg i gospodar-
ki komunalnej oraz stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, 
obrony cywilnej, OSP i gospodarki komunalnej w Urzędzie Gmi-
ny Wiśniew.

• Nr 327/2018 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 4 lipca 2018 r.  
w sprawie powołania komisji do zaopiniowania wniosków  
o przyznanie nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości 
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

• Nr 328/2018 z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2018 rok.

• Nr 329/2018 z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie wyznaczenia 
zastępstwa za nieobecnego dyrektora Szkoły Podstawowej  
im. Henryka Sienkiewicza w Radomyśli.

• Nr 330/2018 z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie powołania ko-
misji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko 
dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Śmiarach.

• Nr 331/2018 z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie powołania komi-
sji przetargowej (zadanie pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej 
do gruntów rolnych w Mroczkach”).

• Nr 332/2018 z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komi-
sji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko 
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie.

• Nr 333/2018 z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie powołania komi-
sji ds. szacowania strat spowodowanych przez zdarzenia noszą-
ce znamiona klęski żywiołowej w infrastrukturze komunalnej  
w gminie Wiśniew.

• Nr 334/2018 z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie utworzenia 
Punktu Kontaktowego Wsparcia Państwa – Gospodarza (Host 
Nation Support – HNS) w gminie Wiśniew.

• Nr 335/2018  z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie wyznaczenia 
zastępstwa za nieobecnego dyrektora Szkoły Podstawowej  
im. Jana Pawła II w Śmiarach.

• Nr 336/2018 z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie powołania ko-
misji przetargowej do przeprowadzenia przetargu (sprzedaż 
nieruchomości mienia gminnego położonego w obrębie Stok 
Wiśniewski).

• Nr 337/2018  z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia ceny 
nieruchomości mienia gminnego przeznaczonej do sprzedaży 
(lokal nr 9).

• Nr 338/2018 z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie powołania ko-
misji do dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji niearchi-
walnej przeznaczonej do przekazania na makulaturę lub znisz-
czenie.

• Nr 339/2018 z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdze-
nia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej  
im. Jana Pawła II w Śmiarach.

• Nr 340/2018 z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budże-
cie gminy na 2018 r.

• Nr 341/2018 z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie powołania  
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie.

• Nr 342/2018 z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia ceny 
nieruchomości mienia gminnego przeznaczonego do sprzedaży 
(lokal mieszkalny nr 2 w Ośrodku Zdrowia).

• Nr 343/2018 z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia ceny 
nieruchomości mienia gminnego przeznaczonego do sprzedaży 
(lokal nr mieszkalny 1 w Ośrodku Zdrowia).

• Nr 344/2018 z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie organizacji ak-
cji kurierskiej na terenie Gminy Wiśniew.

• Nr 345/2018 z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Ko-
misji Przetargowej (na „Usługę udzielenia kredytu długotermi-
nowego w wysokości 3.600.000,00 zł na sfinansowanie plano-
wanego deficytu budżetu gminy na 2018 rok”).

• Nr 346/2018 z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania  
Komisji Przetargowej (na zadanie pn.: „Przebudowa drogi do-
jazdowej do gruntów rolnych w Mroczkach”).

• Nr 347/2018 z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania  
Komisji Przetargowej (na „Termomodernizację i przebudowę 
budynku Urzędu Gminy Wiśniew – Etap II”).

• Nr 348/2018 z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w bu-
dżecie gminy na 2018 r.

ZarZądZenIa Wydane W okresIe  
od 20 cZerWca 2018 r. do 30 WrZeśnIa 2018 r.
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• Nr 349/2018 z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji 
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wiśniew, informacji  
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym  
o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz wykonania planów  
finansowych instytucji kultury za I półrocze 2018 r.

• Nr 350/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia 
ceny nieruchomości mienia gminnego (działki w Mroczkach  
nr 262/1, 262/3, 262/4, 698/1).

• Nr 351/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie powierze-
nia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II  
w Śmiarach.

• Nr 352/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w bu-
dżecie gminy na 2018 r.

• Nr 352A/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie uchyle-
nia Zarządzenia Nr 352/2018 Wójta Gminy Wiśniew z dnia  
31 sierpnia 2018 r.

• Nr 353/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia 
ceny nieruchomości mienia gminnego (działka nr 483 w Bor-
kach-Paduchach).

• Nr 354/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia 
ceny nieruchomości mienia gminnego (działka nr 1288 w Stoku 
Wiśniewskim).

• Nr 355/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie opracowania 
materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej  
na 2019 rok.

• Nr 356/2018 z dnia 4 września 2018 r. w sprawie powołania ko-
misji przetargowej do przeprowadzenia przetargu (na sprzedaż 
lokalu mieszkalnego nr 9 w Ośrodku Zdrowia).

• Nr 357/2018 z dnia 4 września 2018 r. w sprawie zmiany przepi-
sów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Gminy 
Wiśniew.

• Nr 358/2018 z dnia 4 września 2018 r. w sprawie wprowadze-
nia zmiany Zarządzenia Nr 78/2012 Wójta Gminy Wiśniew  
z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie powołania członków Zespo-
łu Interdyscyplinarnego w Gminie Wiśniew do realizacji zadań 
związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

• Nr 359/2018 z dnia 4 września 2018 r. w sprawie zmian w bu-
dżecie gminy na 2018 rok.

• Nr 360/2018 z dnia 20 września 2018 r. w sprawie powoła-
nia Komisji przetargowej (na zadanie pn.: „Przebudowa drogi 
gminnej Nr 361110W w miejscowości Radomyśl”).

• Nr 361/2018 z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zasad pro-
wadzenia rachunkowości dla zadania inwestycyjnego pod nazwą 
„Przebudowa drogi gminnej na działkach ewidencyjnych nr 838  
i część działki 839 w obrębie Łupiny od km 0+000 do km 1+960  
o dł. 1960 mb” otrzymanej od Wojewody Mazowieckiego dotacji 
z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinasowanie zadania 
związanego z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków inten-
sywnych opadów atmosferycznych deszczu i śniegu z 2017 roku.

• Nr 362/2018 z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zasad pro-
wadzenia rachunkowości dla zdania inwestycyjnego pod nazwą 
„Przebudowa drogi gminnej nr 361115W Nowe Okniny – Sta-
re Okniny część dz. ewid 1608 od km 1+160 d km 1+700 oraz 
drogi gminnej nr 361120 Nowe Okniny – Radomyśl dz. ewid. 
1133/2 część dz. ewid. 1133/1 od km 0+000 do km 1+170 o 
dł. 1710 mb” otrzymanej od Wojewody Mazowieckiego dotacji  

z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinasowanie zadania 
związanego z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków inten-
sywnych opadów atmosferycznych deszczu i śniegu z 2017 
roku.

• Nr 363/2018 z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zasad pro-
wadzenia rachunkowości w związku z realizacją zadań z Fun-
duszu  Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjar-
nej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju 
systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym  
i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów 
publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną intere-
sów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz 
likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycia 
wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udziele-
nia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popeł-
nienia przestępstwa (Program I Priorytet IIIB).

• Nr 364/2018 z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zasad prowa-
dzenia rachunkowości dla zadania inwestycyjnego pod nazwą 
„Budowa otwartych stref aktywności przy szkołach podstawo-
wych w miejscowościach Śmiary i Radomyśl” dofinansowane-
go ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach 
Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo – Rekreacyj-
nej o charakterze Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktyw-
ności (OSA) Edycja 2018.

• Nr 365/2018 z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zasad pro-
wadzenia rachunkowości w związku z zadaniem pod nazwą 
„Rewitalizacja zieleni wokół świetlicy wiejskiej w Tworkach” 
otrzymanej pomocy finansowej ze środków finansowych bu-
dżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckie-
go Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”.

• Nr 366/2018 z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zasad pro-
wadzenia rachunkowości w związku z zadaniem pod nazwą 
„Zakup tradycyjnych strojów ludowych połączony z zakupem 
akordeonu” otrzymanej pomocy finansowej ze środków fi-
nansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach 
„Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 
2018”.

• Nr 367/2018 z dnia 24 września 2018 r. w sprawie ustalenia 
wysokości stawki bazowej czynszu w lokalach wchodzących  
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wiśniew.

• Na 368/2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmian  
w budżecie gminy na 2018 rok.

• Nr 369/2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad prowa-
dzenia rachunkowości dla zadania pod nazwą „Ja w Internecie. 
Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfro-
wych PROW 2014-2020”.

• Nr 370/2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie opłat za ko-
rzystanie ze świetlic wiejskich i innych pomieszczeń będących 
własnością Gminy Wiśniew na prowadzenie kampanii wybor-
czej w wyborach samorządowych 21 października 2018 r.

• Nr 371/2018 z dnia 28 września 2018 r. w sprawie powoła-
nia komisji do odbioru zadania inwestycyjnego „Przebudowa 
drogi gminnej nr 36115W Nowe Okniny – Stare Okniny część 
dz. ewid. 1608 od km 1+160 do km 1+700 oraz drogi gminnej  
nr 361120 Nowe Okniny – Radomyśl dz. ewid. 1133/2 część  
dz. ewid. 1133/1 od km 0+000 do km 1+170 o dł. 1710 mb”.

• Nr 372/2018 z dnia 28 września 2018 r. w sprawie wykonywania 
innych czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy.
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UchWały podjęte prZeZ radę GmIny WIśnIeW
podczas XLIII sesji w dniu 6 lipca 2018 r.  

rada Gminy Wiśniew podjęła następujące uchwały:

1)  Nr XLIII/305/2018 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy  
do wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nie-
ruchomości mienia gminnego w miejscowościach Okniny  
– Podzdrój i Radomyśl,

2)  Nr XLIII/306/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/200/2017 
Rady Gminy Wiśniew z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie 
uchwalenia wieloletniego Programu gospodarowania miesz-
kaniowym zasobem gminy Wiśniew na lata 2017 – 2021,

3)  Nr XLIII/307/2018 w sprawie wyrażanie zgody na zbycie nie-
ruchomości mienia gminnego położonej w miejscowości Borki 
– Paduchy,

4)  Nr XLIII/308/2018 w sprawie wyrażanie zgody na zbycie nieru-
chomości mienia gminnego położonej w miejscowości Mroczki,

5)  Nr XLIII/309/2018 w sprawie uchylenia uchwały Nr 
XXXVI/252/09 z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie zapro-
szenia jednej rodziny polskiego pochodzenia do osiedlenia się 
na terenie Gminy Wiśniew w ramach procedury repatriacji,

6)  Nr XLIII/310/2018 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży loka-
lu mieszkalnego,

7)  Nr XLIII/311/2018 w sprawie określenia tygodniowego obo-
wiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wymienionych 
w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Na-
uczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin 
nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze  
w jednostkach oświatowych dla których organem prowadzą-
cym jest gmina Wiśniew,

8)  Nr XLIII/312/2018 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie za-
ciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,

9)  Nr XLIII/313/2018 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej gminy Wiśniew na lata 2018- 2025,

10)  Nr XLIII/314/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy  
Wiśniew na 2018 rok.

podczas XLIV sesji w dniu 15 lipca 2018 r.  
rada Gminy Wiśniew podjęła następujące uchwały:

1)  Nr XLIV/315/2018 w sprawie uczczenia Jubileuszu 600-lecia 
Pierwszej Pisemnej Wzmianki o Wiśniewie,

2)  Nr XLIV/316/2018 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wiśniew.

podczas XLV sesji w dniu 26 lipca 2018 r.  
rada Gminy Wiśniew podjęła następujące uchwały:

1)  Nr XLV/317/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/155/09 
Rady Gminy Wiśniew w  sprawie ustalenia regulaminu wyna-
gradzania nauczycieli,

2)  Nr XLV/318/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wój-
ta Gminy Wiśniew,

3)  Nr XLV/319/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Gminy Wiśniew na lata 2018 – 2025,

4)  Nr XLV/320/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiśniew 
na 2018 rok,

5)  Nr XLV/321/2018 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego 
kredytu w wysokości 3.600.000 zł,

6)  Nr XLV/322/2018 w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania 
napojów alkoholowych w miejscach publicznych.

podczas XLVI sesji w dniu 14 września 2018 r.  
rada Gminy Wiśniew podjęła następujące uchwały:

1)  Nr XLVI/323/2018 w sprawie ustalenia zasad usytuowania  
na terenie Gminy Wiśniew miejsc sprzedaży i podawania  
napojów alkoholowych,

2)  Nr XLVI/324/2018 w sprawie regulaminu dostarczania wody  
i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wiśniew,

3)  Nr XLVI/325/2018 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy  
do wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieru-
chomości mienia gminnego w miejscowości Mościbrody,

4)  Nr XLVI/326/2018 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy 
Miejscowości Helenów,

5)  Nr XLVI/327/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Wiśniew,

6)  Nr XLVI/328/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
części miejscowości Mościbrody, gmina Wiśniew,

7)  Nr XLVI/329/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/155/09 
Rady Gminy Wiśniew w  sprawie ustalenia regulaminu wyna-
gradzania nauczycieli,

8)  Nr XLVI/330/2018 w sprawie określenia czasu bezpłatnego na-
uczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat 
za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych 
przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szko-
łach podstawowych prowadzonych przez gminę Wiśniew,

9)  Nr XLVI/331/2018 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Gminy Wiśniew na lata 2018 – 2025,

10)  Nr XLVI/332/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiś-
niew na 2018 rok,

11)  Nr XLVI/333/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr 
XXVI/172/2017 Rady Gminy Wiśniew z dnia 26 stycznia 2017 
r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Wiśniew.
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Zasłużona
emerytura

pani jadwiga Zofia soszyńska pracowała 
w UG Wiśniew od dnia 1 września 1976 r. 
a więc prawie 42 lata. Pracę rozpoczyna-
ła od stanowiska referenta ds. kancela-
ryjno – technicznych. Od roku 1982 peł-
niła również funkcję Kierownika Gminnej 
Służby Rolnej. We wrześniu 1983 r. zo-
stała mianowana przez Naczelnika Gmi-
ny na stanowisko inspektora gminnego.  
W 1991 r. w wyniku zmian ustrojowych  
i powstaniu samorządu została zatrud-
niona na stanowisko ds. gospodarki 

gruntami i ochrony środowiska a następnie na stanowisko ds. go-
spodarki nieruchomościami i ewidencji działalności gospodarczej.

pani marianna teresa Zdanowska była 
pracownikiem UG Wiśniew od dnia 12 
czerwca 1980 r., w urzędzie pracowała 
ponad 38 lat. Pracę rozpoczynała od 
stanowiska ds. wewnętrznych i wojsko-
wych. W roku 1983 została referentem 
ds. wymiaru podatku i opłat. W roku 
1986 została mianowana na stanowi-
sko inspektora gminnego. Po zmianach 
ustrojowych w 1991 r. (powstanie sa-
morządu gminnego) pani Marianna 
została zatrudniona na stanowisko  
ds. wymiaru podatków i opłat. 

pani danuta teresa Zegardło pracowała 
w UG Wiśniew od dnia 1 września 1975 r., 
czyli 43 lata. Rozpoczynała od stanowi-
ska referenta ds. handlu i usług, a na-
stępnie od 1979 r. starszego referenta 
ds. księgowości budżetowej. Przez cały 
1990 rok pełniła również funkcję głów-
nego księgowego w Gminnym Ośrod-
ku Kultury. Po zmianach ustrojowych  
w 1991 r. została zatrudniona na stano-
wisku ds. księgowości budżetowej.

pan jan krzysztof adamczyk pracował 
w UG Wiśniew od 1 lutego 1979 roku. 
Pracę rozpoczął na stanowisku inspek-
tora ds. budownictwa. 1 października 
1983 r. został mianowany na inspektora 
ds. gospodarki żywnościowej, a następ-
nie zajmował stanowisko inspektora ds. 
produkcji zwierzęcej. 2 stycznia 1991 r. 
rozpoczął pracę na stanowisku referenta 
ds. rolnictwa, leśnictwa, dróg i mostów,  
a od 1996 r. pełni obowiązki inspektora 
ds. ochrony środowiska i utrzymania dróg. 

pani anna montewka pracowała w UG 
Wiśniew od dnia 1 czerwca 2005 r. na 
stanowisku woźnej, na którym praco-
wała przeszło 12 lat. Pani Ania oprócz 
tego, że dbała o czystość w urzędzie 
angażowała się w działania nie związa-
ne bezpośrednio z jej pracą, przed każ-
dymi świętami dbała o świąteczny na-
strój w urzędzie, robiła dekoracje oraz 
przygotowywała potrawy na wspólną 
wigilię i spotkania wielkanocne dla pra-
cowników urzędu.

Wszystkim emerytom składamy serdeczne podziękowania i słowa uznania za zaangażowanie w pracę, 
 sumienność i obowiązkowość oraz życzymy wielu chwil radości. 
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InWestycje GmInne

W kwietniu br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Ma-
zowieckiego w Warszawie Gmina Wiśniew złożyła wniosek o dofi-
nansowanie operacji pt. „Remont budynku strażnicy w miejscowości 
Łupiny” w ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2018”. 

29 czerwca została podpisana umowa dotycząca pomocy fi-
nansowej udzielonej w formie dotacji celowej na dofinansowa-
nie wykonania prac remontowych budynku użytkowanego przez 
jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Łupiny. Całkowita wartość 
inwestycji wynosi około 157.000 zł, a przyznane dofinansowanie 
to kwota 23.742,00 zł. 

Projekt zakłada wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych, 
izolację cieplną, wykonanie wentylacji pomieszczeń garażu i stry-
chu, instalację odgromową oraz wymianę części stolarki okiennej 
i drzwiowej. Wykonanie części prac polegających na wymianie 
konstrukcji dachu i nadproży bramy garażowej planowana jest 
jeszcze w tym roku. Prace remontowe już trwają.

remont BUdynkU straŻnIcy  
W mIejscoWoścI łUpIny

maZoWIeckI InstrUment aktyWIZacjI 
sołectW maZoWsZe 2018

BUdoWa otWartych streF aktyWnoścI

W czerwcu br. Gmina Wiśniew podpisa-
ła dwie umowy z Urzędem Marszałkowskim 
Województwa Mazowieckiego w Warsza-
wie o udzieleniu dotacji ze środków finanso-
wych budżetu Województwa Mazowieckie-
go w ramach „Mazowieckiego Instrumentu 
Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”. 

Umowa pierwsza dotyczy zadania pn. 
„Zakup tradycyjnych strojów ludowych połą-
czony z zakupem akordeonu”, umowa druga 
obejmuje zadanie pn. „Rewitalizacja zieleni 
wokół świetlicy wiejskiej w Tworkach”. 

Zadania realizowane są na podstawie 
wniosków złożonych do Urzędu Gminy Wiś-
niew przez sołectwa Wiśniew i Tworki. Całkowita wartość dwóch zadań 
wynosi 40.000 zł, a przyznane dofinansowanie to kwota 20.000 zł.

Rozpoczynają się prace pn. „Budowa otwartych stref aktywności 
przy szkołach podstawowych w miejscowościach: Śmiary i Radomyśl” 
zgodnie z Programem rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekrea-
cyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności 
(OSA) Edycja 2018. Wg podpisanej umowy przyznane dofinansowanie ze 
środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej nie przekroczy 50.000 zł,  
a całkowita wartość zadania wynosi około 110.000 zł. 

W wyniku zadania inwestycyjnego powstaną dwie siłownie plenero-
we ze strefami relaksu, wyposażone w urządzenia do ćwiczeń zlokalizo-
wane na świeżym powietrzu. Będą to miejsca do ćwiczeń, wypoczynku  
i spotkań lokalnej społeczności, pozwolą osobom w każdym wieku wrócić 
do zdrowego i aktywnego stylu życia.

 Zadanie pn. „Rewitalizacja zielenie wokół świetlicy wiejskiej w Tworkach” współfi-
nansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach 
„Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”.

Zadanie pn. „Zakup tradycyjnych strojów lodowych połączony z zakupem akordeonu” 
współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego  
w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”.

Projekt remontowanej strażnicy w Łupinach. fot. UG

Prace przy strażnicy w Łupinach. fot. UG

Rewitalizacji zieleni wokół świetlicy w Tworkach. fot. UG

Tradycyjne stroje ludowe i akordeon zakupione z dofinansowania. fot. UG
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prZeBUdoWa droGI dojaZdoWej  
do GrUntÓW roLnych W mrocZkach

Trwają prace w ramach 
zadania „Przebudowa drogi 
dojazdowej do gruntów rol-
nych w Mroczkach”. Gmina 
Wiśniew otrzymała  na ten 
cel dotację ze środków zwią-
zanych z wyłączeniem z pro-
dukcji gruntów rolnych.

Inwestycja polega na wykonaniu nawierzchni z kruszywa nie-
związanego na powierzchni 5.746,90 m2 i długości 919 m. 

BUdoWa BoIska pIłkarskIeGo  
W WIśnIeWIe

Trwają prace 
w ramach rea-
lizacji zadania 
inwestycyjnego 
„Budowa boi-
ska sportowego 
w Wiśniewie”. 
Dzięki inwesty-
cji gmina będzie 

posiadała pełnowymiarowe boisko trawiaste z bieżnią, trybuna-
mi, szatnią, drogą i placem wewnętrznym, oświetleniem oraz 
ogrodzeniem, na którym będzie mogła organizować gminne im-
prezy sportowe i kulturalne. 

Na placu, który Gmina Wiśniew otrzymała bezpłatnie od OSP Wiś-
niew, zostały wykonane już prace ziemne, wykonano system drenujący, 
została zasiana trawa, która już się zieleni i coraz bardziej przypomina 
prawdziwe boisko, wykonano ogrodzenie oraz instalację elektryczną.

Najbardziej z inwestycji cieszą się zawodnicy gminnej drużyny 
piłki nożnej, uczniowie i nauczyciele wychowania fizycznego, któ-
rzy będą mieli odpowiednio przystosowany do zawodów obiekt 
sportowy oraz druhowie OSP, którzy wreszcie będą mogli zorga-
nizować zawody sportowo-pożarnicze na właściwym technicznie 
obiekcie. Inwestycja ma się zakończyć w 2019 roku.  

Inwestycja dofinansowana przez ministra sportu i tury-
styki ze środków Funduszu rozwoju kultury Fizycznej (FrkF)  
w ramach programu rozwoju szkolnej Infrastruktury sportowej  
w formie dotacji w kwocie 1.358.400 zł.

termomodernIZacja I prZeBUdoWa 
BUdynkU UrZędU GmIny WIśnIeW

Roboty budowlane pierwszego etapu termomodernizacji  
i przebudowy budynku Urzędu Gminy Wiśniew dobiegają koń-
ca. Zakres pierwszego etapu prac obejmował wymianę dachu, 
tj. rozbiórkę istniejącego dachu pokrytego eternitem oraz wy-
konanie nowego stropodachu, wymianę okien na II piętrze, wy-
konanie elewacji z termomodernizacją oraz rozbudowę o zespół 
wejściowy z windą dla osób z niepełnosprawnością - taki obo-
wiązek nakłada na obiekty publiczne prawo budowlane. 

Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzędu Gminy 
Wiśniew dofinansowana jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 w kwocie pra-
wie 1.400.000 zł.

BUdoWa ULIcy sanItarIUsZek W WIśnIeWIe

W czerwcu br. oddano do użytku kolejną inwestycję. Jest nią 
zadanie pn. „Budowa ulicy Sanitariuszek w Wiśniewie”. Projekt 
zakładał wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni o długości 
191,9 m oraz chodnika, zjazdów i parkingu z kostki brukowej. 
Inwestycja umożliwi połączenie z siecią dróg publicznych obiek-
tów użyteczności publicznej tj. budynku Gminnego Ośrodka 
Zdrowia, budynku Urzędu Gminy Wiśniew oraz Kościoła Para-
fialnego  z ulicą Sanitariuszek. 

Całkowita wartość robót wyniosła ponad 290 tysięcy zł,  
z czego dofinansowanie to kwota około 127 tysięcy zł.

 „europejski Fundusz rolny na rzecz rozwoju obszarów Wiejskich: europa inwestująca w obszary wiejskie”.   
materiał opracowany przez referat rozwoju i Inwestycji Urzędu Gminy Wiśniew.  

Instytucja Zarządzająca proW 2014-2020 – minister rolnictwa i rozwoju Wsi.
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania  

„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ulica Sanitariuszek w Wiśniewie. fot. UG

Budynek Urzędu Gminy. fot. UG
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dnia 31 sierpnia br. Gmina Wiśniew zawarła umowę z ministrem 
sprawiedliwości na nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, 
niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio 
na miejscu popełnienia przestępstwa w ramach powierzenia realiza-
cji zadań ze środków Funduszu pomocy pokrzywdzonym oraz pomo-
cy postpenitencjarnej- Funduszu sprawiedliwości.

Zadanie realizowane jest w zakresie wsparcia i rozwoju sy-
stemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym prze-
stępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora 
finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną 
interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz 
likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem.

sprzęt ratowniczy dla ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Wiśniew

Decyzją Ministra Sprawiedliwości na realizację ww. zadania 
otrzymaliśmy dotację ze środków Funduszu Sprawiedliwości  
w wysokości 59.280,21 zł, co stanowi 99% wydatków. Planowany 
wkład własny gminy Wiśniew- 598,79 zł.

Ochotnicy z Łupin i Śmiar otrzymają torby ratownicze R1  
z wyposażeniem wraz z kompletami szyn Kramera i noszami typu 
deska. Natomiast ochotnicy ze starych oknin i z Gostchorzy 
otrzymają torby ratownicze R1 z wyposażeniem z kompletami 
szyn typu Kramera. OSP radomyśl otrzyma defibrylator, rozpie-
racz ramieniowy z akcesoriami oraz nowe węże hydrauliczne,  
a OSP Wiśniew zostanie doposażona w torbę ratowniczą R1 z wy-
posażeniem, komplet szyn typu Kramera oraz węże hydrauliczne. 

Nowo nabyty sprzęt przyczyni się do zwiększenia skutecz-
ności oraz usprawnienia podejmowanych działań ratowniczych 
jednostek OSP podczas udzielania pomocy poszkodowanym bez-
pośrednio na miejscu zdarzenia. Łączna wartość zakupionego 
sprzętu ratowniczego wyniesie prawie 60.000,00 zł.

ri

przebudowa drogi gminnej nr 361110W w miejscowości radomyśl

W kwietniu 2018 r. Gmina Wiśniew złożyła do mazowieckie-
go Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wniosek o dofinan-
sowanie zadania pn. „przebudowa drogi gminnej nr 361110W  
w miejscowości radomyśl”. 

We wrześniu br. otrzymaliśmy informację o zakwalifikowaniu 
zgłoszonego zadania do dofinansowania w ramach „Rządowego 
Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów 
poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej”. Głównym 
celem Programu jest zintensyfikowanie działań na rzecz pod-
niesienia rozwoju i wzrostu konkurencyjności regionów poprzez 
wsparcie w roku 2018 jednostek samorządu terytorialnego (gmin 
i powiatów) środkami budżetu państwa, w formie dotacji celo-

wej, realizacji zadań własnych z zakresu budowy, przebudowy  
lub remontów dróg powiatowych i gminnych.

Dnia 8 października 2018 r. w Warszawie nastąpiło uroczyste 
podpisanie umowy o udzielenie dotacji pomiędzy Wojewodą Ma-
zowieckim – Zdzisławem sipierą, a Gminą Wiśniew, reprezento-
waną przez Wójta Gminy Wiśniew – krzysztofa kryszczuka, przy 
kontrasygnacie Skarbnika Gminy – sylwii paryła. 

Całkowita wartość zadania wynosi 557.317,90 zł, z czego 
wnioskowane dofinansowanie wynosi 445.854,00 zł. Przebudo-
wa przedmiotowej drogi obejmuje wykonanie nowej nawierzchni 
na długości 583 m, chodnika przy Szkole Podstawowej w Rado-
myśli, poboczy i zatoki parkingowej.

ri

Usuwanie i unieszkodliwienie azbestu
Gmina Wiśniew w lipcu br. podpisała umowę z firmą PHUP „EURO-GAZ”  

Sp. j. ze Zgórska na realizację zadania pn.: „Usuwanie i unieszkodliwienie azbestu 
na terenie gminy Wiśniew w 2018 r.”. 

W ramach zadania zutylizowanych zostało ponad 100 ton płyt azbestowo-
cementowych z 37 posesji znajdujących się na terenie naszej gminy. Gmina Wiś-
niew na realizację powyższego zadania pozyskała dofinansowanie z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Kwota 
przyznanej dotacji wynosi 27.235,13 zł. 

Jednocześnie przypominamy, iż w sposób ciągły trwają zapisy osób, które 
chcą zgłosić eternit do utylizacji w przyszłym roku. Zainteresowanych zapraszamy  
do Urzędu Gminy Wiśniew, pokój nr 17, w godzinach pracy urzędu.                               ri

Wojewoda Mazowiecki i Wójt Gminy Wiśniew w trakcie podpisania umowy. arch. UG Podpisanie umowy. arch. UG
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„sprzątanie świata – polska 2018”
W tym roku pod hasłem „ akcja segregacja” w dniach 21-23 

września 2018 r. placówki oświatowe naszej gminy, w Wiśniewie, 
w śmiarach i w radomyśli z dziećmi i młodzieżą szkolną ruszy-
ły w teren. do tych działań od wielu lat włącza się młodzieżowy 
ośrodek Wychowawczy w Gostchorzy, który z własnej inicjatywy 
akcje sprzątania tego typu prowadzi nawet 2-3 razy w roku.

To bardzo ważne ze względu na lepsze wykorzystanie zasobów 
które ”zamrażamy” w odpadach oraz  poszanowanie środowiska, 
oszczędność energii i wody. Ale jest to istotne także ze względu na 
konieczność osiągnięcia przez polskie gminy poziomu 30% recyklin-
gu już w tym roku , a przez Polskę poziomu 50% recyklingu odpadów 
z gospodarstw domowych już za dwa lata , w roku 2020. Aktualnie  
z gospodarstw domowych do recyklingu trafia około 13 % odpadów, 

a musimy w ciągu dwóch lat zacząć zbierać ich poprzez zbiórkę se-
lektywną trzykrotnie więcej ! Segregacja odpadów jest także jedną  
z podstaw Gospodarki Obiegu Zamkniętego (Circular Economy), któ-
rą wdrażają Polska i wszystkie inne państwa Unii Europejskiej. 

Tradycyjnie, fotografie z akcji sprzątania dostarczył MOW 
w Gostchorzy. Od kilku lat naszą współpracę z Ośrodkiem ko-
ordynuje kierownik internatu i wychowawca w jednej osobie, 
Pan mgr Piotr Wiewiórka. W tegorocznej akcji z grona wycho-
wawców brali udział: mgr Monika Biernacka, mgr Emil Świderski 
oraz mgr Grzegorz Kobryński.

Z twarzy uwidocznionych na zdjęciach tryska radość, entu-
zjazm i świadomość dobrej roboty i zabawy, bo dzisiaj segregacja 
śmieci jest cool. 

jt

Zainteresowanych tematyką przy-
byłych mieszkańców oraz prelegentów 
w osobie agnieszki Głuchowskiej i ja-
cka kędzierskiego, reprezentujących 
Wojewódzki Fundusz ochrony środo-
wiska i Gospodarki Wodnej, Wydział 
Zamiejscowy w siedlcach powitał 
dyrektor Gminnego ośrodka kultury  
w Wiśniewie paweł ksionek oraz re-
prezentujący UG Wiśniew jan tom-
czak. W treści spotkania resort środo-
wiska zachęca mieszkańców polski do 
działań ograniczających emisję szkod-
liwych dla zdrowia i środowiska zanie-
czyszczeń powietrza. 

W ramach rządowego programu 
został przygotowany program prioryte-
towy Czyste Powietrze, dzięki któremu 
właściciele domów jednorodzinnych 
mogą ubiegać się o dofinansowanie na 
termomodernizację budynków. Program priorytetowy koncentru-
je się na termomodernizacji oraz efektywnym zarządzaniu energią 
w gospodarstwach domowych, co pozwoli zmniejszyć ilość zuży-
wanej energii cieplnej i rzeczywiste oszczędności finansowe. Zyska 
na tym również stan środowiska naturalnego, dzięki ograniczeniu 
emisji pyłów, gazów cieplarnianych i innych substancji. 

czyste powietrze
W ramach projektu ministerstwa środowiska 7 października br. w Gok  
w Wiśniewie odbyła się konferencja „czyste powietrze”.

Program Priorytetowy Czyste Powietrze to możliwość uzy-
skania wsparcia finansowego przez osoby fizyczne, właścicieli 
domów jednorodzinnych na ocieplenie domu, wymianę okien 
czy na wymianę starego, wysoko-emisyjnego kotła grzewczego. 
Program zaplanowany jest na okres 10 lat. 

Więcej informacji o projekcie CZYSTE POWIETRZE znajdą Pań-
stwo na: www.mos.gov.pl/czyste-powietrze

opracował: Jan Tomczak

fot. MOW Gostchorz fot. MOW Gostchorz
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dwa oznakowane samochody marki Ford transit ruszyły w teren, który uprzednio został po-
dzielony na dwa obszary. W każdym z samochodów był pracownik prac interwencyjnych, dosko-
nale znający topografie naszej gminy. Informacja o zbiórce trafiła do mieszkańców, którzy masowo 
z niej skorzystali i we wskazane miejsca gromadzenia dostarczyli bardzo duże ilości elektrośmieci. 

Samochody przewoziły elektrośmieci na PSZOK w Wiśniewie, czyli na dozorowany teren oczysz-
czalni. Po zebraniu elektrośmieci z terenu, dwa busy w pełni załadowane odjechały w kierunku War-
szawy, w miejsce przeładunku Polski Centralnej. Pozostałe zgromadzone elektrośmieci na PSZOK-u 
sukcesywnie były odbierane i transportowane do Warszawy. Ostatni transport odbył się 4 września br. 

Po zsumowaniu wagi i ceny otrzymaliśmy następujące dane: Łącznie zebraliśmy ponad 10 ton elek-
trośmieci. Absolutny rekord w ciągu ostatnich 5 lat. Jest to jedyny rodzaj odpadu za utylizację, którego 
nie płacimy, dlatego elektrośmieci mamy wyłączone z przetargu. Ze względu na fakt, że odpady były 
kompletne - materiał wartościowy z punktu widzenia odzysku oraz fakt, że zbiórka przeprowadzona zo-
stała wyjątkowo sprawnie - firma: RB recycling Kielce, Zakład Przetwarzania – Piekoszów z którą wpół-
pracujemy już szósty rok, wypłaci naszej gminie w ramach systemu odbioru odpadów komunalnych 
kwotę 1.144 zł chcąc podkreślić, że docenia naszą gminę w działaniach wynikających ze współpracy. 

Wszystkim Państwu, którzy przyczynili się do efektywnej zbiórki, Paniom i Panom Sołtysom za 
rzeczowy przepływ informacji do naszych mieszkańców, bardzo dziękujemy. Wspólny wysiłek popłaca. 

Jan Tomczak

objazdowa zbiórka elektrośmieci  
z punktów gromadzenia Gminy Wiśniew

przypominamy, że w okresie zimowym, czyli od listopada 
do kwietnia, raz w miesiącu, od mieszkańców Gminy Wiś-
niew odbierany będzie popiół. mieszkańcy zobowiązani są do 
pobrania dodatkowych worków w kolorze szarym z napisem 
„popiół”, służący do segregacji tego typu odpadów.

Jednocześnie przypominamy, że w tym okresie nie będą 
odbierane odpady BIO – odpady zielone, które przyjmowane 
są tylko w okresie letnim, czyli maj – październik.

od listopada segregujemy popiół

W dniach 24-27.09.2018 r. br. na terenie gminy Wiśniew 
została przeprowadzona zbiórka mebli i innych odpadów 
wielkogabarytowych. 

Zbiórkę przeprowadziła firma PUK Serwis Sp. z o.o.  
z Siedlec. Odpady zostały przewiezione do zagospodarowania 
do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunal-
nych w Woli Suchożebrskiej, ZUO Siedlce. Koszt samej utyliza-
cji tej masy odpadów wielkogabarytowych wyniósł: 5.221 zł. 

- Akcja spotkała się z pozytywnym odbiorem ze strony 
mieszkańców naszej gminy. Łącznie zebraliśmy ponad 20 
ton odpadów – powiedział, nadzorujący akcję z ramienia 
Gminy Wiśniew, jan tomczak, inspektor referatu Gospodarki 
Komunalnej UG Wiśniew. 

Jednocześnie przypominamy, że od poniedziałku do 
soboty czynny jest nasz Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych (PSZOK), który usytuowany jest na terenie 
Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Wiśniewie. Bez dodatkowych 
opłat można dostarczyć szereg różnorodnych rodzajów 
odpadów (zgodnie z ulotką). Telefon kontaktowy: 609 516 799. 
Serdecznie zapraszamy. (jt)

24-27.09.2018 r. Ilość ton

sektor  I 4,40

sektor II 4,46

sektor III 4,84

sektor III 4,72

PSZOK Wiśniew 3,00

Łącznie: 21,42 ton

objazdowa zbiórka odpadów 
wielkogabarytowych

 Zebrane odpady na placu PSZOK. fot. UG

Odbiór odpadów z placu PSZOK. fot. UG
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kryteria dochodowe uprawniające do otrzymania 
świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 
2018/2019 obowiązujące od 1 listopada 2018 r.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:
a) 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,
b) 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia,
c) 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia;

Wysokość dodatków do zasiłku rodzinnego:
a) z tytułu urodzenia dziecka, wynosi 1000,00 zł;
b) z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego wynosi 400,00 zł miesięcznie;
c) z tytułu samotnego wychowywania dziecka, wynosi 193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł  

na wszystkie dzieci;
d) z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wynosi 95,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci upraw-

nione do zasiłku rodzinnego;
e) z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego wynosi:

i. 90,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,
ii. 110,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia;

f) z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego wynosi 100,00 zł jednorazowo na dziecko;
g) z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania wynosi:

i. 113,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba 
szkoły ponadpodstawowej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek na-
uki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się 
orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,

ii. 69,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje 
się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadpodstawowej, a także szkoły artystycznej, w której realizo-
wany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadpodstawowej ;

ponadto:
Wysokość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka wynosi 1000,00 zł jednorazowo na jedno dziecko (becikowe).
Wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego wynosi 620,00 zł miesięcznie;
Wysokość świadczenia rodzicielskiego wynosi 1000,00 zł miesięcznie;

Od dnia 1 listopada 2018 r. do dnia 31 października 2019 r. wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 184,42 zł miesięcznie.
Od dnia 1 listopada 2019 r. wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 215,84 zł miesięcznie.

Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo do-
chodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wyso-
kości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2018 r. poz. 1497) od dnia 1 listopada 2018 r.:

1) kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego wynosi:
a) 674,00 zł na osobę w rodzinie lub,
b) 764,00 zł na osobę w rodzinie, której członkiem jest dziecko niepełnosprawne.

2) kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania specjalnego zasiłku opiekuńczego wynosi:
a) 764,00 zł na osobę w rodzinie.

3) kryterium dochodowe uprawniające do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (becikowe) wynosi:
a) 1922,00 zł na osobę w rodzinie.

Wysokość świadczeń rodzinnych  
obowiązująca od dnia 1 listopada 2018 r.

Z dniem 1 października 2018 roku weszło w życie rozporządzenie rady ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zwe-
ryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (dz. U. 2018 r., poz. 1358)
Zgodnie z zapisami rozporządzenia kryterium dochodowe dla: 
−	 osoby samotnie gospodarującej wynosi – 701 zł, 
−	 osoby w rodzinie – 528 zł. 

Zmianie ulegają też kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej: 
−	 maksymalna kwota zasiłku stałego została określona w wysokości –  645 zł, 

kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego – 308 zł.

Zmiana od 1 października 2018 roku kryteriów dochodowych  
oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
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BÓL krZyŻa

(z doktorem Zbigniewem Grabkiem rozmawia Urszula oknińska)

Ból krzyża - powszechna dolegliwość, która może pojawić się z różnych przyczyn  
i występować niemal u każdego. schorzenie, które może powodować pogorszenie 
jakości życia i niezdolność do pracy. Wszystkie wątpliwości w tej kwestii rozwieje 
lekarz rodzinny pan Zbigniew Grabek.

Gminne Wieści: panie doktorze, czy pacjenci często skarżą się na ta 
dolegliwość?

Zbigniew Grabek: Bardzo często. Trudno określić mi to w procentach, 
ale około 10-15% pacjentów jako główny powód wizyty podaje ból 
krzyża. Jest to chyba druga w kolejności przyczyna zwolnień lekar-
skich, tuż po infekcjach układu oddechowego. 
GW: co wywołuje bóle kręgosłupa?

ZG: Ból kręgosłupa, ból krzyża, to w zasadzie objaw wywoływany przez 
całą grupę chorób. Najczęstsza przyczyna to mechaniczne uszkodzenie 
kręgów, krążków międzykręgowych czyli tzw. dysków, stawów między-
kręgowych, mięśni, ścięgien, więzadeł i nerwów. Może być wywołane 
przeciążeniem mięśni, przeciążeniem ścięgien lub więzadeł przykręgo-
słupowych, wadami postawy, budowy ciała, wadami wrodzonymi krę-
gosłupa, zmianami zwyrodnieniowymi a  także złamaniami w przebiegu 
osteoporozy lub urazów kręgosłupa. Bóle krzyża mogą również wy-
woływać choroby ogólnoustrojowe bądź nie związane z kręgosłupem 
takie jak zakażenia, nowotwory, zesztywniające palenie stawów kręgo-
słupa, choroby trzustki, nerek, aorty, narządów rodnych. Na podstawie 
tego jak przebiega obraz kliniczny wyróżniamy takie trzy główne typy 
bólów krzyża. Mianowicie ból nieswoisty, to jest około 90% przypad-
ków i jest to ból któremu nie można przypisać konkretnej przyczyny. 
Pojawia się po wysiłku, po niewielkim urazie lub tak zwanym fałszy-
wym ruchu i zmniejsza w spoczynku, jest najsilniej odczuwany w dol-
nej części kręgosłupa, ale może promieniować czasami po zewnętrznej 
stronie uda do poziomu kolana. Ból nieswoisty mija od kilku dni do oko-
ło 3 miesięcy. Innym typem bólu jest ból związany z zespołem korzenio-
wym lub zespołem ogona końskiego, czyli taki ból który jest wywołany 
uciskiem rdzenia kręgowego lub wychodzących z niego nerwów przez 
struktury kręgosłupa. Najczęściej wpuklenie się dysku do kanału kręgo-
słupa lub zmiany zwyrodnieniowe. Zespól korzeniowy, ból korzeniowy 
ma charakter rwący, piekący, promieniuje do kończyny zaopatrywanej 
przez drażnione nerwy czyli np. rwa kulszowa, rwa udowa. Powoduje 
mrowienie, drętwienie, osłabienie siły mięśniowej, może się pojawiać 
nagle po podniesieniu jakiegoś ciężkiego przedmiotu, najczęściej jed-
nak przebieg choroby jest mało uchwytny. Zespół końskiego ogona to 
bardzo poważna sprawa, kiedy dochodzi do rozlewu zaburzeń czucia, 
zaburzeń ruchu w obrębie krocza , kończyn dolnych, zaburzeń oddawa-
nia moczu i stolca. Potrzebna jest wtedy pilna interwencja chirurgicz-
na, gdyż zwłoka może doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia 
nerwów. I trzeci typ bólu to jest ból spowodowany inną chorobą, który 
może wystąpić w przebiegu chorób sąsiadujących narządów. Na rozpo-
znanie wskazują wówczas charakterystyczne objawy.
GW: U kogo najczęściej występują bóle krzyża?

ZG: Najczęściej występują u osób w wieku 30-60 lat, otyłych, bardzo 
wysokich, u osób prowadzących siedzący tryb życia, spędzających 
bardzo dużo czasu za kierownicą, ciężko pracujących fizycznie, czy  
u osób bardzo mało aktywnych fizycznie - osoby ze słabymi mięśnia-
mi brzucha i pleców.

GW: panie doktorze w jaki sposób lekarz ustala rozpoznanie? 

ZG: Rozpoznanie ustalamy na podstawie wywiadu i badania układu 
ruchu. W większości przypadków nie są potrzebne dodatkowe bada-

nia ani dodatkowe ani obrazowe. Zleca się je dopiero wtedy jeżeli 
istnieje podejrzenie jakiejś konkretnej przyczyny bólu krzyża, albo nie 
ma poprawy po zastosowanym leczeniu. Z badań obrazowych zwykle 
wykonuje się rentgen kręgosłupa lędźwiowego a w razie braku po-
prawy tomografię komputerową lub rezonans magnetyczny.
GW: proszę podpowiedzieć jak możemy pomóc pacjentowi z bóla-
mi krzyża?

ZG: 99% pacjentów jest leczonych zachowawczo, czyli nieoperacyj-
nie. Stosujemy następujące sposoby postepowania – leki, leki prze-
ciwzapalne, przeciwbólowe, w postaci tabletek lub w cięższych przy-
padkach zastrzyków. Zastrzyki działają szybciej, są mniej szkodliwe 
dla wątroby, leki rozluźniające mięśnie przykręgosłupowe. W więk-
szości przypadków po dłuższym lub krótszym okresie przynoszą po-
prawę i ustąpienie bólu. Kiedyś bardzo modne leżenie w łóżku,  w tej 
chwili zaleca się jedynie krótkotrwałe do dwóch dni. W przypadku 
bardzo silnego bólu, który utrudnia jakikolwiek ruch. Po tych dwóch 
dniach należy wrócić do codziennej aktywności fizycznej wykonując 
tylko takie ruchy, które nie powodują bólu i nie oznacza to oczywiście 
powrotu do ciężkiej pracy fizycznej tylko do aktywności codzienne-
go wstawania, krzątania się po mieszkaniu itp. Ćwiczenia fizyczne – 
bardzo ważna sprawa, regularne ćwiczenia mięśni pleców i brzucha 
wzmacniają kręgosłup, trzeba pamiętać oczywiście żeby nie wykony-
wać ćwiczeń, które wywołują ból. Oprócz ćwiczeń ukierunkowanych 
na wzmacnianie kręgosłupa należy ogólnie dbać o dobrą kondycję fi-
zyczną. Różne formy fizykoterapii – ultradźwięki, prądy TENS, lasery, 
powierzchowne stosowanie ciepła, krioterapia, rozluźniają mięśnie, 
więzadła i ułatwiają  rozciąganie. Są stosowane jako metody uła-
twiające wykonywanie ćwiczeń rehabilitacyjnych. Techniki manualne 
– manipulacje, mobilizacje kręgosłupa robione przez rehabilitantów 
polegają na uruchomieniu tkanek miękkich położonych w bolącej 
okolicy kręgosłupa i oczywiście powinno się je stosować w połączeniu 
z ćwiczeniami fizycznymi, ale może je wykonywać tylko doświadczo-
ny rehabilitant. Leczenie zabiegowe niestety u około 1% pacjentów, 
chory na bóle krzyżowe, wymagane jest  leczenie operacyjne. Jeżeli 
wypadnięty dysk uciska na rdzeń kręgowy, może spowodować niedo-
włady kończyn, zaburzenia zwieraczy w postaci nietrzymania moczu. 
GW: jakie objawy powinny szczególnie nas zaniepokoić?

ZG: Opadnięcie stopy, niedowład kończyny dolnej, nietrzymanie mo-
czu, zburzenia oddawania stolca, obustronne drętwienie krocza, ból 
w nocy bardzo silny, budzący chorego ze snu, nie dający spać, niewy-
jaśniona przyczyna utraty masy ciała, nieustępowanie bólu pomimo 
leżenia w łóżku. W takich przypadkach bezwzględny kontakt z leka-
rzem natychmiastowo.
GW: proszę podpowiedzieć co robić aby nie zapadać na bóle krzyża?

ZG: Aby zmniejszyć ryzyko nawrotów bóli krzyża należy dbać o kon-
dycję fizyczną, prawidłową postawę ciała poprzez ćwiczenia takie jak 
pływanie jazda na rowerze, szybkie marsze. Ćwiczenia te wykonywać 
przynajmniej przez 30 minut  trzy razy w tygodniu. Ponadto należy się 
pozbyć nadwagi, w pozycji siedzącej podkładać poduszkę pod kręgo-
słup lędźwiowy, nie dźwigać ciężkich przedmiotów i nauczyć się pra-
widłowej techniki podnoszenia tzn. przykucamy, a wstając używamy 
mięśni nóg i brzucha. Powinniśmy spać na średnio twardym matera-
cu, nosić wygodne obuwie na niskim obcasie, dbać o właściwą dietę  
i dostarczanie odpowiedniej ilości witaminy D. 

GW: Serdecznie dziękuję.
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95 lat osp GostchorZ

jubileusz 95. lat, to znaczący czas w historii, to czas życia 
kilku pokoleń. jest to również z  pewnością powód do dumy, 
do licznych wspomnień, ale także do świętowania w gronie 
najbliższych i zaproszonych gości. ochotnicza straż pożarna  
w Gostchorzy świętowała jubileusz 95-lecia w niedzielę 22 lipca.

Uroczystości rozpoczęły się przemarszem zaproszonych 
jednostek OSP oraz gości, na czele ze Strażacką Orkiestrą Dętą  
z Mordów, oraz pocztami sztandarowymi. Pododdziały strażaków 
wprowadzone zostały na boisko sportowe przez dowódcę uroczy-
stości – dh macieja mazurka.

Po wciągnięciu flagi państwowej na maszt z równoczesnym 
odegraniem hymnu państwowego, uroczystym rozpoczęciu świę-
ta przez prezesa osp Gostchorz, piotra dołęgę, kapelan gmin-
ny ks. kanonik henryk krupa odprawił Mszę polową w intencji 
wszystkich strażaków i ich rodzin.

Po nabożeństwie aleksandra Gorzkowska przedstawiła rys 
historyczny OSP Gostchorz, po czym nastąpiło poświęcenie przez 
kapelana gminnego ks. Henryka Krupę samochodu strażackiego 
marki MAN - zakupionego z budżetu gminy Wiśniew - oraz sztan-
daru – ufundowanego przez społeczeństwo. Wręczenia sztanda-
ru dokonał Wójt Gminy Wiśniew, krzysztof kryszczuk - członek 
ZoW Zosp rp w Warszawie, po czym nastąpiło przekazanie jed-
nostce OSP Gostchorz samochodu strażackiego.

Podczas uroczystości zostały wręczone medale i odznaczenia.
Jednostka OSP Gostchorz z okazji jubileuszu została odzna-

czona Złotym medalem „Za Zasługi dla pożarnictwa”. 
Za szczególne zaangażowanie w działalność na rzecz Związ-

ku Ochotniczych Straży Pożarnych, Prezydium Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczy-
pospolitej w Warszawie nadało Złoty medal „Za Zasługi dla po-
żarnictwa” druhowi Zdzisławowi jurzykowi.

Za szczególne zaangażowanie w działalność na rzecz Związ-
ku Ochotniczych Straży Pożarnych, Prezydium Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczy-
pospolitej w Warszawie nadało srebrny medal „Za Zasługi dla 
pożarnictwa” druhom: henrykowi prochenka, jerzemu mazur-
kowi, Zenonowi Wróblowi, januszowi misiakowi, stanisławowi 
muszyńskiemu oraz romanowi szczygłowi.

Za szczególne zaangażowanie w działalność na rzecz Związ-
ku Ochotniczych Straży Pożarnych, Prezydium Zarządu Oddziału 

Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczy-
pospolitej w Warszawie nadało Brązowy medal „Za Zasługi dla 
pożarnictwa” druhowi tomaszowi mazurkowi.

Odznaki za wysługę lat uchwałą prezydium ZOG ZOSP RP  
w Wiśniewie otrzymali:

•	 dh łukasz jukowski- 15 lat
•	 dh Zenon Gorzkowski – 20 lat
•	 dh paweł ksionek – 20 lat
•	 dh mariusz jurzyk - 20 lat
•	 dh michał pasztor – 20 lat
•	 dh jacek misiak – 25 lat
•	 dh Grzegorz jurzyk – 30 lat
•	 dh jarosław Wróbel - 40 lat
•	 dh Fabian Wróbel – 40 lat
Jednostka w dniu Jubileuszu otrzymała również: od Samorzą-

du Województwa Mazowieckiego 6 kompletów ubrań ochron-
nych składających się z kurtki, spodni, butów, rękawic i hełmu  
z latarką oraz od samorządu Gminy Wiśniew - defibrylator.

W uroczystościach wzięli udział m.in.: Wicemarszałek Wojewódz-
twa Mazowieckiego - janina ewa orzełowska, Komendant Miejski 
PSP w Siedlcach - st. bryg. andrzej celiński, Wójt Gminy Wiśniew oraz 
Członek ZOW ZOSP RW w Warszawie - krzysztof kryszczuk, Członek 
Komisji Rewizyjnej ZOW ZOSP RP w Warszawie – józef orzyłowski, 
Komendant ZOG ZOSP RP – Wojciech Grzegorczyk, Przewodnicząca 
Rady Gminy Wiśniew - Beata ługowska, radny powiatu siedleckiego 
- kazimierz prochenka oraz Skarbnik Gminy Wiśniew - sylwia paryła.

relacja foto z uroczystości na: http://wisniew.pl/archiwum-
-lipiec-wrzesien-2018/strazacki-jubileusz-w-gostchorzy

Orkiestra dęta Mordy. Fot. UGWręczenie sztandaru OSP Gostchorz. Fot. UG Przemarsz na plac Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. Fot. UG

Goście uczestniczący w uroczystościach. Fot. UG Wręczenie odznaczeń zasłużonym strażakom. Fot. UG

Kapelan gminny ks. kanonik Henryk Krupa święci nowy samochód OSP Gostchorz. Fot. UG
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pod siedlcami w Wiśniewie

W niedzielę 5 sierpnia 2018 r. na skwerze 600-lecia w Wiś-
niewie, już po raz 12., odbył się mazowiecki Festiwal kapel 
Ludowych „pod siedlcami w Wiśniewie”. tegoroczną edycję 
Festiwalu wsparł Urząd marszałkowski Województwa mazo-
wieckiego. patronat nad Festiwalem - od jego powstania - spra-
wuje krzysztof kryszczuk, wójt gminy Wiśniew.

Mazowiecki Festiwal Kapel Ludowych „Pod Siedlcami w Wiś-
niewie…” to cykliczna impreza, której zadaniem jest promowa-
nie kultury ludowej oraz dokumentacja tradycji autentycznego 
muzykowania ludowego. Festiwal, zapoczątkowany w 2006 roku 
przez Gminny Ośrodek Kultury, to rodzaj konkursu w którym ry-
walizują między sobą kapele ludowe i soliści grający na tradycyj-
nych instrumentach, których repertuar jest zgodny z tradycjami 
naszego regionu.

Festiwal, który prowadził nowo powołany dyrektor GOK  
w Wiśniewie, paweł ksionek, tradycyjnie otworzył Zespół Ludo-
wy „Wiśniewiacy” im. Zbigniewa Myrchy. Następnie wójt, Krzysz-
tof Kryszczuk wręczył:

- krzysztofowi Izdebskiemu, nagrodę Wójta Gminy Wiśniew 
za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upo-
wszechniania i ochrony kultury;

- odchodzącej na emeryturę - janinie dołgich, podziękowa-
nie za wieloletnią pracę na stanowisku dyrektora Gminnego 
Ośrodka Kultury w Wiśniewie;

- kierownikowi ZL „Wiśniewiacy” stanisławowi Wróblewskie-
mu, obchodzącemu w tym roku 30-lecie pracy artystycznej na 
terenie gminy Wiśniew – podziękowanie oraz dyplom uznania.

Po tych bardzo miłych i uroczystych chwilach na scenę zapro-
szeni zostali uczestnicy Festiwalu. W tym roku na wiśniewskiej 
scenie zaprezentowały się kapele z Mazowsza i Lubelszczyzny:
•	 Kapela „Venus” z Łukowa;
•	 Kapela „Zoża” z Łukowa;
•	 Kapela „Janka Muzykanta” z Borków-Kosów;
•	 Kapela „Podlasiaki” z Leśnej Podlaskiej;
•	 Kapela „Wieśki i Cześki’ z gminy Skórzec;
•	 Zespół „Folk Lacki” ze Stoku Lackiego;
•	 Kapela „Jarzębina Czerwona” ze Stanina;
•	 Zespół „Forte” z Łukowa;
•	 Kapela Ptasińskiego z Wielgolasu;

oraz soliści:
•	 Tadeusz Sójka z Brzozowicy Dużej;
•	 Wiesław Iwanowski.

Grand Prix Festiwalu otrzymała kapela „podlasiaki” z Leśnej 
podlaskiej. Wszyscy uczestnicy otrzymali statuetki i pamiątkowe 
dyplomy, które wręczyli: wójt gminy Wiśniew - krzysztof krysz-
czuk, była dyrektor GOK - janina dołgich oraz jury w składzie mi-
chał hołownia – przewodniczący oraz Izabela kiryluk i stanisław 
Wróblewski członkowie komisji.

Na zakończenie Festiwalu wystąpiła kapela „trzy czwarte”  
z Ełku. Kapela, która powstała w 2012 roku, grała utwory głównie 
dawnej Wileńszczyzny. W repertuarze można usłyszeć skoczne 
polki, marsze, oberki, mazury oraz muzykę biesiadną.

ik

Jury. Fot. UG Fot. UG

Kapela Trzy czwarte. Fot. UG Kapela Wieśki i Cześki. Fot. UG Wręczenie nagrody. Fot. UG

Wykonawcy XII Festiwalu. Fot. UG
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Wykonawcy XII Festiwalu. Fot. UG

13 lipca br. na wrocławskim rynku wśród absolwentów 
akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu promowanych na 
pierwszy stopień oficerski była mieszkanka naszej gminy – 
Zofia WIsZnIeWska z radomyśli. pani podporucznik jest 
pierwszą kobietą pochodzącą z naszej gminy, która ukończyła 
akademię wojskową. 

W uroczystości wzięło udział wielu znamienitych gości, m.in.: 
przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, Sztabu Gene-
ralnego Wojska Polskiego, jednostek wojskowych, policji, ducho-
wieństwa, władz wojewódzkich i samorządowych.

Aktu uroczystego promowania na stopień podporucznika 
dokonali: Dowódca Generalny Rodzaju Sił Zbrojnych - gen. 
broni Jarosław Miki, Dowódca Operacyjny Rodzaju Sił Zbroj-
nych - gen. broni dr. Sławomir Wojciechowski oraz Zastępca 
Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego - gen. dyw. dr. 
Adam Joksa. Absolwenci, podchodząc do podiów, przyklękali 
na nich, a promujący wypowiadali słowa „W imieniu Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej 
mianuję Panie i Panów podpo-
rucznikami Wojska Polskiego”. 
Po wygłoszeniu formuły gene-
rałowie dotykali piórami szabli 
lewego ramienia absolwentów. 
Podczas uroczystości nowo 
mianowani oficerowie złożyli 
uroczyste ślubowanie oraz od-
śpiewali „Pieśń Rycerską”.

Promocję zakończyła defilada 
pododdziałów biorących udział  
w uroczystości. Najbarwniejszymi 
pododdziałami biorącymi udział  
w defiladzie były kolumny absol-
wentów, maszerujące z kwiatami 
wręczonymi im przez licznie przy-
byłe na uroczystość rodziny. Wśród 
nich nie mogło oczywiście zabrak-
nąć delegacji z naszej gminy.

- Moje plany odnośnie wyższej uczelni, 
ukształtowały się przed ukończeniem gim-
nazjum, czym podyktowany był również wy-
bór liceum oraz odpowiedni profil klasy. Na 
początku liceum wstąpiłam w szeregi Związ-
ku Strzeleckiego „Strzelec”, gdzie na cotygo-
dniowych weekendowych zajęciach mogłam 
kształtować swoje umiejętności i budować 
wiedzę odnoście służby w Wojsku Polskim, 
czego namiastką była właśnie ta organiza-
cja paramilitarna. Przez trzy lata poznałam 
jak to jest nosić mundur i co się z tym wiąże, 
pomogło mi to utwierdzić się w przekona-
niu, że chcę go nosić codziennie, a zamiast 
bawić się w wojsko, robić to zawodowo. Roz-
poczęcie nauki w Wyższej Szkole Oficerskiej 
Wojsk Lądowych we Wrocławiu stało się 
moim marzeniem, które urzeczywistniło się 
we wrześniu 2013 roku. Nauka trwała pięć 
lat, gdzie poza uzyskaniem specjalizacji woj-
skowej jako artylerzysta, ukończyłam stu-
dia licencjackie i magisterskie na kierunku 
zarządzanie. Przed końcem mojej nauki, 

Szkoła Wyższa została przekształcona w Akademię Wojsk Lą-
dowych im. gen. Tadeusza Kościuszki, której absolwentką sta-
łam się w sierpniu 2018 roku. Po obronie pracy magisterskiej 
i zdaniu egzaminów oficerskich, koniec nauki został uwień-
czony uroczystą Promocją Oficerską na Wrocławskim rynku.  
Ta poprzedzona wręczeniem patentów oficerskich uroczystość, 
to oficjalne mianowanie na pierwszy stopień oficerski. Moje 
pierwsze stanowisko jako podporucznik objęłam w 5 Lubuskim 
Pułku Artylerii w Sulechowie, gdzie służę jako dowódca pluto-
nu. Moim zadaniem jest codzienne szkolenie żołnierzy, utrzy-
mywanie zdolności bojowej plutonu i podnoszenie umiejętno-
ści pracy na sprzęcie, jakim jest 152mm armatohaubica DANA. 
– powiedziała nam ppor. Zofia Wiszniewska.

Jesteśmy dumni z „naszej” Pani podporucznik. Gratulujemy 
zaszczytnej godności oficerskiej. Życzymy szybkich awansów na 
kolejne stopnie oficerskie oraz satysfakcji z pełnionej służby dla 
naszej Ojczyzny.

Została oficerem
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Uroczystości jubileuszowe 600. lecia
15 lipca 2018 roku odbywały się oficjalne uroczystości jubileu-

szowe 600-lecia pierwszej pisemnej wzmianki o Wiśniewie połączo-
ne z XI Festiwalem kuchni regionalnej „Z wiśniowym smakiem”. 

Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 10.00 w Gminnym 
Ośrodku Kultury uroczystą sesją Rady Gminy Wiśniew, w trakcie 
której radni podjęli uchwałę intencyjną z okazji 600-lecia Wiśnie-
wa oraz uchwali nowy Statut Gminy Wiśniew.

W trakcie sesji zostały wręczone, po raz pierwszy, Nagrody 
Wójta Gminy Wiśniew za osiągnięcia w dziedzinie twórczości 
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Pamiątkowe  
dyplomy wraz z nagrodą finansową otrzymali:
•	 pani janina dołgich, 
•	 pan stanisław Wróblewski, 
•	 pan krzysztof Izdebski,
•	 oraz stowarzyszenie aktywności Lokalnej „radośĆ” z radomyśli.

Podczas sesji wręczono również pamiątkowe medale oso-
bom, instytucjom i samorządom współpracującym i zasłużonym 
dla Wiśniewa.

Następnie zaproszeni goście oraz radni i mieszkańcy przeszli 
na plac przy Urzędzie Gminy Wiśniew, gdzie odsłonięto tablicę  
z nazwą placu – „Skwer 600-lecia”, a następnie wszyscy udali się 
do kościoła parafialnego, gdzie Mszę świętą w intencji mieszkań-
ców Wiśniewa, odprawił ks. andrzej kubalski. Oprawę nabożeń-
stwa zapewniła Młodzieżowa Orkiestra Dęta z gminy Czemierniki 
i Radzyń Podlaski.

Równolegle odbywał się Bieg uliczny z okazji 600-lecia Wiśniewa.

Uroczysta sesja Rady Gminy Wiśniew. fot. UG Zespół Pieśni i Tańca „Chodowiacy”. fot. UG

Wójt Gminy Wiśniew z przedstawicielami delegacji ze Słowacji. fot. UG

Prezes Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej „Radość” odbiera Nagrodę Wójta Gminy 
Wiśniew. fot. UG

Publiczność. fot. UG
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Uroczystości jubileuszowe 600. lecia
Około godziny 13.00 roz-

poczęły się oficjalne uroczy-
stości na Skwerze 600-lecia. 
Uroczystości rozpoczął Wójt 
Gminy Wiśniew, krzysztof 
kryszczuk witając zgroma-
dzonych gości, radnych oraz 
mieszkańców gminy. Wśród 
licznego grona zaproszo-
nych gości byli m.in.: Mini-
ster Energii, Poseł na Sejm 
RP – krzysztof tchórzewski, 
Senator RP – Waldemar 
kraska, I Wicewojewoda 
Mazowiecki – sylwester dą-
browski, Prezydent Miasta 
Siedlce – Wojciech kudelski, 

Starosta Siedlecki – dariusz stopa, wójtowie gmin powiatu siedleckie-
go: tomasz hapunowicz - Zbuczyn, dorota dmowska – paczuska – 
Mokobody, henryk Brodowski – Siedlce, stanisław kaliński – Skórzec 
oraz sławomir Wasilczuk – Korczew, Dyrektor MODR w Warszawie – 
sławomir piotrowski, Zastępca KMP w Siedlcach – mł. insp. janusz 
celiński, Zastępca KM PSP w Siedlcach – bryg. Waldemar rostek, 
Dyrektor Delegatury w Siedlcach Kuratorium Oświaty w Warszawie 
-adam skup. Była też z nami delegacja starostów ze Słowacji: katarina 
Škvarlová, Igor Birčák, martin kollár i Ladislav timčo.

W dalszej części programu jubileuszowego znalazła się m.in.: 
uroczysta ceremonia zasypywania młodych wiśni, wybijanie mo-
nety jubileuszowej „Talar Wiśniewski”, poczęstunek jubileuszo-
wym tortem oraz wręczenie nagród laureatom biegu Jubileuszo-
wego „Z wisienką w tle”.

Jednym z elementów uroczystości był pokaz i degustacja po-
traw z wiśni. Swoje popisowe potrawy zaprezentowały Koła Go-
spodyń Wiejskich z Helenowa, Daćbog i Plut, Radomyśli, Twork, 
Starych Oknin, oraz Pani Hanna Jastrzębska z Łupin. Kulinarne spe-
cjały oceniała komisja konkursowa w składzie: carlos Gonzales-

-tejera – przewodniczący, Bożena Wyrębek – sekretarz oraz człon-
kowie – maria jasińska i Wiesław księżopolski. Komisja miała jak 
co roku miała trudne zadanie, ponieważ przygotowane potrawy 
zachwycały swoją wyjątkowością i unikalnym i niepowtarzalnym 
smakiem. Ostatecznie werdykt był następujący:
•	 I miejsce – hanna jastrzębska z łupin za „Śledzie na słodko  

z suszonymi wiśniami”;
•	 II miejsce - kGW z radomyśli za Pasztet z wiśnią i musem  

wiśniowym”;
•	 III miejsce – kGW z helenowa za Tort Jubileuszowy „Wiśniowa 

fantazja”.
Poza tym komisja przyznała wyróżnienie dla kGW „twórcze 

kobiety” z twork za „poncz –powiew lata”. Dyplomy za udział 
otrzymały: kGW ze starych oknin oraz kGW daćbogi i pluty. 
Pierwsze trzy miejsca oraz wyróżnienie otrzymały talony pienięż-
ne. Zaszczyt przygotowania nalewki z owoców wiśni na XII Festi-
wal Kuchni Regionalnej „Z wiśniowym smakiem” przypadł Pani 
hannie jastrzębskiej z łupin.

Wśród artystów, którzy w tym roku zaprezentowali się na na-
szej scenie podczas uroczystości jubileuszowych oraz wiśniowego 
święta znaleźli się: Zespół pieśni i tańca „Wiśniewiacy” im. Zbi-
gniewa myrchy, Zespół Ludowy „Wiśniewiacy” im. Zbigniewa 
myrchy, Zespół Wokalny „radośĆ” z radomyśli, młodzieżowa 
orkiestra dęta czemierniki-radzyń, słowackie zespoły folklory-
styczne z drienicy i dubovicy oraz Zespół pieśni i tańca „cho-
dowiacy” im. alicji siwkiewicz. Dużym zainteresowaniem wśród 
publiczności cieszył się również pokazy kulinarne carlosa Gonza-
les-tejera oraz występ dla dzieci – „W krainie fantazji”. W pro-
gramie nie zabrakło koncertów z muzyką taneczną w wykonaniu 
grupy „ambitus” – hity polskiego rocka oraz gwiazdy wieczoru 
grupy „jagoda i Brylant”.

Współorganizatorem uroczystości był Samorząd Wojewódz-
twa Mazowieckiego - Mazowsze Serce Polski. Patronami medial-
nymi festiwalu byli: Katolickie Radio Podlasie, Tygodnik Siedlecki, 
Twoje Radio Wiśniew oraz tubasiedlec.pl.

Więcej informacji oraz fotorelacja z uroczystości  na: www.wisniew.pl.

Publiczność w trakcie koncertu gwiazdy wieczoru. fot. UG Uczestnicy konkursu Kuchni Regionalnej „Z wiśniowym smakiem”. fot. UG

 Występ słowackich zespołów folklorystycznych. fot. UG
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Wieczór 
poetycki  
w Wiśniewie

W czwartek 30 sierpnia br.  
w Gminnym ośrodku kultury w Wiś-
niewie odbył się wieczór poetycki 
zorganizowany przez towarzystwo 
społeczno-kulturalne „raZem”. 
Wieczór był podsumowaniem „Kon-
kursu poezji lokalnej”, który miał 
na celu wyrażenie własnych myśli  
w postaci utworu poetyckiego z oka-
zji upamiętnienia 600-lecia pierwszej 
pisemnej wzmianki o Wiśniewie. 

Konkurs zrealizowany został w ra-
mach zadania publicznego pt. „Gmina Wiśniew fotograficznie i poe-
tycko”, wszystkie wiersze, wspomnienia mieszkańców gminy oraz pa-
miątkowe fotografie zostały opublikowane i wydane w formie książki 
o takiej samej nazwie, rozdawanej podczas uroczystości gminnych.

W nastrojowej scenerii Prezes Towarzystwa Społeczno-Kultu-
ralnego „RAZEM” małgorzata dymecka, Skarbnik Towarzystwa 
Beata Izdebska oraz Wójt Gminy Wiśniew krzysztof kryszczuk 
wręczyli nagrody wszystkim uczestnikom konkursu.

Beata Izdebska w trakcie wieczoru mówiła – Poezja jest jak 
miłość, wchodzi do serca i nie pyta, czy może wejść, ona po pro-
stu wchodzi i robi ogromne spustoszenie w sercu każdego czło-
wieka, ponieważ dotyka jego wnętrza. Mamy dziś wielkie święto, 
jest wśród nas kilkanaście osób poezji. Nie tylko poezji, bo także 
prozy poetyckiej, przepięknie opisanych wspomnień – pięknym 
językiem do którego można się odwoływać.

Autorzy odczytali swoje utwory - doskonale przyjęte przez 
publiczność. Wsłuchując się w przedstawiony świat słowa na-
bierają innych znaczeń i barw. Za sprawą poezji, opisującej 

znane każdemu miejsca i przedmioty organizatorzy i autorzy 
pozwolili nam poznać Gminę Wiśniew z zupełnie innej strony – 
zastanowić i zadziwić.

Nagrodzeni autorzy poezji i wspomnień:
•	 Klaudia Jurzyk,
•	 Aleksandra Kaniecka,
•	 Maja Komorowska,
•	 Joanna Olszewska,
•	 Józef Jurzyk,
•	 Antoni Pogonowski,
•	 Tomasz Jastrzębski,
•	 Roman Krasuski,
•	 Aneta Wierzbicka,
•	 Janusz Wronka,
•	 Aneta Zdanowska,
•	 Piotr Zielonka,
•	 Paweł Wierzbicki,
•	 Monika Wronka.

29 lipca br. na obiekcie sportowo-rekreacyjnym w kaczorach 
odbył się po raz pierwszy pIknIk rodZInny .

Licznie zgromadzeni mieszkańcy obejrzeli niezwykle emocjo-
nujący mecz towarzyski Viktoria Gostchorz - mieszkańcy kaczor, 
komentatorem i sędzią głównym spotkania był krzysztof szczygieł. 

W trakcie pikniku odbył się mecz rodziców i dzieci, konkursy 
rzutów karnych oraz liczne gry i zabawy dla dzieci, które zapew-
niła Firma IDEA FUN. Dzięki uprzejmości Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Gostchorzy odbyła się prezentacja nowego samochodu 

piknik rodzinny w kaczorach

i sprzętu ratowniczo-gaśniczego. 
Mieszkańcy Kaczor zapewnili po-
częstunek dla wszystkich przyby-
łych gości na piknik.  

Składamy serdeczne podzię-
kowania za wsparcie i pomoc 
przy organizacji imprezy: Wójtowi 
Gminy Wiśniew, Jolancie Ostro-
wskiej, Łukaszowi Kargolowi oraz 
druhom OSP Gostchorz.

Mieszkańcy 
miejscowości Kaczory

 Zawodnicy rozgrywek rodziców i dzieci. fot. mieszkańcy Kaczor

 Uczestnicy pikniku. fot. mieszkańcy Kaczor
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W niedzielę 2 września, w lesie mroczkowskim pod tzw. 
„dębem straceń”, już po raz ósmy odbyły się w uroczystości 
upamiętniające poległych powstańców - polskich żołnierzy po-
wstania styczniowego 1863 roku. pamięć powstańców uczcili 
przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, du-
chowni i mieszkańcy okolicznych miejscowości.

Uroczystości rozpoczęły się eucharystią, której przewodniczył 
je ks. bp piotr sawczuk - biskup pomocniczy diecezji siedleckiej, 
który wygłosił również homilię. Mszę św. z bp. Sawczukiem kon-
celebrowali: proboszcz parafii Śmiary – ksiądz sławomir Groszek 
i proboszcz parafii Gręzówka – ksiądz kanonik adam krasuski.

W uroczystości, jak co roku, udział wzięli: krzysztof tchórzewski 
– Minister Energi, Poseł na Sejm RP, który jest patronem honorowym 
uroczystości, wójtowie: gminy Wiśniew - krzysztof kryszczuk, gminy 
Łuków - mariusz osiak i gminy Domanice – jerzy Zabłocki oraz jej 
inicjatorzy - pasjonaci historii: julian jastrzębski ze wsi Pluty i jerzy 
soczewka. Hołd powstańcom oddały również poczty sztandarowe 
Szkoły Podstawowej w Śmiarach i OSP z Trzcińca.

Po zakończeniu Mszy świętej głos zabrali: minister Krzysztof 
Tchórzewski, wójt gminy Domanice Jerzy Zabłocki oraz jan janusz 
jastrzębski - Łukowski Don Kichot, który odczytał swój wiersz na-
pisany dla uczczenia uroczystości.

Rocznicowe spotkanie zgromadziło - jak co roku - rzeszę uczest-
ników, pamiętających o Polakach straconych podczas Powstania 
Styczniowego. Uroczystości odbywają się przy tak zwanym „Dębie 
straceń”, na granicy województw mazowieckiego i lubelskiego, po-
wiatów siedleckiego i łukowskiego, a także gmin Wiśniew i Łuków.

Dokładne okoliczności stracenia powstańców nie są znane. Wia-
domo jednak, że w 1863 roku mieszkańcy tych okolic brali m.in. udział 
w walkach o Łuków, a gdy oddziały carskie zor-
ganizowały skuteczną obronę w miejscowym 
klasztorze, powstańcy rozpoczęli wojnę party-
zancką. Podczas odwrotu, po przegranej dru-
giej bitwie pod Gręzówką, zostali zaatakowani 
przez wojsko rosyjskie w pobliżu wsi Mroczki. 
Pojmani wówczas jeńcy, według miejscowych 
przekazów, zostali rozstrzelani albo powiesze-
ni, a miejscem straceń miał być jeden z dębów 
w Lesie Mroczkowskim.

Rocznicowe uroczystości zawsze koń-
czy poczęstunek, przygotowywany co roku 
przez gospodynie z innej gminy. Tym razem 
goście mogli się posilić pysznym bigosem, 
przygotowanym i wydanym przez panie  
z koła Gospodyń Wiejskich w Gręzówce.

ik

Uroczystości w lesie mroczkowskim

 Eucharystii przewodniczył JE ks. bp Piotr Sawczuk. fot. UG

Msza polowa. fot. UG

fot. UG

Uczestnicy podczas eucharystii. fot. UG

fot. UG
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W dniach 7-9 września 2018 roku na te-
renie gminy Wiśniew na prywatnym lądo-
wisku awionetek krzysztofa jastrzębskiego 
odbyła się cykliczna impreza pod nazwą  
„III spotkania z technika i historią w Wiś-
niewie”. po raz kolejny organizatorem wy-
darzenia była Gmina Wiśniew oraz stowa-
rzyszenie historyczne „strzelcy kaniowscy”.  

Od piątku 7 września nad gminą Wiśniew 
można było podziwiać akrobacje modeli RC, 
pokazy lotów Motoparalotnią oraz loty awione-
tek. Podniebnym akrobacjom towarzyszyły pre-
zentacje sprzętu wojskowego z okresu II wojny 
światowej, w tym replik broni i mundurów, 
konkursy historyczne dla dzieci o lotnictwie pol-
skim, kampanii wrześniowej, Powstaniu War-
szawskim i historii Regionu Podlaskiego. 

W trakcie imprezy odbyły się zawody 
modelarskie, których wyniki zostały ogło-
szone w niedzielne popołudnie 9 września. 
Oto one:

I miejsce Wiesław chmielewski,
II miejsce robert kłos, 
III miejsce michał rumiński.
Nagrody specjalne: 

•	 puchar Wójta Gminy Wiśniew za najle-
piej wykonaną replikę otrzymał paweł 
Buczkowski.

•	 puchar krzysztofa Głuchowskiego posła na 
sejm rp za najlepszą prezentację pokazu 
akrobacyjnego otrzymał michał rumiński.
Organizatorzy zapewniają, że w następ-

nym roku kolejna edycja wydarzenia, na któ-
re zapraszają już dziś.

III spotkania z techniką i historią w Wiśniewie

helenów reprezentował mazowsze
23 września br. panie z koła Gospodyń Wiejskich w helenowie oraz 

mieszkańcy miejscowości reprezentowali mazowsze podczas święta 
„Wdzięczni polskiej wsi”, organizowanego pod patronatem premiera rp 
mateusza morawieckiego. 

Święto odbywało się w Sanktuarium Matki Boskiej Kębelskiej w Wą-
wolnicy. Nasi mieszkańcy uczestniczyli w tych uroczystościach na zaprosze-
nie Wojewody Mazowieckiego jako laureaci dożynek wojewódzkich wraz  
z wieńcem, który zajął tam I miejsce.

Uczestnicy pokazów lotniczych. fot. UG

Strzelcy Kaniowscy z weteranem wojennym. 
fot. UG

Najmłodsi piloci. fot. UG

Reprezentanci Helenowa. fot. sołectwo Helenów Wieniec reprezentujący Mazowsze. fot. sołectwo Helenów
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Uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej w daćbogach odbyło 
się 23 września 2018 r. W święcie lokalnej społeczności uczestni-
czyli wójt gminy Wiśniew, krzysztof kryszczuk, proboszcz parafii 
śmiary, ks. sławomir Groszek, który poświęcił nową świetlicę, 
a także radni rady Gminy Wiśniew, sołtysi oraz bardzo liczna 
grupa mieszkańców daćbog i plut.

Impreza rozpoczęła się symbolicznym przecięciem biało-czer-
wonej wstęgi, którego dokonali: wójt gminy Wiśniew, krzysztof 
kryszczuk, zastępca wójta, józef jan romańczuk, przewodnicząca 
Rady Gminy Wiśniew, Beata ługowska, sołtys miejscowości Pluty 
marek okniński, radna Rady Gminy Wiśniew agnieszka krasu-
ska, koordynator inwestycji, przedstawiciel firmy ZELTECH Antoni 
jastrzębski. Po powitaniu gości prowadzący agnieszka oknińska 
i marian jastrzębski skierowali podziękowania do wszystkich, 
którzy przyczynili się do powstania nowej świetlicy.

krystyna jastrzębska, pracownik archiwum państwowego  
w Siedlcach, przytoczyła zebranym historię przebudowanej świetli-
cy, której początki sięgają lat przedwojennych. Jak wynika ze źródeł 
dawny budynek miał wiele funkcji, w kolejnych latach odbywały 
się tam zebrania wiejskie, mieściła się tu szkoła podstawowa, sala 
kina objazdowego, klubokawiarnia, kaplica, sala taneczna, a nawet 
mleczarnia. (Historia świetlicy w Daćbogach autorstwa Krystyny 
Jastrzębskiej znajduje się na stronie: www.wisniew.pl)

Powstanie Domu Ludowego datowane jest na wrzesień 1938 
roku – a więc nowa świetlica otwarta została dokładnie osiemdzie-

Uroczyste otwarcie świetlicy 
wiejskiej w daćbogach
siąt lat później. Po wojnie w budynku mieściła się zlewnia mleka,  
w latach 1959–1960 w Daćbogach utworzono szkołę, jednak lokal 
nie nadawał się do użytku, zajęcia odbywały się w wynajmowa-
nym pomieszczeniu w Plutach. W roku szkolnym 1960-1961 szkoła 
została przeniesiona do częściowo odremontowanego budynku. 
Kierownikiem szkoły w tym czasie był pochodzący z Olszyca józef 
kuziak, w późniejszych latach był również kierownikiem kina objaz-
dowego funkcjonującego w Domu Ludowym. Szkoła została zlikwi-
dowana w 1976 r. W latach 1960-1990 mieszkańcy na utrzymanie 
Domu Ludowego przeznaczali większość funduszu wiejskiego.

Następnie głos zabrał wójt krzysztof kryszczuk, który przy-
pomniał historię remontu świetlicy i problemy z tym związane.  
Podziękował radnym, którzy poparli odnowienie świetlicy rezer-
wując w budżecie odpowiednie środki finansowe, a mieszkań-
com pogratulował pięknego budynku.

W rozmowie z Twoim Radiem Wiśniew józef kuziak, były kie-
rownik szkoły wspominał losy świetlicy mówiąc: - Ten piękny dziś 
obiekt, wtedy był w ruinie jak ja przyszedłem. Dzięki rodzicom, 
chętnym do pracy bez żadnych zobowiązań, bez pieniędzy zara-
bialiśmy sami i finansowaliśmy remont tej placówki. Wszystko 
można zawdzięczać rodzicom, komitetowi rodzicielskiemu tej filii. 
Z zabaw, które organizowaliśmy w sali, zakupywaliśmy materiały 
do jej remontu. Nawet ten sklep, który tutaj jest, jego budowę 
zaczął komitet rodzicielski z mojej inicjatywy. 

Mini galę uświetniły swoim występem Panie z Koła Gospo-
dyń Wiejskich przy akompaniamencie karola krasuskiego z Plut, 
a także młodzież i dzieci z miejscowości Pluty i Daćbogi. Na scenie 
zaprezentowali się wokaliści, młodzi tancerze oraz justyna Żu-
rawska, która zaprezentowała swój nieprzeciętny talent aktorski 
w skeczu o Bacy i zakupach w galerii. Część artystyczną imprezy 
poprowadziły marta Żurawska i Wiktoria jastrzębska z Daćbóg. 
Zabawa w świetlicy trwała do późnych godzin nocnych, tak jak 
na imprezy w świetlicy wiejskiej w Daćbogach przystało.

fot. UG

Mieszkańcy Daćbog i Plut. fot. UG

 Mieszkańcy podczas występu. fot. UG  fot. UG

 fot. Stanisław Jastrzębski
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W niedzielę 16 września rolnicy z gminy Wiśniew ob-
chodzili święto plonów. dożynki w naszej gminie odbywają się 
w trzecią niedzielę września, co rok w innej parafii. tegoroczne 
uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele parafialnym 
śmiarach odprawioną przez proboszcza parafii ks. sławomira 
Groszka, celebrowaną w intencji rolników. 

Po Mszy świętej korowód dożynkowy, prowadzony 
przez starostów dożynkowych - anetę krasuską z Mroczk i mar-
ka oknińskiego z Plut oraz Zespół Ludowy „Wiśniewiacy” im. 
Zbigniewa Myrchy, przemaszerował na boisko sportowe w Śmia-
rach, gdzie odbyła się cześć oficjalna i artystyczna. Ceremoniał 
dożynkowy rozpoczął się przekazaniem przez starostów dożynek 
Chleba Dożynkowego wójtowi gminy, który następnie poprosił 
starostów o podzielenie się ze wszystkimi uczestnikami dożynek.

Następnie głos zabrał gospodarz dożynek - krzysztof 
kryszczuk, wójt gminy Wiśniew, który po uroczystym powitaniu 
gości zwrócił się do zebranych: „Dożynki to od wieków jedno  
z najważniejszych świąt polskiej wsi, to hołd dla tych, którzy przez 
cały rok uprawiają ziemię i produkują żywność. Patrząc na te do-
żynkowe wieńce i bochen chleba jestem przekonany, że mimo nie-
łatwego roku, mamy dziś za co dziękować Bogu i wspólnie cieszyć 
się z owoców wzajemnego trudu i wysiłku. Z okazji dzisiejszych 
dożynek składam wszystkim rolnikom z terenu Gminy Wiśniew 
wyrazy wdzięczności, szacunku oraz uznania za trud i wysiłek  
w pracy na roli oraz za uzyskane plony.”

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie od-
znaczeń „Zasłużony dla rolnictwa”, nadawanych przez Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Kapituła w bieżącym roku wytypowa-
ła czterech rolników z terenu Gminy Wiśniew. W tym roku od-
znakę otrzymali: dorota Borkowska z Radomyśli, Beata pasztor  
z Wiśniewa, stanisław Borkowski z Radomyśli i janusz jastrzęb-
ski z Łupin. Odznaczenia wręczyli: Waldemar kraska – Senator 
RP, krzysztof Głuchowski – Poseł na Sejm RP oraz krzysztof 
kryszczuk – wójt gminy Wiśniew.

dożynki Gminy Wiśniew 2018
 Starostowie dożynek. fot. UG

 fot. UG

 Przejście z wieńcami na plac dożynek. fot. UG

Dzielenie chlebem dożynkowym. fot. UG

Odznaczeni rolnicy. fot. UG 

 Komisja konkursowa podczas oceniania wieńców. fot. UG
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Na scenie w części arty-
stycznej wystąpiły dzieci i młodzież  
z Zespołu Oświatowego w Wiśniewie, 
Szkoły Podstawowej w Radomyśli  
i w Śmiarach, Zespól Wokalny RADOŚĆ, 
ZL i LZPiT WIŚNIEWIACY, a także Kapela 
Zbucka ze Zbuczyna, grupa MIŁO IŁO, 
która zaprezentowała taniec Cygański, 
Kapitan Jacek z programem dla dzieci, 
oraz grupa POWER BEAT. Nie zabrakło 
także muzyki tanecznej, a na scenie 
zaprezentowały się gwiazdy wieczoru 
– zespół JUNIOR oraz zespół FOCUS – 
Piękny i Boski Zbyszek Perkowski.

Na tegorocznych uroczystoś-
ciach dożynkowych gminy Wiśniew swoją obecnością zaszczycili nas 
m.in.: krzysztof tchórzewski – Minister Energii, Poseł na Sejm RP, 
Waldemar kraska – Senator RP, krzysztof Głuchowski – Poseł na Sejm 
RP, przedstawiciele duchowieństwa z ks. proboszczem sławomirem 
Groszkiem, adam skup - Dyrektor Delegatury w Siedlcach Kuratorium 
Oświaty w Warszawie, kaziemierz prochenka - Radny Rady Powiatu 
Siedleckiego, krzysztof Borkowski - Prezes Zakładu Mięsnego Mości-
brody – były poseł i senator RP, marek Furman - Dyrektor MODR Od-
dział w Siedlcach, jacek rymuza - Dyrektor MBS w Zbuczynie oddział 
w Wiśniewie, dyrektorzy szkół z terenu gminy Wiśniew.

Podczas dożynek rozstrzygnięto także konkurs: na „Naj-
piękniejszy wieniec dożynkowy”. Komisja w składzie: małgorzata 
dymecka – przewodnicząca, Bożena Wyrębek – sekretarz oraz 
członkowie Beata Izdebska, katarzyna jastrzębska i małgorzata 
rytel po obejrzeniu jedenastu prac przyznała wyróżnienia i wyło-
niła zwycięzców:

•	  I miejsce – sołectwo Gostchorz,
•	  II miejsce –sołectwo helenów,
•	  III miejsce– sołectwo śmiary.

Wyróżnienie otrzymały wieńce przygotowane przez so-
łectwa: Wiśniew, Wólka Wiśniewska, tworki, mroczki, łupiny, 
daćbogi - pluty, Borki kosiorki – mościbrody oraz młodzieżowa 
drużyna pożarnicza z łupin. Autorzy wszystkich prac otrzymali 
dyplomy i nagrody rzeczowe.

Została również powołana „Dziecięca Komisja Ser-
ca”, która przyznała wyróżnienie w postaci czerwonej statuetki  
w kształcie serca sołectwu Wólka Wiśniewska.

W trakcie święta rolników został również rozstrzygnię-
ty konkurs na „Najładniejszy ogródek przydomowy Gminy Wiś-
niew”, w którym zwycięzcami zostały:

•	 I miejsce – hanna Woźniak z Helenowa,
•	 II miejsce – anna krzyszczak z Helenowa.

Gościem specjalnym uroczystości była marta manow-
ska – prowadząca program „Rolnik szuka żony”, która przyjechała 
do naszych ze swoją książką oraz Kalendarzami Rolnika.

W trakcie imprezy można było skorzystać z konsultacji 
z pracownikami MODR- m.in. stanisławem ługowskim, doradcą 
ODR na stałe obsługującym gminę Wiśniew, który przeprowadził 
konkurs „Wiedzy o rolnictwie” – laureatami konkursu zostali: 
adam cieślik, jan jastrzębski i jan krasuski. 

Nie zabrakło również atrakcji dla najmłodszych, tj.: we-
sołe miasteczko, stragany z zabawkami i łakociami. Dzięki wsparciu 

Lokalnej Grupy działania Ziemi siedleckiej wśród darmowych 
atrakcji dla dzieci znalazły się: basen z kulkami, dmuchany zamek 
oraz wata cukrowa. Uroczystości gminne tradycyjnie zakończył 
pokaz sztucznych ogni o godzinie 22.00.
PS.
Tego samego dnia odbywały się również Dożynki Wojewódzkie 
w Sierpcu. Powiat siedlecki reprezentowała delegacja z naszej 
gminy - z Helenowa na czele z sołtys wsi, Dorotą Jastrzębską.  
W konkursie na wieniec dożynkowy NASI delegacji zajęli I miejsce 
w województwie mazowieckim! Serdecznie GRATULUJEMY i dzię-
kujemy za godne reprezentowanie naszej gminy Wiśniew.

Więcej na: www.wisniew.pl

fot. UG

Publiczność. Fot. UG

 fot. UG  fot. UG  fot. UG

 fot. UG
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„świadomy praw i obowiązków... przyrzekam, że uczynię 
wszystko, aby nasze małżeństwo, było zgodne, szczęśliwe i trwa-
łe.” takie słowa wypowiadali w dniu ślubu ci, którym udało się 
przetrwać próbę czasu i w ostatnią niedzielę 30 września 2018 r.  
obchodzili swoje święto – jubileusz Złotych, szmaragdowych, 
diamentowych, Żelaznych oraz kamiennych Godów.   

Jak co roku władze samorządowe gminy Wiśniew doceni-
ły pary, które wytrwały w małżeństwie pięćdziesiąt lat i więcej. 
Święto małżeństw rozpoczęło się Mszą świętą w intencji Jubila-
tów odprawioną przez ks. kanonika henryka krupę, proboszcza 
parafii Wiśniew.

Oficjalna część uroczystości odbyła się w Dworze Mościbro-
dy. Uczestniczyły w niej pary małżeńskie oraz zaproszeni goście: 
Minister Energii i Poseł na Sejm RP krzysztof tchórzewski, Wójt 
Gminy Wiśniew krzysztof kryszczuk, Kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego w Wiśniewie marlena salach, Przewodnicząca Rady 
Gminy Wiśniew Beata ługowska, proboszcz parafii Wiśniew  
ks. kanonik henryk krupa oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Wiśniewie paweł ksionek.

W tym roku swój Jubileusz obchodziły pary świętujące:
Złote Gody – 50 lat po ślubie:
•	 Jan i Janina Ługowscy;
•	 Mieczysław i Eugenia Żurawscy;
•	 Tadeusz i Janina Grzelak.
szmaragdowe Gody – 55 lat po ślubie:
•	 Marian i Eliza Borkowscy;
•	 Jan i Barbara Nowińscy;
•	 Kazimierz i Barbara Sawiccy;
•	 Antoni i Leokadia Pogonowscy;
•	 Jan i Alina Jastrzębscy;
•	 Tadeusz i Stanisława Jastrzębscy;
•	 Antoni i Zofia Oknińscy;
•	 Józef i Franciszka Jastrzębscy;
•	 Ryszard i Alicja Jóźwik;
•	 Henryk i Helena Oknińscy;
•	 Wacław i Zofia Gałach.
diamentowe Gody – 60 lat po ślubie:
•	 Józef i Ludwika Szklarz;
•	 Apolinary i Krystyna Jaworscy;

jubileusz Złotych, szmaragdowych, diamentowych, 
Żelaznych oraz kamiennych Godów

•	 Kazimierz i Janina Ostrowscy;
•	 Stanisław i Alfreda Sawiccy;
•	 Mieczysław i Krystyna Skolimowscy;
•	 Wacław i Helena Misiak.
Żelazne Gody – 65 lat po ślubie:
•	 Czesław i Jadwiga Skulimowscy.
kamienne Gody – 70 lat po ślubie:
•	 Stanisław i Marianna Borkowscy
•	 Henryk i Sabina Golec. 
Parom obchodzącym pięćdziesięciolecie pożycia małżeń-

skiego zostały wręczone specjalne odznaczenia przyznane przez 
Prezydenta RP - medale za długoletnie pożycie małżeńskie.  
W imieniu Prezydenta RP dekoracji jubilatów dokonał wójt gminy 
krzysztof kryszczuk. Parom zostały również wręczone pamiątko-
we Jubileuszowe medale z okazji 600-lecia pierwszej pisemnej 
wzmianki o miejscowościach Wiśniew, Jastrzębie, Radomyśl, 
dyplomy, upominki oraz kwiaty przez Ministra Energii krzyszto-
fa tchórzewskiego, Przewodniczącą Rady Gminy Beatę ługow-
ską  oraz kierownika USC marlenę salach.

Nie zabrakło nostalgii, wzruszeń, jak również najlepszych ży-
czeń na kolejne lata wspólnego życia. Na jubilatów i ich rodziny 
czekała lampka szampana oraz tort. Wydarzenie uświetnił występ 
Zespołu Ludowego Wiśniewiacy im. Zbigniewa myrchy. 

Wszystkim Jubilatom jeszcze raz serdecznie gratulujemy  
i życzymy kolejnych rocznic w zdrowiu, szczęściu i miłości.

Wspólne zdjęcie z Jubilatami. Fot. UG

Szanowni Jubilaci. Fot. UG
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Zespół oświatowy w Wiśniewie
W poniedziałek, 3 września 2018 roku, roz-

poczęliśmy nowy rok szkolny. Nasi uczniowie 
ponownie spotkali się w szkolnych murach. 
Przywitali się z wychowawcami i ze sobą nawza-
jem. W trakcie spotkania na sali gimnastycznej 
wysłuchali przemówienia pani dyrektor – Urszuli 
Sosnówki oraz zaproszonych gości. A byli nimi: 
zastępca Wójta Gminy Wiśniew – pan J. Romań-
czuk, ks. proboszcz H. Krupa, dyrektor GOK –  
u w Wiśniewie – pan Paweł Ksionek oraz prze-
wodnicząca Rady Rodziców – pani Małgorzata 
Dymecka. Wszyscy życzyli uczniom pięknego, 
pracowitego roku, spełnienia marzeń i wspania-
łych ocen. A gronu pedagogicznemu cierpliwości 
i wytrwałości w przekazywaniu wiedzy. 

W ramach tygodnia „Bezpieczny przedszko-
lak” dzieci z oddziału przedszkolnego oraz przedszkolaki pozna-
wały zasady ruchu drogowego, znaki drogowe i oczywiście zasa-
dy bezpiecznego poruszania się po drogach. Wybrały się także na 
wycieczkę, na główne skrzyżowanie w Wiśniewie. Maluchy ubra-
ne w kamizelki odblaskowe, pod czujnym okiem nauczycielek,  
a w drodze powrotnej, także księdza proboszcza Henryka Krupy, 
raźnym krokiem przeszły po pasach na drugą stronę ulicy. 

Dzieci z oddziału przedszkolnego włączyły się także w zbiór-
kę plastikowych nakrętek. Celem akcji była pomoc skierowana 
do konkretnego dziecka - niepełnosprawnej Amelii – mieszkanki 
gminy Wiśniew. W dniach od 17 do 21 września dzieci przyniosły 
do szkoły ogromne ilości kolorowych nakrętek. W sumie zebrali-
śmy trzy duże worki nakrętek. Czwarty worek przekazało Szkolne 
Koło Caritas, które zbiórkę tego surowca prowadziło w ubiegłym 
roku szkolnym. Cały zebrany surowiec wtórny został przekazany do 
Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie, który akcję zorganizował.

Natomiast w dniu 21 września pośpieszyliśmy na ratunek 
Matce Naturze. By pomagać nie potrzeba wiele - odrobina czasu, 
chęci, worki na śmieci i ochronne rękawiczki. Ratować przyro-
dę wyruszyli wszyscy uczniowie oraz  przedszkolaki. Sprzątaliśmy 
najbliższą okolicę. Po pracy, która szczególnie dla najmłodszych, 
była dobrą okazją do praktycznej nauki segregacji śmieci, nie mo-
gliśmy wyjść z podziwu, że tak wiele jeszcze śmieci jest wokół nas. 

W naszej szkole już od kilkunastu lat prowadzimy działania 
propagujące ograniczanie powstawania odpadów, selektywną 
zbiórkę oraz recykling.  

Tradycją jest również czytanie na głos najmłodszym. Nie ma 
chyba lepszej w roku okazji, żeby samemu głośną lekturą wpro-
wadzić nasze dzieci w magiczny świat bajek, opowiadań i wierszy. 

Dlatego też, 28 września, w od-
dziale przedszkolnym zorganizo-
waliśmy spotkanie z Dyrektorem 
Z.O. w Wiśniewie – Panią Urszulą 
Sosnówką. Przedszkolaki w sku-
pieniu wysłuchały czytanej przez 
gościa legendy „O Lechu, Czechu 
i Rusie”. Legenda opowiada o po-
czątkach państwa polskiego.

W Dzień Chłopaka, który 
obchodziliśmy w naszej szkole 
1 października, dziewczynki zor-
ganizowały dla swoich kolegów 
mnóstwo atrakcji. Oprócz życzeń 
przygotowały mniejsze lub więk-
sze podarunki, słodkie przyjęcia  
i inne niespodzianki. 

W tym roku szkolnym pracę 
w naszej szkole zakończyła Pani 
Barbara Piesio – wieloletnia na-
uczycielka języka polskiego, która kochała swoją pracę, pedagog, 
który nigdy nie liczył godzin spędzonych z uczniami i wspaniały 
wychowawca, któremu nigdy nie brakowało cierpliwości i wia-
ry w swoich podopiecznych. Swoją pogodą ducha, skromnością  
i życzliwością zjednywała sobie serca wychowanków, autorytet 
wśród rodziców, koleżanek i kolegów – nauczycieli. Dziękujemy 
za trud i serce. Na emeryturę odeszła również Pani Hanna Cieślik 
– pracownik administracji. Obu Paniom życzymy, by czas spędza-
ny na emeryturze był czasem poświęconym dla siebie. 

Marzena Nowicka, nauczycielka ZO w Wiśniewie
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szkoła podstawowa w radomyśli

 Innowacje pedagogiczne
W roku szkolnym 2018/2019 w naszej szkole wprowadzamy 

innowacje pedagogiczne. Są to nowatorskie rozwiązania progra-
mowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawę 
jakości pracy szkoły. Wymagania te spełniają trzy działania:
•	 „Pierwsze kroki wolontariuszy” – głównym celem przedsięwzięcia 

jest zwiększenie aktywności społecznej młodzieży. Uczniowie będą 
uczestniczyli w warsztatach edukacji obywatelskiej oraz rozwoju 
osobistego. Dodatkowo uczniowie będą realizowali własne działa-
nia wolontariackie. Innowację wdraża pani Jadwiga Niedziółka. 

•	 Realizacja programu własnego rozwijania twórczego myśle-
nia „W drodze na Bergamuty” - jest cykl zajęć prowadzonych 
z uczniami klasy II mających na celu ćwiczenia w odkrywaniu, 
formułowaniu i rozwiązywaniu problemów. Spotkania maja tez 
na celu wzmocnić w dzieciach poczucie własnej wartości i wy-
zwolić ich potencjał. Innowację wdraża pani Urszula Mężyńska.

•	 „Klimatyczna klasa” – jest to kampania społeczna mająca na 
celu zwiększenie świadomości społeczności uczniowskiej na 
temat śladu węglowego i smogu. Jej autorzy to Fundacja Uni-
wersytet Dzieci. Innowacje wdraża pani Beata Wawrecka, pani 
Jadwiga Niedziółka i pani Zofia Grzegorczyk.

realizacja projektu „przyroda z klasą”
W roku szkolnym 2018/2019 klasa II pod opieka pani Ur-

szula Mężyńskiej bierze w projekcie „Przyroda z klasą. Jest 
to cykl lekcji oparty na scenariuszach przygotowanych przez 
Fundację Uniwersytet Dzieci”. Uczniowie biorący udział  
w projekcie otrzymają atrakcyjny zestaw edukacyjny inspiro-
wany teatrem Kamishibai - „Czy wiesz, jak żyje jeż?”. Dzieci 
poznają prawa panujące w naturze oraz przekonają się, jaki na 
nią ma wpływ człowiek. Będą prowadzić proste obserwacje 
przyrodnicze, wykonywać doświadczenia, tworzyć notatki i sa-
modzielnie wyciągać wnioski. Poznają wiele gatunków roślin  
i zwierząt, dowiedzą się, jak chronić przyrodę. 

dzień tornistra
1 października 2018 w naszej szkole obchodzono „Dzień Tor-

nistra”. Uczniowie mieli możliwość zważenia swoich plecaków, 
a rodzice dostali informację o ich ciężarze. Przeprowadzono tez 
dyskusje na temat : co zrobić, aby plecak nie był taki ciężki?

dożynki 2018
Jak co roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Radomyśli wystą-

pili na Dożynkach Gminnych 2018 roku. Dzieci z klasy 3 i 4 Szko-
ły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Radomyśli pokazały 
układ taneczny pt. „Złota jesień”. Dzieci do występu zostały przygo-
towane przez: p Wiolettę Kaczoch, p. Emilię Wiszniewską.

dzień przedszkolaka
Dnia 24 września 2018 r. 

najmłodsze dzieci z naszej szkoły 
obchodziły swoje święto, czyli 
Dzień Przedszkolaka. Z tej okazji 
dzieci mówiły o swoich marze-
niach, następnie narysował je na 
kartkach. Zwinnie złożone kar-
teczki włożyły do butelki, którą 
zakopali w ziemi, aby spełniły się 
ich marzenia. Dzieci uczestniczy-
ły w grach, zabawach i konkur-
sach, między innymi w konkursie 
na najciekawszy kostium postaci 
z bajki w którą byli przebrani. 
Nie zabrakło uśmiechu, rado-
ści oraz słodkiego poczęstunku.  
Na koniec dnia Panie Monika Jastrzębska i Emilia Wiszniewska 
wręczyły swoim uczniom dyplomy i skromne upominki.

dzień tabliczki mnożenia
Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia to akcja edukacyjna, 

która odbywa się każdego roku w ostatni piątek września. Celem 
akcji jest propagowanie zabawowej formy nauczania-uczenia 
się matematyki. Ma ona zachęcić do przypomnienia sobie 
tabliczki mnożenia. Akcja jest okazją dla uczniów do nadrobienia 
„tabliczkowych” zaległości po wakacjach. Natomiast dorośli mogą 
dać przykład dzieciom – pokazując swoją świetną znajomość 
trudnych przypadków mnożenia. W naszej szkole akcja rozłożona 
została na dwa dni. 26 września w akcji uczestniczyli rodzice. 
Komisja złożona z trzech uczennic z klasy V sprawdzała znajomość 
tabliczki mnożenia. Wszyscy, którzy pomyślnie przeszli test otrzy-
mali tytuł „Mistrza tabliczki mnożenia”.  

Wycieczka z okazji dnia chłopca
Uczniowie klas IV, V, VI wzięli udział w wycieczce do Farmy Iluzji 

w Mościskach. Wycieczka odbyła się z okazji Dnia Chłopca. Farma 
Iluzji to wyjątkowa kompozycja atrakcji dla dzieci i dorosłych z nutą 
edukacji podaną w bardzo przyjaznej formie.  Jest to także miejsce 
do aktywnej zabawy, wypoczynku, a nawet swobodnego pikniko-
wania. Uczestnicy wycieczki mieli możliwość obejrzenia różnych 
wystaw, mogli doświadczalnie sprawdzić wiele iluzji, skorzystali  
z wesołego miasteczka i wyszaleli się na trampolinach. Na koniec 
zjedli pyszne kiełbaski z ogniska. W drodze powrotnej delegacja za-
paliła znicze pod pomnikiem upamiętniającym uczestników Bitwę 
pod Gręzówką. Wszyscy szczęśliwi i wybawieni wrócili do domu.

fot. SP w Radomyśli fot. SP w Radomyśli fot. SP w Radomyśli



27Gminne Wieści

szkoła  
podstawowa 
w śmiarach
Nowy rok szkolny, to nowe wyzwania, plany a potem codzien-

na, trudna praca zarówno uczniów, jak i nauczycieli w osiąganiu  
zamierzonych celów edukacyjnych. Dla naszej szkoły nowy rok  to 
również zmiany  w kierowaniu placówką, które poprzedzone były 
trudnymi decyzjami. Podczas uroczystej akademii dnia 03.09.18r. 
Pan Wójt Gminy Wiśniew Krzysztof Kryszczuk poinformował ze-
branych, że Pani Anna Dziedzina – dotychczasowy Dyrektor Szko-
ły Podstawowej im. Jana Pawła II w Śmiarach – złożyła rezygnację 
z pełnionej funkcji. Stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Śmiarach z dniem 1 września 2018 roku ob-
jęła Pani Katarzyna Wielgórska. Pan Wójt, nauczyciele, uczniowie  
i rodzice podziękowali Pani Annie Dziedzinie za trud włożony  
w kształtowanie młodych ludzi i rozwój placówki, zaś  Pani Ka-
tarzynie Wielgórskiej wszyscy zebrani życzyli wytrwałości i siły  
w podejmowaniu nowych działań, zmierzających do podnoszenia 
efektywności kształcenia w naszej placówce.

I choć uczymy się dopiero drugi miesiąc, to w naszej szkole  
miały miejsca już różne wydarzenia. Jednym z nich była Akcja 
Sprzątania Świata, która trwała przez cały tydzień w dniach od 
17 do 21 września 2018 roku. Cała społeczność szkolna chętnie 
zatroszczyła się o czystość wokół szkoły ,a zebrane śmieci od razu 
były segregowane  do odpowiednich worków. Dzięki temu do-
skonaliliśmy umiejętność właściwej segregacji odpadów, a nasza 
mała planeta stała się czystsza.

We wrześniu obchodzimy również Dzień Chłopaka .Z tej oka-
zji dziewczęta należące do Samorządu Uczniowskiego przygoto-
wały dla swoich kolegów drobne upominki oraz złożyły życzenia. 
Dnia 01.10.2018r. z okazji święta panów odbyła się dyskoteka 
dla starszej młodzieży, podczas której wybierano Mistera Szkoły. 
Młodsze dzieci bawiły się trochę wcześniej również przy dźwię-
kach muzyki.

Wszystkim uczniom życzymy w nowym roku szkolnym wielu 
sukcesów w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, a przede wszyst-
kim pracy w życzliwej i przyjaznej atmosferze.

od 1 września 2018 r. dyrek-
torem Gminnego ośrodka kul-
tury w Wiśniewie został paweł 
ksionek, wyłoniony w konkursie 
ogłoszonym przez wójta gminy 
Wiśniew. 

Paweł Ksionek z kulturą zwią-
zany jest od 15 kwietnia 2003 r. 
(jako instruktor muzyki w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Wiśniewie). 

- Pan Paweł Ksionek posiada 
zarówno teoretyczne, jak i prak-
tyczne przygotowanie do pełnie-
nia funkcji Dyrektora GOK– mówi 
Krzysztof Kryszczuk, wójt gminy 

Wiśniew. Prywatnie jest szczęśliwym mężem i ojcem dwójki dzie-
ci. W wolnych chwilach prowadzi zespół muzyczny, dzięki czemu 
prowadzenie imprez zna od podszewki. 

Panu Pawłowi gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów  
zawodowych!

nowy dyrektor Gminnego 
ośrodka kultury w Wiśniewie

W lipcu br. przeszła na emeryturę pani janina dołgich, 
wieloletni dyrektor Gminnego ośrodka kultury w Wiśniewie. 

Pani Janina od 1 lutego 2008 r. pracowała w Gminnym 
Ośrodku Kultury i od początku swojej działalności stawiała  
na pracę z najmłodszymi. 

Dziękujemy Pani Dyrektor za lata pracy na rzecz szerzenia 
kultury w Gminie Wiśniew i jej promocję na arenie międzyna-
rodowej.

odejście na emeryturę

Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniewie informuje,  
że trwa nabór do:

- sekcji muzycznej (nauka gry na keyboardzie i akordeonie),
- Zespołu Pieśni i Tańca Ludowego „Wiśniewiacy”. 

Zapraszamy dzieci w wieku od 4 lat. Próby w czwartki  
o godz. 17.00 (grupa młodsza) i 18.00 (grupa starsza). 

Więcej informacji pod numerem telefonu 26 6417 311  
lub w osobiście w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiśniewie.

nabory do sekcji i zespołów 
artystycznych Gok
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narodowe czytanie przedwiośnia
8 września 2018 r w Gminnej Bibliotece publicznej w Wiś-

niewie odbyło się narodowe czytanie „przedwiośnia”. Pierwsze 
dwie osoby, które zgłosiły się do czytania otrzymały pamiątkowe 
egzemplarze „Przedwiośnia” z okolicznościową pieczątką od Kan-
celarii Prezydenta RP, pozostałe dziesięć egzemplarzy zostało wrę-
czone najmłodszym czytelnikom. 

W Narodowym czytaniu w Wiśniewie wzięli udział m.in. krzysz-
tof kryszczuk wójt gminy Wiśniew, Beata ługowska Przewodniczą-
ca Rady Gminy Wiśniew, małgorzata dymecka prezes Towarzystwa 
Społeczno-Kulturalnego RAZEM, młodzież z Ośrodka Wychowawcze-
go w Gostchorzy i Wojnowie oraz mieszkańcy gminy Wiśniew.

Akcja Narodowe Czytanie po raz pierwszy została zorganizo-
wana przez prezydenta RP w 2012 r. Wówczas wspólnie czytaną 
lekturą  był „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza. W 2013 r. w ca-
łej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a podczas 
następnych edycji przeczytano kolejno: Trylogię Henryka Sien-
kiewicza oraz „Lalkę” Bolesława Prusa. W 2016 r. Prezydent RP 

Andrzej Duda z małżonką rozpoczęli Narodowe Czytanie „Quo 
Vadis” Henryka Sienkiewicza w warszawskim Ogrodzie Saskim.  
W ubiegłym roku lekturą Narodowego Czytania było „Wesele” 
Stanisława Wyspiańskiego.

GBP

W niedzielne popołudnie na skwerze 600-lecia w Wiśniewie 
po raz drugi odbył się festyn pod nazwą „pożegnanie wakacji” po-
łączony z koncertem charytatywnym w trakcie którego wolonta-
riusze caritas diecezji siedleckiej zbierali do puszek pieniądze na 
leczenie dla mieszkanki Wiśniewa pani renaty Godzińskiej. 

Koncert charytatywny został zainicjowany przez Dyrektora 
Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie pawła ksionka w pro-
gramie koncertu znalazły się występy:
•	 Zespołu Ludowego „Wiśniewiacy” im. Zbigniewa Myrchy ;
•	 Zespołu instrumentalno-wokalnego „MagneZ”;
•	 Młodzieżowego zespołu ze Świetlicy Socjoterapeutycznej  

w Kotuniu Zespołu Śpiewaczego „Chodów” – wyjątkowo 
przy akompaniamencie Pana Stanisława Wróblewskiego;

•	 Zespołu instrumentalno-wokalnego „Power Beat”
•	 oraz Dyskoteka  „pod chmurką” z DJ KANCIKIEM.

Nie zabrakło również atrakcji dla najmłodszych, którzy mogli korzy-
stać z dmuchanego placu zabaw oraz gier i animacji organizowanych 
przez andrzeja kantowicza - menagera zespołu Power Beat. Koncert 
spodobał się publiczności i trwał do późnych godzin wieczornych.

pożegnanie wakacji

W sobotę 29 września br. odbył się pierwszy pieszy rajd im. 
tadeusza kościuszki, dokładnie w 224 rocznicę przeglądu wojsk 
stacjonujących w Wiśniewie - właśnie przez tadeusza kościusz-
kę. organizatorami rajdu, którego patronat objął wójt gminy 
Wiśniew krzysztof kryszczuk, byli: gminni animatorzy sportu 
magdalena jastrzębska i robert pierog oraz Gminny ośrodek 
kultury w Wiśniewie. 

Jak podają źródła historyczna, w czasie I Rzeczpospolitej, na 
terenie wsi Wiśniew koło Siedlec, odbył się przegląd wojsk pod 
wodzą gen. Sierakowskiego, stacjonujących w okolicach Wiś-
niewa, którego dokonał Tadeusz Kościuszko. Miało to miejsca 
29.09.1794 r. Z tego też powodu główną ulicą naszej wsi, jest uli-
ca Tadeusza Kościuszki.

Trasa rajdu liczyła około 14 km i przebiegała drogami naszej 
gminy. Start odbył się z tak zwanej „Rudy” w Wiśniewie. Uczest-
nicy przeszli ulicami Tadeusza Kościuszki, Batalionów Chłopskich 
oraz Ogrodową. Punktem docelowym była miejscowość Mroczki 
– gdzie uczestnicy rajdu zapalili znicze przy pomniku poświęco-
nym poległym za Ojczyznę.

I pieszy rajd im. tadeusza kościuszki
Na uczestników I PR im. T. Kościuszki czekał ciepły poczęstu-

nek i wspólne ognisko z pieczonymi kiełbaskami – przygotowane 
przez kGW i mieszkańców sołectwa mroczki. Poza tym każdy 
uczestnik otrzymał pamiątkową przypinkę oraz biało-czerwoną 
flagę, która powinna zawisnąć już niedługo – 11 listopada przed 
każdym domem w gminie Wiśniew, w tym wyjątkowym roku 
100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

Uczestnicy Narodowego czytania. fot. UG

fot. UG

fot. UG

fot. UG
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dzień sportu na orliku 2018
s p o r t

9 września na kompleksie Boisk orlik 2012 w Wiśniewie, po 
raz drugi odbyła się ogólnopolska impreza sportowa pn.: „dzień 
sportu na orliku”.

Niedziela na sportowo rozpoczęła się rozgrzewką która cha-
rakteryzowała się elementami klasycznymi takimi jak trucht, 
stretching, rozciąganie ale wystąpiły też nowe gry np. „kanapka,, 
strzelec, pożar, powódź”.

Po przygotowaniu organizmu do wysiłku fizycznego, licznie zgro-
madzone dzieci i młodzież rywalizowały indywidualnie w specjalnie 
przygotowanym torze przeszkód. Gry i zabawy dostarczyły uczestni-
kom radości i samych pozytywnych emocji, rywalizacja  była zacięta.

Kolejnym punktem programu dla uczestników Dnia Sportu była 
prezentacja klubu sportowego UKS Wiśniew, w której piłkarze gminne-
go zespołu pokazali rąbek swoich umiejętności, opowiedzieli o swojej 
przygodzie z piłką, a także odpowiadali na pytania młodszych koleżanek 
i kolegów. Następnie  zostały rozegrane mecze piłki nożnej, w spotka-
niach wzięli udział piłkarze UKS-u którzy instruowali młodych adeptów.

Na zakończenie imprezy wszyscy uczestnicy otrzymali pamiąt-
kowe bidony. W II Ogólnopolskim Dniu Sportu na Orliku, w Wiś-
niewie wzięło udział 40 osób.

Bieg Uliczny z okazji 600-lecia
15 lipca odbył się Bieg Uliczny z okazji 600-lecia Wiśnie-

wa i 100-lecia odzyskania niepodległości organizowany przez 
Gminę Wiśniew oraz Gminny ośrodek kultury w Wiśniewie.

Na linii startu stawiło się ponad 60 biegaczy, każdy otrzy-
mał koszulkę z logo 600-lecia Wiśniewa i logo sponsora PGE 
Polska Grupa Energetyczna.
Laureaci biegu Jubileuszowego:
kategoria szkołą podstawowa:

Dziewczęta:
1. Dominika Krajcer,
2. Iga Staręga,
3. Klaudia Radomyska.
Chłopcy:
1. Igor Kowalski,
2. Maciej Sobiczewski,
3. Aleksander Potocki.

kategoria gimnazjum:
Dziewczęta:
1. Rozalia Prokurat,
2. Kinga Ostrowska,
3. Diana Myrcha.
Chłopcy:
1. Piotr Sobiczewski,
2. Maciej Krajcer,
3. Bartłomiej Dziewulski.

Kategoria Open: 
Kobiety:
1. Anna Bielecka,
2. Kinga Bobryk,
3. Monika Kubas.
Mężczyźni:
1. Kamil Młynarz,
2. Łukasz  Staniak,
3. Tomasz Skóra.

Wszyscy zawodnicy na podium oraz najmłodszy uczestnik 
biegu otrzymali medale, nagrody oraz dyplomy. Serdecznie 
gratulujemy zwycięzcom.
sponsorem biegu była pGe poLska GrUpa enerGetycZna s.a.

dobiegły końca rozgrywki Ligi regionalnej LZs w piłce 
nożnej „Wiosna 2018”. po 6. kolejkach drużyna Uks Wiś-
niew zajęła pierwsze miejsce, zdobywając złoty medal.

Bilans meczów to: 18 punktów (komplet), 33 strzelone  
bramki, 4 stracone. Od samego początku rozgrywek UKS Wiś-
niew był liderem ligi. Poniżej prezentujemy wyniki poszcze-
gólnych meczów - wygląda to naprawdę imponująco:
•	 LZS  ,,Speed’’ Toki – Uks Wiśniew -1:6,
•	 LUKS Ruda Wolińska – Uks Wiśniew - 0:3,
•	 LZS  Seroczyn – Uks Wiśniew - 0:2,
•	 LZS Koszewnica – Uks Wiśniew - 1:8,
•	 LZS Żeliszew – Uks Wiśniew - 0:10,
•	 ULKS ,,Przelew’’ Rzakta – Uks Wiśniew - 2:4.

Pierwsza trójka Ligi Regionalnej LZS w piłce nożnej ,,Wiosna  2018’’:
•	 I miejsce Uks Wiśniew - 18 pkt., bramki 33 - 4;
•	 II miejsce LZs koszewnica - 15 pkt., bramki 22 - 9;
•	 III miejsce ULks ,,przelew’’ rzakta - 10 pkt., bramki 17 - 17.

W piątek 3 sierpnia z rąk pana kazimierza sitkiewicza, Preze-
sa Zrzeszenia LZS w Siedlcach, drużyna UKS Wiśniew otrzymała 
Puchar, złote medale a także nagrody rzeczowe.

Z całego serca dziękujemy zawodnikom za godne reprezen-
towanie naszej gminy w regionie, a przede wszystkim za pracę 
i wysiłek, który włożyli w to, aby osiągnąć sukces. Gratulujemy! 
Warto podkreślić, że UKS Wiśniew (beniaminek) brał udział tak-
że w rozgrywkach Siedleckiej I Ligi Piłkarskich Szóstek, gdzie zajął 
bardzo dobre 3 miejsce przy 13 zespołach po rundzie wiosennej.

(rp)

Złoty medal dla Uks Wiśniew

W niedzielę 9 września na boisku w rzakcie  gminna druży-
na piłki nożnej Uks Wiśniew rozegrała pierwszy mecz w ramach 
rozgrywek Ligi regionalnej LZs w piłce nożnej jesień 2018. 

Uks Wiśniew dominował  nad drużyną gospodarzy pokonu-
jąc ich 11-0. Przypomnijmy, iż na wiosnę mecz z Rzaktą zakoń-
czył się 4-2 dla Wiśniewa, ale na pewno nie był „spacerkiem” 
jakby się mogło wydawać.

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

rp

pierwszy mecz

fot. Orlik Wiśniew Start biegu. fot. UG

Wręczenie nagród zwycięzcom biegu. fot. UG 
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podsumowanie sportowej rywalizacji szkół 2017 - 2018
28 września na boisku sportowym orlik odbyło się podsumowanie 

turnieju, ogłoszonego przez Wójta Gminy Wiśniew, „sportowa rywaliza-
cja szkół z terenu Gminy Wiśniew” w roku szkolnym 2017/2018”. 

Nagrody dla najlepszych wręczyli: wójt gminy Wiśniew - krzysztof 
kryszczuk, dyrektor Zespołu Oświatowego w Wiśniewie - Urszula sosnów-
ka oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie - paweł ksionek.

Była to już piąta edycja sportowych zmagań uczniów z terenu gmi-
ny Wiśniew. Jak co roku koordynatorem rywalizacji był robert pierog 
– gminny animator sportu. Podsumowanie rozgrywek było okazją do 
wspólnego spotkania i podziękowania za zaangażowanie oraz ogromny 
wysiłek włożony w sportową rywalizację uczniom oraz nauczycielom.

Wójt gminy skierował do młodych zawodników i ich opiekunów 
kilka słów: - Bardzo cieszę się że ten projekt, który zapoczątkowaliśmy 
pięć lat temu, w dalszym ciągu cieszy się powodzeniem i uznaniem. Oba-
wialiśmy się, że turniej trwający cały rok i obejmujący różne dyscypliny 
sportu, nie będzie atrakcyjny dla uczniów. Ale okazało się, że dzięki upo-
rowi nauczycieli i Waszym zdolnościom, właśnie podsumowujemy piątą 
edycję. Dziękuję wszystkim którzy biorą czynny udział w turniejach oraz 
tym, którzy przygotowują Was do tych zmagań, dziękuję również panu 
Robertowi, który odpowiada za przebieg turnieju w gminie.   

Sportowa rywalizacja nie jest rankingiem szkół, ale daje możliwość 
uczniom, rodzicom i nauczycielom na przeżywanie emocji sportowych, 
sprawdzenie swoich możliwości i pozwala na planowanie aktywności ru-
chowej uczniów, która służyć ma ich zrównoważonemu rozwojowi.
szkoły podstawowe – kategoria dzieci (klasy 4-6) 
(suma punktów dziewcząt i chłopców)
•	 I miejsce, 28 pkt. –  Wiśniew,
•	 II miejsce, 23 pkt. – Śmiary,
•	 III miejsce, 21 pkt. – Radomyśl.
szkoły podstawowe – kategoria młodzież (klasy 7, 8 oraz klasy 
gimnazjalne): 
(suma punktów dziewcząt i chłopców)
•	 I miejsce, 29 pkt. – Wiśniew,
•	 II miejsce, 24 pkt. – Radomyśl,
•	 III miejsce, 17 pkt. – Śmiary.
szkoły podstawowe – klasyfikacja generalna 
(suma punktów kategorii dzieci i młodzież)
•	 I miejsce, 57 pkt. – Wiśniew,
•	 II miejsce, 45 pkt. – Radomyśl,
•	 III miejsce, 40 pkt. – Śmiary.

s p o r t

Zwycięskie zespoły otrzymały nagrody rzeczowe w postaci piłek. 
Dziękujemy wszystkim biorącym udział w zmaganiach za walkę fair 
play, a zwycięzcom gratulujemy wygranej!

Tego samego dnia, odbył się pierwszy Gminny Turniej w piłkę 
nożną Dziewcząt i Chłopców w kategorii „Dzieci” (klasy 4-6) oraz 
„Młodzież” zaliczany do Rywalizacji Sportowej Szkół z Gminy Wiś-
niew w roku szkolnym 2018/2019. Zarówno w turnieju dziewcząt jak 
i chłopców mecze rozegrane zostały systemem „każdy z każdym”.
Oto wyniki zmagań

Dziewczęta kategoria „Dzieci”:
•	 I miejsce – Wiśniew,
•	 II miejsce – Śmiary,
•	 III miejsce – Radomyśl.
Chłopcy kategoria „Dzieci”:
•	 I miejsce – śmiary,
•	 II miejsce – Wiśniew,
•	 III miejsce – Radomyśl.

Dziewczęta kategoria „Młodzież”:
•	 I miejsce – Wiśniew,
•	 I miejsce – radomyśl,
•	 III miejsce – Śmiary.
Chłopcy kategoria „Młodzież”:
•	 I miejsce – Wiśniew,
•	 II miejsce – Radomyśl,
•	 III miejsce – Śmiary.

 fot. UG

 fot. UG

 fot. UG

 fot. UG

 fot. UG
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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

Gminne Wieści, Bezpłatny Informator Gminy Wiśniew
Adres redakcji: Gminne Wieści, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew, tel. 25 641-73-13 w. 107

Opieka redakcyjna: Ilona Kowieska, e-mail: promocja@wisniew.pl
Skład i druk: EFEKT STUDIO Sp. z o.o., ul. Tartaczna 4, 08-300 Sokołów Podlaski, nakład 1000 egz.
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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
psy do adopcji

jeśli właśnie zastanawiasz się nad nowym do-
mownikiem i nie jest ci obojętny los porzuconych 
zwierząt zapraszamy do adopcji naszych czworo-
nogów.

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

Jeśli nie możecie ich adoptować sami, polećcie 
je znajomym!

wo

Fot. UG.

puchar lata 2018 dla Uks Wiśniew
W niedzielę 29 lipca br. na boisku w korczewie, ama-

zonka Wiśniew rozegrała mecz z ,,tęcza’’ korczew w ramach 
turnieju piłki nożnej ,,puchar Lata 2018’’.

Mecz rozgrywany był w 30 stopniowym upale z burzą w 
przerwie, ale nie przeszkodziło to naszym sportowcom odnieść 
pewnego i zasłużonego zwycięstwa nad zespołem Tęczy 5:3. Tym 
samym drużyna UKS Wiśniew znalazła się w najlepszej trójce Pu-
charu Lata z takimi zespołami jak Żeliszew i Koszewnica.

W niedzielę 5 sierpnia na boisku w Kotuniu, nasza drużyna 
wzięła udział w finałach „Pucharu Lata”. W finale znalazły się trzy 
zespoły a mecze odbywały się w systemie każdy z każdym. Nasza 
drużyna zwyciężyła tegoroczną edycję turnieju strzelając łącznie 
w dwóch meczach 15 bramek i nie tracąc ani jednej.

Wyniki poszczególnych spotkań:
•	 Jupiter Koszewnica - LZS Żeliszew: 2 – 2,
•	 LZS Żeliszew - amazonka Wiśniew: 0 – 9,
•	 Jupiter Koszewnica - amazonka Wiśniew: 0-6.
Klasyfikacja końcowa:
1. amazonka Wiśniew,
2. Jupiter Koszewnica,
3. LZS Żeliszew.

Najlepszym zawodnikiem turnieju został wybrany nasz napastnik 
sebastian  krasuski. Gratulujemy i dziękujemy.

rp
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