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W imieniu władz samorządowych Gminy Wiśniew
składamy Państwu serdeczne życzenia

zdrowych, spokojnych, pogodnych
oraz spędzonych w rodzinnej atmosferze

Świąt Bożego Narodzenia.
Niech Nowonarodzone Dzieciątko Jezus 

błogosławi i obdarza Nas wszystkich  
miłością i spokojem 

w Nowym 2019 roku. 

Przewodnicząca
Rady Gminy Wiśniew 

z Radnymi

Wójt
Gminy Wiśniew
z Pracownikami

Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką;
Nad mieszkańcami kraju mroków zabłysło światło. (…)

Albowiem Dziecię nam się narodziło,
Syn został nam dany.

(Iz 9, 1, 5)
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Informacja Wójta Gminy Wiśniew

• Nr 374/2018 z dnia 10 października 2018 r. w sprawie powołania 
Komisji przetargowej (w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 
na „Przebudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Wiśniew-Ko-
lonia” w ramach zadania inwestycyjnego „Projekt i przebudowa 
świetlicy wiejskiej w miejscowości Wiśniew-Kolonia”).

• Nr 375/2018 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zasad pro-
wadzenia rachunkowości dla zadania inwestycyjnego pod nazwą 
„Przebudowa drogi gminnej nr 361110W w miejscowości Rado-
myśl” w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz 
Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcia Lokalnej Infrastruk-
tury Drogowej” dotacji otrzymanej od Wojewody Mazowieckiego.

• Nr 376/2018 z dnia 16 października 2018 r. w sprawie powołania 
komisji do odbioru zadania inwestycyjnego „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”.

• Nr 377/2018 z dnia 16 października 2018 r. zmieniające Zarzą-
dzenie Nr 326/2018 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 4 lipca 2018 r.  
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na 
wolne stanowisko urzędnicze ds. dróg i gospodarki komunalnej 
oraz stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, 
OSP i gospodarki komunalnej w Urzędzie Gminy Wiśniew.

• Nr 378/2018 z dnia 18 października 2018 r. w sprawie przepro-
wadzenia inwentaryzacji okresowej rzeczowych składników 
majątku według stanu na 31 grudnia 2018 roku.

• Nr 379/2018 z dnia 18 października 2018 r. w sprawie powo-
łania komisji do odbioru zadań inwestycyjnych „Termomoder-
nizacja i przebudowa budynku Urzędu Gminy Wiśniew – Etap  
I zadanie 1” i „Termomodernizacja i przebudowa budynku 
Urzędu Gminy Wiśniew – Etap I zadanie 2”.

• Nr 380/2018 z dnia 19 października 2018 r. w sprawie powoła-
nia komisji do odbioru zadania inwestycyjnego „Przebudowa 

drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Mroczkach”.
• Nr 381/2018 z dnia 26 października 2018 r. w sprawie zmian  

w budżecie gminy na 2018 r.
• Nr 382/2018 z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie 

gminy na 2018 r.
• Nr 383/2018 z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zmiany zarzą-

dzenia Nr 369/2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad 
prowadzenia rachunkowości dla zadania inwestycyjnego pod 
nazwą „Ja i Internecie”. Program szkoleniowy w zakresie kom-
petencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

• Nr 384/2018 z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie projektu 
uchwały budżetowej na rok 2019.

• Nr 385/2018 z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie projektu 
uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniew  
na lata 2019-2026.

VIII kadencja:
• Nr 1/2018 z dnia 20 listopada 2018 w sprawie powołania  

Zespołu ds. realizacji programu „Bezpieczna Gmina Wiśniew”.
• Nr 2/2018 z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie zmian w bu-

dżecie gminy na 2018 r. 
• Nr 3/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia dnia 

24 grudnia 2018 r. dniem wolnym dla pracowników Urzędu 
Gminy Wiśniew i ustalenia terminu jego odpracowania.

• Nr 4/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w bu-
dżecie gminy na 2018 r.

• Nr 5 /2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania 
komisji do odbioru zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi 
gminnej nr 36110W w miejscowości Radomyśl”.

ZarZądZenIa Wydane W okresIe  
od 1 paźdZIernIka 2018 r. do 30 lIstopada 2018 r.

UchWały podjęte prZeZ radę GmIny WIśnIeW
podczas XlVII sesji VII kadencji w dniu 10 października 2018 r. 

rada Gminy Wiśniew podjęła następujące uchwały:
1)  Nr XLVII/334/2018 w sprawie przejęcia do realizacji zadania 

powiatu z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na 
terenie Gminy Wiśniew,

2)  Nr XLVII/335/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Wiśniew,

3)  Nr XLVII/336/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miej-
scowości Mościbrody, gmina Wiśniew,

4)  Nr XLVII/337/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
dla Gminy Kotuń,

5)  Nr XLVII/338/2018 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Gminy Wiśniew na lata 2018 – 2025,

6)  Nr XLVII/339/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiś-
niew na 2018 rok,

7)  Nr XLVII/340/2018 w sprawie nadania tytułu „Zasłużony  
dla Gminy Wiśniew”.

podczas XlVIII sesji VII kadencji w dniu 17 października 2018 r. 
rada Gminy Wiśniew podjęła następujące uchwały:

1)  Nr XLVIII/341/2018 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Wiś-
niew do wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nie-
ruchomości mienia gminnego w miejscowości Radomyśl,

2)  Nr XLVIII/342/2018 w sprawie uchwalenia programu współpracy 
gminy Wiśniew z organizacjami pozarządowymi i innymi podmio-
tami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019,

3)  Nr XLVIII/343/2018 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Gminy Wiśniew na lata 2018 – 2025,

4)  Nr XLVIII/344/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiśniew 
na 2018 rok.

podczas I sesji VIII kadencji w dniu 17 listopada 2018 r. rada 
Gminy Wiśniew podjęła następujące uchwały:

1)   Nr I/1/2018 w sprawie  stwierdzenia wyboru Przewodniczącego 
Rady Gminy Wiśniew,

2)  Nr I/2/2018 w sprawie  stwierdzenia wyboru Wiceprzewodni-
czącego Rady Gminy Wiśniew.
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podczas II sesji VIII kadencji w dniu 29 listopada 2018 r.  
rada Gminy Wiśniew podjęła następujące uchwały:

1)  Nr II/3/2018 w sprawie powołania składów osobowych Stałych 
Komisji Rady Gminy Wiśniew,

2)  Nr II/4/2018 w sprawie wynagrodzenia dla Wójta Gminy Wiśniew,
3)  Nr II/5/2018 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Wiśniew na lata 2018-2025,
4)  Nr II/6/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiśniew  

na 2018 rok.

podczas III sesji VIII kadencji w dniu 10 grudnia 2018 r. rada 
Gminy Wiśniew podjęła następujące uchwały:

1)  Nr III/7/2018 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, stanowiącej 
podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy 
Wiśniew w 2019 r.

2)  Nr III/8/2018 w sprawie stawek podatku od nieruchomości  
na 2019 rok i zwolnień w tym podatku obowiązujących na obszarze 
Gminy Wiśniew.

3)  Nr III/9/2018 w sprawie określenia wysokości stawek od środ-
ków transportowych na rok 2019 obowiązujących na terenie 
Gminy Wiśniew.

4)  Nr III/10/2018 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wiś-
niew Nr XLVIII/342/2018 z dnia 17października 2018 r. w spra-
wie uchwalenia programu współpracy gminy Wiśniew z orga-
nizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 2019.

5)  Nr III/11/2018 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Wiśniew 
na 2018 rok.

konwent Wójtów powiatu siedleckiego – III kadencja
bry, paprotnia, przesmyki, siedlce, skórzec, Wiśniew, Wodynie  
i Zbuczyn. Gościem konwentu była wicestarosta powiatu 
siedleckiego, małgorzata cepek.

Głównym punktem pierwszego 
spotkania był wybór przewodniczące-
go Konwentu. Zgłoszono tylko jedną 
kandydaturę, dotychczasowego prze-
wodniczącego Konwentu - wójta gminy 
Wiśniew krzysztofa kryszczuka, który 
w głosowaniu jawnym – jednogłośnie 
- został wybrany na kolejną kadencję.

Konwent Wójtów został powołany 
przez samorządowców powiatu siedle-
ckiego w 2012 r. jako forum wymiany po-
glądów, doświadczeń i wypracowywania 
wspólnych stanowisk w kluczowych spra-
wach dla gmin powiatu siedleckiego. 

kk

6 grudnia 2018 r. odbyło się pierwsze posiedzenie konwentu 
Wójtów powiatu siedleckiego III kadencji. W spotkaniu, które 
odbyło się w dpt „reymontówka” w chlewiskach, udział wzięli 
szefowie gmin: korczew, kotuń, mokobody, mordy, suchoże-

InWestycje GmInne
Zapraszamy dorosłych mieszkańców (powyżej 25 roku życia) gmi-

ny Wiśniew na bezpłatne szkolenia w ramach projektu „ja w Interne-
cie”. daj sobie szansę i naucz się korzystać z możliwości internetu!

Celem projektu realizowanego przez Gminę Wiśniew w part-
nerstwie ze stowarzyszeniem ośrodek kultury i aktywności lokal-
nej w krzesku, jest zwiększenie wśród osób dorosłych umiejętności 
poruszania się  w sieci, wiedzy na temat bezpieczeństwa w Internecie  
i wzmocnienia pozycji na rynku pracy. Istotnym  elementem  szkoleń  jest 
przygotowanie mieszkańców do korzystania z usług publicznych online 
(np. załatwianie spraw urzędowych, składanie wniosków o dopłaty dla 
rolników czy 500+), poruszania się w portalach społecznościowych czy 
wykorzystywania Internetu we własnej działalności biznesowej.

Dla uczestników szkoleń będzie dostępnych siedem tematów 
szkoleniowych:

•	 rodzic w internecie, 
•	 moje finanse i transakcje w sieci, 
•	 rolnik w sieci, 
•	 kultura w sieci, 
•	 działam w sieciach społecznościowych, 
•	 tworzę własną stronę internetową (blog), 
•	 mój biznes w sieci.

Do uczestnictwa w szkoleniach mogą zgłaszać się osoby, które 
ukończyły 25 lat, w tym osoby niepełnosprawne, wykluczone 
elektronicznie czy bezrobotne.

W ramach każdego obszaru tematycznego planowane jest 
przeprowadzenia szkoleń w ilości 12 godz. Termin realizacji szkoleń 
grudzień 2018 – maj 2019.

Więcej informacji można uzyskać w urzędzie gminy. Zapraszamy! 

Konwent Wójtów – fot. arch. Prywatne
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InWestycje GmInne

droGI GmInne

 
 

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 
 

PAŹDZIERNIK 2018 

ZOSTAŁA DOFINANSOWANA Z REZERWY CELOWEJ BUDŻETU 
PAŃSTWA BĘDĄCEJ W DYSPOZYCJI MINISTRA SPRAW 

WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 
 

W październiku zakończono dwie inwestycje drogowe: tj. „Prze-
budowa 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” oraz „Przebudowa drogi gminnej nr 361115W 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”. 

Wykonawcą inwestycji, wyłonionym w ramach przetargu pub-
licznego, była firma MERKRAS Michał Krasuski z Nowych Oknin.  
W ramach obu zadań wykonano ok. 3,7 km nawierzchni drogi 
tłuczniowej. Łączny koszt obu inwestycji to ok. 970 tys. zł, z czego 
dotacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  ok. 760 tys. zł.

ri

prZebUdoWa droGI GmInnej nr 361110W  
W mIejscoWoścI radomyśl

W grudniu br. oddano do użytku kolejną inwestycję drogową 
pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 361110W w miejsco-
wości Radomyśl”. 

Zadanie zostało dofinansowane, zgodnie z umową podpisaną 
8 października 2018 r. pomiędzy Wojewodą – Zdzisławem Sipierą, 
a Gminą Wiśniew, reprezentowaną przez Wójta Gminy Wiśniew – 
Krzysztofa Kryszczuka, w ramach „Rządowego Programu na rzecz 
Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lo-
kalnej Infrastruktury Drogowej” w kwocie 445.854,00 zł, całkowi-
ta wartość zadania wyniosła 633.498,46 zł.

Przebudowa przedmiotowej drogi objęła wykonanie nowej 
nawierzchni asfaltowej na długości 583 m, i chodnika usytuowa-
nego przy jezdni o długości 121 m.

ri

noWy sprZęt dla jednostek osp

31 października br. 
Krzysztof Kryszczuk, wójt 
gminy Wiśniew, przekazał 
przedstawicielom jedno-
stek Ochotniczych Straży 
Pożarnych z terenu gminy 
Wiśniew sprzęt ratowni-
czy zakupiony ze środków 
Funduszu Sprawiedliwości, 
uzyskanych w ramach dofi-
nansowania z Ministerstwa 
Sprawiedliwości. 

Zakup wyposażenia i urzą-
dzeń ratowniczych, niezbęd-
nych do udzielenia pomocy 
poszkodowanym bezpośred-
nio na miejscu popełnienia 
przestępstwa był możliwy dzięki podpisanej umowie z Ministrem 
Sprawiedliwości w ramach powierzenia realizacji zadań ze środ-
ków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpeni-
tencjarnej- Funduszu Sprawiedliwości.

Zgodnie z podpisaną w dniu 31 sierpnia umową na realiza-
cję ww. zadania, decyzją Ministra Sprawiedliwości otrzymali-
śmy dotację ze środków Funduszu Sprawiedliwości w wysokości 
55.152,90 zł, co stanowi 99% wydatków. Wkład własny gminy 
Wiśniew wyniósł 557,10 zł.

Zakupiony sprzęt został przekazany jednostkom OSP z terenu 
gminy Wiśniew. Ochotnicy z Wiśniewa otrzymali torbę ratowniczą 
R1 z wyposażeniem, komplet szyn typu Kramera oraz węże hy-
drauliczne. Jednostka OSP Radomyśl została doposażona w defi-
brylator, rozpieracz ramieniowy oraz węże hydrauliczne. Ochotnicy  
z Łupin i Śmiar otrzymali torby ratownicze R1 z wyposażeniem 
wraz z kompletami szyn Kramera i noszami typu deska. Natomiast 
strażacy ze Starych Oknin i Gostchorzy otrzymali torby ratownicze 
R1 z wyposażeniem oraz komplety szyn typu Kramera.

Łączna wartość zakupionego sprzętu ratowniczego wyniosła 
55.710,00 zł.

ri

Przekazanie sprzętu. Fot. UG
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remont śWIetlIcy W mIejscoWoścI  
WIśnIeW-kolonIa

W listopadzie br. rozpoczął się generalny remont najstarszej 
świetlicy w gminie Wiśniew. Zakres prac obejmuje m.in. wykona-
nie podbicia fundamentów, sufitu podwieszanego z ociepleniem, 
rozbiórkę istniejącej podłogi i wykonanie nowej posadzki beto-
nowej z wykończeniem terakoty oraz malowanie ścian. Łączny 
koszt inwestycji ok. 
350 tys. zł a termin 
wykonania - czerwiec 
2019 r. Wykonawcą 
robót została firma 
Ireneusza Przeździa-
ka z Łukowa - IRPOL, 
POLDOM, wyłoniona 
na podstawie przetar-
gu nieograniczonego.

ri

remont bUdynkU straŻnIcy  
W mIejscoWoścI łUpIny

W listopadzie br. zakończył się pierwszy etap prac re-
montowych przy budynku strażnicy OSP w Łupinach. Została 
zmieniona konstrukcja dachu i nadproży bramy garażowej, 
wykonano wentylację pomieszczeń garaży oraz strychu. Koszt 
całkowity wykonanych robót wyniósł ponad 90.000 zł. Zadanie 
zostało dofinansowane w kwocie 23.742,00 zł przez Samorząd 
Województwa Mazowieckiego, w ramach zadania „MAZOWIE-
CKIE STRAŻNICE OSP-2018”. Pozostałe wydatki sfinansował  
samorząd gminy Wiśniew. 

Do wykonania na przyszły rok pozostała jeszcze izolacja cieplna 
oraz wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej.

dotacje udzielone stowarzyszeniom w 2018 r.

Rok 2018 jest kolejnym rokiem w którym organizacje pozarzą-
dowe działające na terenie gminy Wiśniew podjęły się realizacji 
zadań dofinansowanych ze środków budżetowych gminy Wiśniew. 
Zadania skierowane były do różnych – wiekowo – mieszkańców 
naszej gminy. W ramach zadań oferowano spotkania i uroczystości 
kulturalne, patriotyczne, rozrywkowe, artystyczne, poetyckie, jak 
również biesiadne i organizujące wolny czas emerytów. Zadania 
otrzymały wsparcie środkami budżetowymi gminy Wiśniew, co 
obrazują dane przedstawione w tabeli. Organizatorom dziękujemy 
za inicjatywę, czas poświęcony na realizację zadań i życzymy nie-
gasnącego zapału i pomysłów na nowe ciekawe przedsięwzięcia.

nazwa 
stowarzyszenia

nazwa 
zadania

okres 
realizacji

całkowi-
ty koszt 
zadania

W tym

ze środ-
ków dota-
cji gminy 
Wiśniew

Wkład 
osobowy

stowarzyszenie 
aktywności 
lokalnej 
radośĆ

„Cudze 
chwalicie swego 
nie znacie – 
wzbogacenie 
życia 
kulturalnego 
mieszkańców 
gminy Wiśniew”

od  
14 marca 

2018 r.
do 30  

listopada 
2018 r.

16 480 zł 13 000 zł 3 480 zł

towarzystwo 
społeczno-
kulturalne 
raZem

„Gmina Wiśniew 
fotograficznie 
i poetycko – 
Popularyzowanie 
wiedzy o 
dziejach gminy 
Wiśniew poprzez 
opracowanie 
i wydanie 
publikacji w 
formie zeszytu”

od  
5 kwietnia 

2018 r.
do  

25 lipca 
2018 r.

12 500 zł 10 000 zł 2 500 zł

stowarzyszenie 
aktywności 
lokalnej 
radośĆ

„Wiejskie 
rozśpiewane 
wspólne 
gotowanie”

od 
1 lipca 
2018 r.

do 
30 listopada 

2018 r.

7 210 zł 5 000 zł 2 210 zł

stowarzyszenie 
aktywności 
lokalnej 
radośĆ

„Śpiewam Ci 
Polsko”

od 
1 sierpnia 

2018 r.
do 

30 listopada 
2018 r.

8 440 zł 4 000 zł 4 440 zł

bw

podczas sesji w poniedziałek  
10 grudnia 2018 r. radni 
uchwalili stawki podatków 
obowiązujących  
w 2019 roku. 

Radni, na wniosek wójta K. Kryszczuka, zdecydowali po-
zostawić wszystkie podatki lokalne na poziome ubiegłego 
roku. Obniżyli cenę skupu żyta z 54,36 zł/dt, podaną przez 
prezesa GUS, do 50 zł/dt, będącą podstawą do oblicze-
nia podatku rolnego. Podatek rolny, nadal będzie wynosić  
125 złotych za hektar przeliczeniowy.

Świetlica Wiśniew-Kolonia. Fot.UG

Prace remontowe w świetlicy. Fot. UG

 Strażnica OSP Łupiny. Fot. UG
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Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
w Wiśniewie informuje, że w Punkcie Konsultacyjnym mieszczącym 
się w Domu Parafialnym w Wiśniewie, ul. Siedlecka 20 istnieje możliwość 
skorzystania z darmowej pomocy specjalistów:
−	 terapeuty uzależnień 
−	 specjalisty do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
−	 psychologa dziecięcego, 
−	 psychologa, psychoterapeuty.

Wszelkich informacji na temat zapisów na wizytę udzielają pracow-
nicy socjalni GOPS w Wiśniewie pod nr telefonu 25 6471313 wew121.

punkt konsultacyjny Gminnej 
komisji rozwiązywania problemów 
alkoholowych w Wiśniewie 

trzynasta akcja „świąteczna paczka” 
Aktualna sytuacja wielu rodzin jest bardzo trudna. System pomo-

cy społecznej skierowany jest do osób potrzebujących różnorodnych 
form pomocy, umożliwia tym osobom poprawienie swojej sytuacji  
w środowisku. Oprócz pomocy finansowej oraz specjalistycznego po-
radnictwa Ośrodek wspomaga klientów w postaci rzeczowej. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniewie już po raz 
trzynasty organizował zbiórkę żywności (słodyczy) dla dzieci z rodzin 
znajdujących się trudnej sytuacji materialnej. 

Celem akcji „świąteczna paczka” było dotarcie do rodzin boryka-
jących się z problemem ubóstwa, ponadto kształtowanie świadomo-
ści środowiska lokalnego, w celu lepszego zrozumienia różnorodnych 
problemów występujących w rodzinach. 

Taka jednorazowa akcja z pewnością nie przyczyni się do jakiejś 
radykalnej zmiany sytuacji rodzin, ale może chociaż w minimalny 
sposób ograniczyć poczucie odrzucenia i zapomnienia odczuwane 
przez dzieci, zwłaszcza w święta.

Zachęcamy do wzięcia udziału i przekazania żywności do koszy, które 
będą przygotowane w lokalnych sklepach w kolejnych edycjach akcji. 

jednocześnie dziękujemy wszystkim ludziom dobrego serca  
za postawę pełną wrażliwości i dobrej woli.

pomoc osobom potrzebującym  
w okresie zimowym 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniewie zwraca się  
z prośbą do wszystkich mieszkańców gminy o zwrócenie szczególnej 
uwagi na osoby potrzebujące pomocy, w szczególności osoby bez-
domne, zagrożone bezdomnością oraz osoby starsze i ubogie. Infor-
mujemy, że na terenie miasta Siedlce działają następujące Organiza-
cje, które zajmują się udzielaniem pomocy osobom potrzebującym  
i rodzinom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych:

 noclegownia w siedlcach przy ul. Południowej 1, tel. (25) 631-
33-14 – schronienie, stowarzyszenie pomocy społecznej, rehabili-
tacji i resocjalizacji im. h.ch. kofoeda, ul. Podmiejska 3 tel. (25) 643-
51-07 – gorący posiłek oraz możliwość skorzystania z łaźni i pralni, 

caritas diecezji siedleckiej, centrum charytatywno-duszpa-
sterskie ul. B-pa Świrskiego 57, tel. (25) 633-03-46 - stołówka dla 
ubogich i bezdomnych, a także pomoc rzeczowa. 

Ponadto w Centrum Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego 
Urzędu Wojewódzkiego uruchomiona została bezpłatna, całodo-
bowa linia telefoniczna (tel. 987), gdzie można otrzymać informację  
o placówkach pomocowych dla osób bezdomnych. Jednocześnie infor-
mujemy, że w przypadku posiadania informacji o osobach potrzebują-
cych pomocy w okresie mrozów można kontaktować się z Gminnym 
ośrodkiem pomocy społecznej w Wiśniewie w godzinach 8.00-16.00  
tel. (25) 64-17-313 wew.121 lub zgłaszać do policji (tel. 997). 

międzygminna prezentacja 
lokalnego klubu seniora  
w Wiśniewie z siedzibą  
w radomyśli 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniewie dziękuje  
za pomoc w organizacji Międzygminnej Prezentacji Lokalnego 
Klubu Seniora zorganizowanej w ramach realizacji projektu „Do-
bra pora na aktywnego seniora” w dniu 26 października 2018 r.  
w Mościbrodach: Pani Małgorzacie Borkowskiej – z Dworu Mości-
brody, Pani Teresie Zając i właścicielom sklepu spożywczego „Sza-
raczek” w Wiśniewie, Przedstawicielom Koła Gospodyń Wiejskich 
w Helenowie, Członkom Zespołu Wokalnego „Radość” z Radomy-
śli, Zespołowi POWER BEAT, Pani Anecie Karczmarskiej, prowa-
dzącej Lokalny Klub Seniora w Wiśniewie z siedzibą w Radomyśli. 

Za udział w naszej imprezie serdecznie dziękujemy: Krzysztofo-
wi Kryszczukowi – Wójtowi gminy Wiśniew, Sylwii Paryła – Skarbnik 
gminy Wiśniew, ks. kanonikowi Henrykowi Krupie – Proboszczowi 
Parafii Wiśniew i Przewodniczącemu Gminnej Komisji Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych w Wiśniewie, Pawłowi Ksionkowi – 
Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie.

Lokalny Klub Seniora w Wiśniewie powstał w ramach realizacji 
projektu pn. „DOBRA PORA NA AKTYWNEGO SENIORA”. Projekt 
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego i realizowany w partnerstwie przez 
5 gmin tj. Gminę Zbuczyn – pełniącą rolę lidera projektu, Gminę Ko-
tuń, Gminę Siedlce, Gminę Skórzec oraz Gminę Wiśniew. 

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecz-
nych osób które zakończyły swoją aktywność zawodową tj. osób 
w wieku 60+ w przypadku kobiet i 65+ w przypadku mężczyzn.

Projekt realizowany jest w okresie od 1 stycznia 2018 r. do  
31 grudnia 2019 r. W każdej gminie powstał Lokalny Klub Seniora.

Łączna liczba uczestników we wszystkich Klubach wynosi  
75 osób, z tego w gminie Wiśniew 10 osób. 

W Lokalnych Klubach Seniora prowadzone są:
−	 Program prozdrowotny (zajęcia z artterapii, zajęcia z terapii 

tańcem i ruchem, zajęcia z muzyki, spotkania ze specjalista-
mi: dietetykiem, trenerem żywienia, rehabilitantem),

−	 Program edukacyjny: zajęcia edukacyjne „E-senior” zajęcia do-
tyczące bezpieczeństwa seniorów „Koperta życia” – czyli dostęp  
do informacji o seniorze w razie zagrożenia jego zdrowia lub życia)

−	 Program aktywności społecznej – zajęcia rozwijające umie-
jętności i zainteresowania, w tym wyjazdy integracyjno-ak-
tywnościowe oraz prezentacje międzygminne. 

Ponadto w ramach Projektu działa wypożyczalnia sprzętu 
wspomagającego i pielęgnacyjnego, dla mieszkańców wymienio-
nych gmin, jej siedziba znajduje w Zbuczynie.

GmInny ośrodek pomocy społecZnej W WIśnIeWIe

Integracja Klubów. Fot. UG

Integracja Klubów. Fot. UG
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• Drogi:
- Wykorzystując sprzyjającą pogodę 
w okresie jesienno-zimowym doko-
naliśmy napraw bieżących na drogach 
gminnych nieutwardzonych. Pracę 
wykonaliśmy przy pomocy pracow-
ników gospodarczych zatrudnionych  
w ramach prac interwencyjnych. Usu-

nięcie ubytków zostało wykonane kruszywem drobnoziarnistym. 
Zdajemy sobie sprawę, że potrzeby mieszkańców w tym zakresie są 
ogromne dlatego prace na bieżąco będą kontynuowane w przyszłym 
roku kalendarzowym. 
-  W ostatnim czasie wymieniono wiatę przystankową w miejsco-

wości Wiśniew-Kolonia. Wiata została wykonana oraz zamon-
towana przez firmę „Budotechnika” z siedzibą w Pilchowicach.  
W miejscu oczekiwania podróżujących na środek transportu 
wewnątrz wiaty przystankowej ułożono kostkę brukową .     

-  W przytulisku na terenie oczyszczalni ścieków znajdują się 
bezdomne psy. Jeżeli ktoś ma możliwości, to gorąco zachę-
camy do adopcji tych zwierząt. Serdecznie zapraszamy do 
kontaktu w tej sprawie z pracownikami referatu Gospodar-
ki Komunalnej Urzędu Gminy Wiśniew, pokój numer 20, lub 
bezpośrednio z panami, którzy opiekują się psami na terenie 
wspomnianej oczyszczalni.

-  Został wykonany okresowy przegląd znaków drogowych na tere-
nie całej gminy Wiśniew. Były to o prace związane z dokręcaniem 
nakrętek oraz śrub, które uległy poluzowaniu przy tablicach zna-
ków, prostowaniem „przekrzywionych” znaków, oraz wymianą 
ewentualnych złamanych słupków, bo takie niestety też się zda-
rzają. W tych czynnościach ważna jest systematyczność, ponie-
waż chodzi o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, czy-
li w zdecydowanej większości mieszkańców naszej gminy.   

•  Gospodarka mieszkaniowa, eksploatacja sieci wodociągowej  
i kanalizacyjnej:

-  Referat gospodarki komunalnej administruje gminnym wodocią-
giem, dlatego niezmiernie cieszą nas bardzo dobre wyniki z ba-
dania jakości wody pitnej na terenie gminy Wiśniew. Dbamy, aby 
jakość zasobów wodnych w naszej gminie była na wysokim pozio-
mie. Gmina Wiśniew ponosi w tej kwestii ogromne koszty związane  
z systematycznymi konserwacjami urządzeń pracujących na Sta-
cjach Uzdatniania Wody w Wiśniewie i Radomyśli. Nikt jednak nie 
kwestionuje tych kosztów, bo cel jest bardzo ważny: czysta woda.

-  Jeśli chodzi o sieć kanalizacyjną to ważnym procesem z punktu 
widzenia pracy całej sieci było czyszczenie mechaniczne wszyst-
kich przepompowni gminnych. Prace te wykonujemy raz do 
roku przy pomocy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 
z siedzibą w Siedlcach, ponieważ jako gmina nie dysponujemy 
specjalistycznym sprzętem.

-  Cieszy fakt, że kolejne mieszkania w budynku przy ulicy Sanita-
riuszek znajdują nowych nabywców. Obecnie na sprzedaż gmina 
Wiśniew oferuje lokal numer 1 we wspomnianym budynku. Po-
wierzchnia tego mieszkania to: 71,41 m2. Cena wywoławcza to: 
90 tys. zł. Przetarg odbędzie się dnia 10 stycznia 2019 r. Istnieje 
możliwość wcześniejszego obejrzenia mieszkania – szczegółowe 
informacje w tym zakresie w pokoju numer 20 Urzędu Gminy 
Wiśniew lub pod numerem telefonu 25 641 73 13 wew. 104.

•  Gospodarka odpadami komunalnymi, wycinka drzew:
-  Przypominamy, że zamiar usunięcia drzewa należy zgłosić do 

Urzędu Gminy. W związku z Państwa pytaniami dotyczącymi tej 
dziedziny proszę o kontakt z Urzędem Gminy Wiśniew pokój nu-
mer 16 lub pod numerem telefonu 25 641 73 13 wew. 116.

-  W związku z okresem grzewczym mieszkańcy naszej gminy od-
dają popiół powstający w procesie spalania w piecach w sza-
rych workach. Jednocześnie przypominamy, że możliwość taka 
istnieje od listopada do kwietnia włącznie.

-  Informujemy w szczególności rolników, że w związku ze zmianą 
ustawy „Prawo Łowieckie” wnioski o szkody związane ze szko-
dami wyrządzonymi przez dzikie zwierzęta obsługiwane są po-
nownie przez koła łowieckie.   

GK

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW 
KOMUNALNYCH W GMINIE WIŚNIEW 

 
w 2019 roku 

 

SEKTOR 1 
Miejscowości: Lipniak, Stok Wiśniewski, Myrcha,  

Wólka Wołyniecka, Wólka Wiśniewska, Mościbrody, 
Mościbrody-Kolonia, Helenów, Borki-Kosiorki, 

 Borki-Sołdy, Daćbogi, Śmiary, Łupiny 

PONIEDZIAŁEK 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

21 18 18 15 20 17 15 19 16 21 18 16 

SEKTOR 2 
Miejscowości: Borki-Paduchy, Ciosny, Zabłocie, 

Okniny Podzdrój, Radomyśl, 
Nowe Okniny, Stare Okniny, Gostchorz 

WTOREK 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

22 19 19 16 21 18 16 20 17 22 19 17 

SEKTOR 3 
Wiśniew, Wiśniew-Kolonia, Kaczory, 

Mroczki, Tworki, Pluty 

ŚRODA 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

23 20 20 17 22 19 17 21 18 23 20 18 

W dniu odbioru prosimy o wystawienie pojemników/worków 
do godziny 7.00 

w miejscu ogólnie dostępnym, przed terenem posesji  
lub w altanie śmietnikowej z dostępem od zewnątrz. 

Informacje bieżące z referatu gospodarki komunalnej 

W 2019 roku w zasadach systemu gospodarki odpadami 
zmienia się tylko ilość sektorów i harmonogram odbioru odpa-
dów komunalnych. W związku z powyższym prosimy państwa  
o wykorzystanie harmonogramu odbioru odpadów zamieszczone-
go poniżej. szczegółowe informacje m.in.: o sposobie selekcji od-
padów znajdą państwo w ulotkach z roku ubiegłego oraz na stronie 
www.wisniew.pl w zakładce nasZe śmIecI nasZa spraWa. 
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Antybiotyki

(z doktorem Zbigniewem Grabkiem rozmawia Urszula oknińska)

antybiotyki – zażywane często bez potrzeby. a skutek jest taki, że gdy są rzeczywi-
ście niezbędne, nie działają. jak jest naprawdę z antybiotykami? Wątpliwości w tej 
kwestii rozwieje lekarz rodzinny Zbigniew Grabek.

Gminne Wieści: czym jest i jak działa antybiotyk?

Zbigniew Grabek: Antybiotyk jest to naturalna substancja która wy-
stępuje w przyrodzie. Naturalna czyli taka, którą produkują np. grzyby 
albo inne mikroorganizmy i jest to taka substancja, która działa bakte-
riobójczo lub bakteriostatycznie. Bakteriobójczo czyli niszczy bakterie, 
a bakteriostatycznie czyli hamuje ich namnażanie. Czyli krótko mówiąc 
są to substancje przeciwbakteryjne, które naturalnie występują w przy-
rodzie, takie substancje człowiek podpatrzył i produkuje w ilościach ko-
mercyjnych aby pacjenci mogli je przyjmować  i leczyć się. 

GW: dlaczego lekarze przepisują antybiotyki bez dodatkowych badań?

ZG: Dlatego, że rzadko kiedy ma to sens. Testów jest mało, często są 
skomplikowane i najczęściej bardzo mało miarodajne. Nigdy do koń-
ca nie wiemy czy mamy do czynienia z infekcją wirusową czy bakteryj-
ną. Zawsze obraz kliniczny będzie najważniejszy. Głównie chodzi o to 
aby odróżnić infekcję bakteryjną od wirusowej. Jeżeli objawy klinicz-
nie wskazują na to, że musimy włączyć antybiotyk, to stosujemy tak 
zwane leczenie empiryczne, czyli włączamy i sprawdzamy czy to bę-
dzie skuteczne czy też nie. Natomiast wobec nieskuteczności leczenia 
czy nawracających infekcji, czy też w przypadku podejrzenia zakażeń 
układu moczowego, to warto wtedy faktycznie wykonywać posiewy.

GW: proszę powiedzieć co decyduje o konieczność przepisania  
antybiotyku?

ZG: To tak jak powiedziałem przede wszystkim obraz kliniczny, czyli 
wywiad co pacjentowi dolega, wyniki badania klinicznego i własnego 
doświadczenia – są czasami takie ewidentne cechy zakażenia bakte-
ryjnego, trzeba mieć trochę doświadczenia.

GW: czy lekarz może wstępnie ocenić czy infekcja jest wywołana 
przez wirusy czy bakterie? 

ZG: Ocenić wstępnie może zawsze, natomiast stuprocentowej pew-
ności nie będziemy mieli nigdy. Czasami posiłkujemy się badaniami 
z krwi takimi jak CRP czy OB ale tak jak powiedziałem to też w pełni 
miarodajne nie jest. Dużo zależy od doświadczenia lekarza, czy cho-
roba p[przebiega w sposób typowy i pełnoobjawowy, dużo zależy 
również od pacjenta.

GW: proszę nam powiedzieć jakie preparaty osłonowe najlepiej 
stosować podczas kuracji antybiotykowej?

ZG: Preparaty osłonowe dzielą się na probiotyki i prebiotyki. Pro-
biotyki czyli żywe kultury bakterii o udowodnionym działaniu takim 
osłonowym to są lactobacillus rhamnosus i lactobacilus reuteri. Na-
tomiast prebiotyki to substancje, które pomagają odżywiać się tym 
żywym kulturom bakterii. 

GW: czy jest jakiś lek, jakaś substancja, którą można zastąpić 
antybiotyk?

ZG: Nie ma takiej substancji, antybiotyku nic nie zastąpi, nie zastąpi ich 
siły działa i skuteczności - w poważnych infekcjach nie ma alternatywy.

GW: czy są jakieś leki o działaniu podobnym ale nie wyniszczają-
cym tak organizmu?

ZG: Są, istnieją substancje naturalne podobne do antybiotyków ale bez 
porównania słabsze. Są to tak zwane fitoncydy, czyli takie roślinne an-
tybiotyki można powiedzieć, zawarte np. w czosnku, cebuli i chrzanie. 
Dobre efekty dają tez autoszczepionki czyli takie popularne bańki. 

GW: jak długo powinna trwać kuracja antybiotykowa?

ZG: Różnie, generalnie leczymy nie krócej niż 7 dni, to jest taka stan-
dardowa terapia. Czasami leczymy zapalenie oskrzeli około 10 dni, 
płuc 10-14 dni. Są takie antybiotyki jak klarytromycyna którym za-
wsze leczymy 14 dni. Bywają takie infekcje jak borelioza, gdzie le-
czymy co najmniej miesiąc. Są też takie antybiotyki, które podaje się 
krócej np. Azytromycyna – 3 dni. Czyli od 3 dni do miesiąca.

GW: po ilu dniach możemy stwierdzić, że antybiotyk jest nie 
skuteczny i trzeba go wymienić na inny?

ZG: Zwykle 3 dni to jest taki czas, że możemy już zobaczyć czy coś się 
poprawia. Jeżeli w tym czasie nie ma poprawy lub co gorsza następu-
je pogorszenie, to wtedy trzeba rozważyć zmianę leku.

GW: jakich leków nie należy przyjmować równocześnie z antybio-
tykami?

ZG: Antybiotyki to leki bezpieczne i generalnie nie wchodzą w in-
terakcję z innymi lekami. Natomiast jest prawdą, że podczas tera-
pii nie powinno się przyjmować witamin oraz takich substancji jak 
sok z grejpfruta. Witaminy nie przeszkadzają w terapii wprawdzie 
natomiast sok z grejpfruta może podnosić stężenie antybiotyku. Do-
ksycyklin z preparatami wapnia i żelaza też nie należy przyjmować  
no i oczywiście nie należy pić alkoholu.

GW: jakie działania niepożądane może wywołać antybiotyk?

ZG: Różne, generalnie większość tych działań niepożądanych nie 
jest groźne wbrew temu co się sądzi. Większość działań niepożą-
danych to są alergie, czyli jakieś wypryski, wysypka, skurcze krtani, 
plamy, swędzenia. Są też zmiany niealergiczne, takie jak grzybice 
pochwy, nudności, biegunki, zapalenie jelit rzekomobłoniaste lub – 
to już najrzadziej – bezpośrednie działanie toksyczne, uszkodzenia 
wątroby,  aminoglikozydy, które uszkadzają słuch są to bardzo rzad-
kie przypadki. Większość pacjentów, którzy mają w związku z lecze-
niem antybiotykami, to są związane z zabijaniem też tych pożytecz-
nych szczepów bakterii w jelitach, czyli dysbakterioza albo grzyby.

GW: czy pacjenci często proszą o przepisanie recepty na antybiotyk?

ZG: Często, ponieważ każdemu się wydaje, że jak weźmie antybiotyk 
to infekcja szybko minie a to nieprawda, nie każda infekcja szybko 
minie jeżeli jest klasyczna wirusowa, to czy będziemy brali antybiotyk 
czy nie to 7 dni minimum będziemy chorować.

GW: Serdecznie dziękuję.
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We wtorek 16 października w Gminnym ośrodku kultury  
w Wiśniewie odbył się Gminny dzień edukacji narodowej. 

W spotkaniu udział wzięli dyrektorzy szkół, nauczyciele  
i wychowawcy oraz przedstawiciele samorządu Gminy Wiśniew 
– wójt gminy Wiśniew krzysztof kryszczuk, kierownik referatu 
oświaty, kultury, zdrowia i sportu bożena Wyrębek oraz dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie paweł ksionek.

Gminny Dzień Edukacji każdego roku jest okazją, aby wyróż-
nić tych, którzy oprócz kierowania placówkami oświatowymi oraz 
wykonywania rzetelnie obowiązków dydaktyczno-wychowaw-
czych podejmują również dodatkowe działania, przyczyniające 
się do promocji szkoły i gminy. Tego dnia nie mogło zabraknąć 
życzeń, kwiatów oraz okolicznościowych nagród. Doceniając dzia-
łalność i zaangażowanie, Nagrody Wójta Gminy w bieżącym roku 
otrzymały następujące osoby:
•	 Urszula sosnówka – Dyrektor ZO w Wiśniewie,
•	 beata Wiszniewska – Dyrektor SP w Radomyśli,
•	 beata Zabłocka – ZO w Wiśniewie,
•	 maria oknińska – SP w Śmiarach,
•	 marta Gregorczuk – SP w Radomyśli.

O ważnej roli oświaty w kształceniu młodych pokoleń oraz roli 
samorządu w utrzymywaniu edukacji na wysokim poziomie mówił 
Wójt Gminy Wiśniew Krzysztof Kryszczuk.

Gminny dzień edukacji narodowej

Bożena Wyrębek podsumowała wyniki egzaminu gimna-
zjalnego z ubiegłego roku szkolnego, podkreślając że młodzież  
z gminy Wiśniew uzyskuje coraz lepsze rezultaty, które w tym 
roku plasowały się na wysokich i bardzo wysokich staninach. Ska-
la staninowa to skala powszechnie używana przez Centralną Ko-
misję Egzaminacyjną i komisje okręgowe, przeprowadzające ze-
wnętrzne egzaminy w oświacie. Skala wprowadza 9 przedziałów 
wyników, które w gminie Wiśniew plasują się na poziomie 6-8.

Po wręczeniu nagród odbyła się część artystyczna spotkania 
w wykonaniu uczennic szkół z terenu gminy Wiśniew karoliny ja-
strzębskiej i karoliny Goliczewskiej z Zespołu Oświatowego w Wiś-
niewie oraz pauliny Izdebskiej ze Szkoły Podstawowej w Śmiarach.

ik

W środę 17 października 2018 r. odbyła się ostatnia sesja 
młodzieżowej rady Gminy Wiśniew kadencji 2017-2018. 

młodzi radni podsumowali działania młodzieżowej rady. 
przewodniczący mrGW mateusz jurzyk przedstawił sprawozda-
nie z działalności za okres kadencji.

Wójt Gminy Wiśniew krzysztof kryszczuk nie ukrywał radości  
i dumy z pracy Młodych Radnych podkreślając ich ważną rolę współ-
pracy samorządu gminnego z młodzieżą. Wójt Gminy Podziękował 

ostatnia sesja młodzieżowej rady Gminy Wiśniew II kadencji
Młodym Radnym za ich pracę oraz wręczył drobne upominki.

Głos zabrał również dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury  
w Wiśniewie paweł ksionek, który na pamiątkę kadencji w jubi-
leuszowym roku 100-lecia odzyskania niepodległości przez Pol-
skę wręczył młodzieży flagi z barwami narodowymi, które zostały 
uszyte ze 100-metrowej flagi niesionej przez mieszkańców gminy 
podczas Inauguracji Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodle-
głości w Gminie Wiśniew w listopadzie 2017 r.

Wśród przybyłych gości pojawili się również dyrektorzy szkół  
z terenu gminy Wiśniew, kierownik referatu oświaty, kultury, zdro-
wia i sportu bożena Wyrębek  oraz kierownik GOPS w Wiśniewie 
anetta roszkowska. Dyrektor Zespołu Oświatowego w Wiśniewie 
Urszula sosnówka życzyła sukcesów w kolejnych działaniach, pod-
kreślając że doświadczenie zdobyte w pracy młodzieżowej rady bę-
dzie ich dodatkowych atutem w przyszłości.

Wszystkim Radnym oraz ich opiekunom składamy najserdecz-
niejsze podziękowania za pracę i zaangażowanie w działania Mło-
dzieżowej Rady Gminy Wiśniew kadencji 2017-2018. Życzymy dal-
szych sukcesów i wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych celów.

ik

 Nagrodzeni pedagodzy. Fot. UG Uczestnicy Gminnego Dnia Edukacji Narodowej. Fot. UG

Młode artystki. Fot. UG

 Radni MRGW II kadencji. Fot. UG
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W środę 17 października radni rady Gminy Wiśniew obra-
dowali podczas ostatniej sesji kadencji 2014-2018.

Sesję otworzyła przewodnicząca rady beata ługowska, wi-
tając radnych, sołtysów oraz licznie przybyłych gości. Następnie 
wójt gminy Wiśniew krzysztof kryszczuk złożył sprawozdanie  
z bieżącej pracy wójta w okresie między sesjami.

W dalszej części posiedzenia radni przystąpili do podjęcia 
uchwał zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, w sprawie: zmian 
w budżecie Gminy Wiśniew na 2018 r., zmiany Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Wiśniew, wyrażenia zgody na obciąże-
nie służebnością przesyłu działki gminnej.

Podczas sesji radni zapoznali się z informacją o stanie realiza-
cji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym 2017/2018, którą 
przedstawiła kierownik referatu oświaty, sportu i kultury w Urzę-
dzie Gminy Wiśniew bożena Wyrębek.

W trakcie posiedzenia zostały wręczone, po raz pierwszy, ty-
tuły „Zasłużony dla Gminy Wiśniew”, tytuły przyznawane przez 
Radę Gminy Wiśniew na wniosek mieszkańców. Otrzymali je:

•	 pani janina markiewicz z Wiśniewa. Pani Janina uro-
dziła się w środowisku wiejskim, w powiecie łukowskim. Po 
ukończeniu Szkoły dla Wychowawczyń Przedszkoli w 1956 roku 
została skierowana (z tzw. nakazu pracy) do pracy w Wiśniewie. 
Zaczynając pracę w przedszkolu, w bardzo trudnych powojen-
nych czasach, trzeba było wykazać się ogromnym zaangażowa-
niem, pomysłowością, bardzo często kosztem własnej rodziny, 
aby placówka mogła funkcjonować na właściwym poziomie. Pla-
cówka mieściła się w wiejskiej chacie. Były tam ciężkie warunki, 
ale dzięki pomysłowości i przedsiębiorczości Pani Janina starała 
się te warunki zmieniać na lepsze, co należy zaznaczyć – z dużym 
powodzeniem. Pani Janina jest osobą o dużej kulturze osobistej. 
Znajdywała czas na działalność społeczną. Brała czynny udział  
w pracach na rzecz środowiska. Za swoją pracę była wyróżniona 
przez władze oświatowe i samorządowe.

•	 pan piotr Zielonka z Helenowa. Pan Piotr to radny Rady 
Gminy Wiśniew trzech kadencji oraz wieloletni sołtys miejscowo-
ści Helenów. W opinii mieszkańców, nie tylko He-
lenowa, pan Piotr to wielki społecznik. Jako osoba 
ciesząca się zaufaniem i uznaniem mieszkańców  
z zaangażowaniem pełnił swoje funkcje w Radzie 
Gminy, zawsze kierując się dobrem publicznym  
i stając ponad podziałami. Dzięki staraniom i wy-
siłkowi pana Piotra powstał w Helenowie pierw-
szy w gminie Wiśniew plac zabaw, który cieszy się 
powodzeniem wśród okolicznych mieszkańców 
do dnia dzisiejszego. Również dzięki ogromnym 
staraniom pana Piotra wieś Helenów ma połącze-
nie drogowe z gminą Siedlce. O drogę asfaltową, 
biegnącą od Helenowa do Ujrzanowa, walczył  
i zabiegał wiele czasu, ale upór i charyzma, ce-
chujące dobrego samorządowca, przyniosły po-
zytywny efekt. Miejscowość Helenów i gmina 
Wiśniew dzięki zaangażowaniu pana Piotra Zie-
lonki wkraczała prężnym krokiem w XXI wiek.

ostatnia sesja rady Gminy Wiśniew VII kadencji
•	 pan henryk Woźnica z Wólki Wiśniewskiej. Pan Henryk 

to Radny Rady Gminy Wiśniew w latach 1988-1992. Przez 12 lat 
pełnił funkcję sołtysa wsi Wólka Wiśniewska. W tym czasie orga-
nizował i brał czynny udział w budowie drogi od drogi krajowej 
do wsi Myrcha. Prace przy drodze były prowadzone w czynie spo-
łecznym. Pan Henryk prowadził również rozmowy z PKS Siedlce 
ze skutkiem pozytywnym w celu utworzenia linii komunikacji 
publicznej w tej miejscowości. Był również Komendantem Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Wólce Wiśniewskiej – za zasługi dla stra-
ży odznaczany był licznymi medalami. Działał również w Radzie 
Nadzorczej Banku za co otrzymał Srebrną Odznakę za Zasługi dla 
Spółdzielczości Bankowej im. Franciszka Stefczyka. Pan Henryk 
został odznaczony również za działalność społeczną przez Woje-
wodę Siedleckiego.

•	 pan antoni pogonowski z Mroczk. Pan Antoni to Radny 
Rady Gminy I kadencji w latach 1990-1994, III kadencji w latach 
1998-2002 oraz Wiceprzewodniczący Rady Gminy IV kadencji  
w latach 2002-2006. Przez 22 lata pełnił funkcję sołtysa miejsco-
wości Mroczki. Dzięki jego aktywności i zaangażowaniu nastąpiło 
wiele zmian w Mroczkach i w całej gminie. Pan Antoni był jednym 
z inicjatorów budowy kościoła w Jastrzębiach Śmiarach i utwo-
rzenia tam parafii. Pełnił funkcję przewodniczącego budowy koś-
cioła, a następnie członka Rady Parafialnej. Za swą ofiarną pracę 
społeczną był odznaczony przez Prezydenta RP Lecha Wałęsę, Sta-
rostę Siedleckiego oraz Wójta Gminy Wiśniew.

A, że była to ostatnia sesja VII kadencji, to nie zabrakło pod-
sumowań oraz podziękowań dla wszystkich współpracujących  
z radą gminy. beata ługowska, przewodnicząca rady, dziękowa-
ła za współpracę wójtowi, radnym oraz sołtysom w okresie mi-
nionych czterech lat, a krzysztof kryszczuk, wójt gminy Wiśniew 
złożył wyrazy podziękowania radnym za pracę na rzecz mieszkań-
ców naszej gminy oraz zrealizowane inwestycje. Na zakończenie, 
przewodnicząca i wójt, wspólnie wręczyli radnym i sołtysom pa-
miątkowe Jubileuszowe Medale wykonane z okazji zakończenia 
kadencji w roku 600-lecia pierwszej pisemnej wzmianki o Wiśniewie.

 Odznaczony Pan Antoni Pogonowski. Fot. UG Odznaczony Pan Henryk Woźnica. Fot. UG Odznaczony Pan Piotr Zielonka. Fot. UG Odznaczona Pani Janina Markiewicz. Fot. UG

Obradujący radni RGW VII kadencji. Fot. UG
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W piątek 19 października br. w sali wido-
wiskowej Gminnego ośrodka kultury w Wiś-
niewie odbyła się  inauguracyjna sesja mło-
dzieżowej rady Gminy Wiśniew. kadencja 
nowych radnych potrwa do 2020 roku.

Radni zostali wyłonieni w wyborach prze-
prowadzonych 2 października br. w jednost-
kach oświatowych z terenu gminy Wiśniew oraz  
w ZS w Borkach-Kosach dla uczniów z naszej 
gminy uczących się w tej placówce. Wójt gminy 
Wiśniew krzysztof kryszczuk wręczył młodym 
radnym nominacje i pogratulował wyboru do 
rady mówiąc: - Cieszę się, że Młodzieżowa Rada 
Gminy Wiśniew powstała a dziś rozpoczynamy 
kolejną - trzecią już kadencję. Liczymy na Wa-
szą aktywność oraz pomysły, które będą wpro-
wadzać świeżość w życie naszej gminy. Mamy 
nadzieję, że dzięki Waszym inicjatywom pozna-
my potrzeby młodzieży z gminy Wiśniew.

Podczas inauguracyjnej sesji odbyły się wybory Prezydium 
oraz Komisji Rewizyjnej Rady.
Skład Prezydium:
•	 emilia protasiuk (ZS Borki-Kosy)  

– Przewodnicząca,
•	 paulina Izdebska (SP Śmiary) – Wiceprzewodnicząca,
•	 monika kacprzak (ZO Wiśniew) – Sekretarz.

Skład Komisji Rewizyjnej:
•	 anna jastrzębska (ZO Wiśniew) – Przewodnicząca,
•	 katarzyna kacprzak (ZO Wiśniew) – Członek,
•	 kinga Izdebska (ZS Borki-Kosy) - Członek.

Skład Młodzieżowej Rady Gminy Wiśniew III kadencji  
przedstawia się następująco:
1. bartosz chromiński (SP Śmiary),
2. kinga Izdebska (ZS Borki-Kosy),
3. paulina Izdebska (SP Śmiary),
4. anna jastrzębska (ZO Wiśniew),
5. kacper jastrzębski (SP Radomyśl),
6. mateusz jurzyk (ZO Wiśniew),
7. katarzyna  kacprzak (ZO Wiśniew),
8. monika  kacprzak (ZO Wiśniew),
9. karolina oknińska (SP Radomyśl),
10. tomasz  okniński (SP Śmiary),
11. kinga ostrowska (ZO Wiśniew),
12. bartłomiej protasiuk (ZO Wiśniew),
13. emilia protasiuk (ZS Borki-Kosy),
14. sylwia protasiuk (ZS Borki-Kosy),
15. martyna sobiczewska (SP Radomyśl).

Wszyscy nowo wybrani Radni złożyli uroczyste ślubowanie. 
Głównym celem działania Rady jest reprezentowanie interesów 
młodzieży wobec instytucji samorządowych i pozarządowych 
oraz władz gminy Wiśniew, współpraca z samorządami ucz-
niowskimi. Zaangażowanie w prace Młodzieżowej Rady Gminy 
Wiśniew może pozwolić młodzieży  na zdobycie doświadczenia  
w działalności społecznej, utrwala postawy demokratyczne oraz 
propaguje rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

Wszystkim Radnym gratulujemy, życzymy powodzenia i owoc-
nej pracy.

I sesja młodzieżowej rady Gminy Wiśniew III kadencji

Odznaczona Pani Janina Markiewicz. Fot. UG

 Radni Młodzieżowej Rady Gminy Wiśniew III kadencji. Fot. UG

Wręczenie nominacji. Fot. UG

Obradujący radni MRGW. Fot. UG

Obradujący radni MRGW. Fot. UG
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W sobotę 10 listopada, z okazji nadania sztandaru oraz 
50-lecia istnienia ochotniczej straży pożarnej, w łupinach od-
były się uroczystości jubileuszowe.

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 12.00 Mszą świętą w in-
tencji strażaków, w kościele parafialnym w Śmiarach. Po euchary-
stii, na placu przed strażnicą OSP w Łupinach, odbyła się główna 
cześć uroczystości. Po wprowadzeniu na plac pododdziałów stra-
żaków przez dowódcę uroczystości druha marcina ługowskie-
go, oficjalnego otwarcia uroczystości dokonał prezes OSP Łupi-
ny druh mariusz paciorek.

Następnie natalia jastrzębska, mieszkanka miejscowości Łupiny, 
przedstawiła rys historyczny miejscowej jednostki. Kolejnym punk-
tem uroczystości było odczytanie aktu nadania sztandaru ufundowa-
nego przez komitet społeczny mieszkańców. Akt nadania odczytała 
katarzyna robak. Prezes miejscowej jednostki OSP otrzymał sztan-
dar, poświęcony wcześniej przez kapelana gminnego ks. kanonika 
henryka krupę przy asyście proboszcza parafii Śmiary ks. sławomira 
Groszka, z rąk członka Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku 
OSP RP dh adama dziury. Po zaprezentowaniu, sztandar został od-
znaczony srebrnym medalem Za Zasługi dla pożarnictwa.

nowy sztandar na 50-lecie istnienia osp łupiny
W dalszej części uroczystości zostały wręczone medale i od-

znaczenia zasłużonym druhom OSP Łupiny, przyznane przez  
Zarządy Oddziału Wojewódzkiego i Powiatowego ZOSP RP.

Złoty medal „Za Zasługi dla pożarnictwa” otrzymał druh  
marian leśkowicz.

brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa otrzymali druho-
wie: andrzej robak, leszek okniński, stefan jastrzębski, tomasz 
leśkowicz,  mariusz paciorek, janusz jastrzębski, marek Grzyb, 
henryk Zubek.

Odznakę „strażak Wzorowy” otrzymał druh karol Wrona.  
Następnie Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej 

w Siedlcach st. bryg. andrzej celiński oraz wójt Gminy Wiś-
niew krzysztof kryszczuk przekazali kluczyki do wozu bojowe-
go – średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Volvo, 
który dotychczas służył jednostce PSP w Siedlcach. W swoim wy-
stąpieniu Komendant Miejski mówił: -Gratuluję takich uroczysto-
ści w przeddzień wielkiego Narodowego Święta, które w sposób 
wyraźny zapiszą się w historii tej jednostki. W ostatnim czasie 
jednostka OSP Łupiny zrobiła duże postępy w przygotowaniu do 
działań ratowniczo-gaśniczych i myślę, że aktywność prezesa po-
zwoli, aby jednostka nadal się rozwijała, a to co zostało zrobione 
nie zostanie zaprzepaszczone.

Na zakończenie strażackiego święta głos zabrał wójt gminy 
Wiśniew krzysztof kryszczuk który powiedział: - Dzisiejsze święto 
zapisze się złotymi zgłoskami w historii Waszej jednostki. Bardzo 
serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że 
dziś otrzymujecie dwa ważne prezenty: sztandar od mieszkań-
ców, którzy docenili Waszą działalność i ofiarność, i uznali, że na 
ten sztandar zasługujecie oraz nowoczesny wóz bojowy. Następ-
nie wręczając pamiątkowy dyplom pogratulował druhom miej-
scowej jednostki bogatej historii, podziękował za dotychczasową 
działalność oraz życzył kolejnych lat spełniania swojej misji.

W strażackim święcie uczestniczyli m.in.: Senator RP Wal-
demar kraska, Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego 
janina ewa orzełowska, Kierownik Delegatury Mazowieckiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach marek renik, Komendant 
Miejski PSP w Siedlcach st. bryg. andrzej celiński, Członek Zarzą-
du Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Warszawie druh Adam 
dziura, Członek Komisji Rewizyjnej OW ZOSP RP w Warszawie 
druh józef stanisław orzyłowski, Wiceprezes Zarządu oddziału 
powiatowego Zosp rp w siedlcach druhna dorota dmowska-
-paczuska, Wójt Gminy Domanice jerzy Zabłocki, Zastępca Wójta 
Gminy Wiśniew józef jan romańczuk, Skarbnik Gminy Wiśniew 
sylwia paryła, Radny Rady Powiatu Siedleckiego tomasz miszta, 
Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP  RP w Wiśniewie druh 
karol Woźniak, komendant Gminny Wojciech Grzegorczyk, pre-
zesi jednostek osp z terenu gminy Wiśniew, przedstawiciele 
osp przywory duże (z gminy domanice), Zastępca Dowódcy 
JRG 2 mł. bryg. cezary magdziak, Dowódca Zmiany w JRG nr 2  
w Siedlcach st. kpt. karol borkowski.

Poczty sztandarowe OSP. Fot. UG  Przekazanie sztandaru OSP Łupiny. Fot. UG

Goście uczestniczący w uroczystości. Fot. UG

Poczet flagowy. Fot. UG Nowy samochód bojowy OSP Łupiny. Fot. UG

Poświęcenie samochodu przez kapelana gminnego. Fot. UG
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mieszkańcy sołectwa helenów oraz Zespół Wokalny  
„radośĆ” przygotowali Wieczornicę patriotyczną upamiętnia-
jącą setną rocznicę odzyskania przez polskę niepodległości.

Wieczornica odbyła się w sobotę 10 listopada w świetlicy 
wiejskiej w Helenowie,  udział w niej wzięli mieszkańcy miejsco-
wości, prezes Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego „RAZEM” 
małgorzata dymecka, nauczyciel historii w Zespole Oświatowym 
w Wiśniewie anna kryszczuk, kierownik referatu Oświaty, Kultu-
ry, Zdrowia i Sportu w Urzędzie Gminy Wiśniew bożena Wyrębek. 

Wieczorne spotkanie rozpoczęła karolina jastrzębska piosen-
ką „O mojej Ojczyźnie”, radna VIII kadencji, sołtys miejscowości 
Helenów dorota jastrzębska przywitała zebranych a następnie 
przyszedł czas na prezentacje artystyczne, recytacje i śpiewanie 
pieśni patriotycznych przez zespół wokalny „Radość”, do których 
przyłączyli się wszyscy uczestnicy wieczornicy. Czytano teksty hi-
storyczne, recytowano poezję patriotyczną, wspominano trudne 

Wieczornica patriotyczna w helenowie

momenty w dziejach ojczyzny, aby podkreślić wartość Niepod-
ległości którą udało się odzyskać po 123 latach walk, zaborów  
i grożących niebezpieczeństw.

Wieczornica w Helenowie była żywą lekcją historii i patrioty-
zmu, integrującą mieszkańców i łączącą pokolenia w naszej małej 
ojczyźnie.

W sobotę 17 listopada rada Gminy Wiśniew, pierwsza w powie-
cie siedleckim i jako jedna z pierwszych w kraju, uroczyście rozpoczęła 
nową kadencję. nowo wybrani radni oraz nowo wybrany wójt ode-
brali zaświadczenia o wyborze, złożyli ślubowanie i od tej chwili zaczęli 
oficjalnie sprawować powierzone im przez wyborców funkcje.

Pierwsze posiedzenie Rady wiśniewscy samorządowcy rozpoczę-
li Mszą św., którą sprawował proboszcz parafii Wiśniew, ks. kanonik 
henryk krupa, a następnie udali się do Gminnego Ośrodka Kultury. 
Tam pierwszą sesję VIII kadencji rozpoczęła, zgodnie z przepisami, 
najstarsza wiekiem radna rady gminy - elżbieta Wysokińska.

W trakcie obrad Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej, 
bożena Wyrębek wręczyła nowym radnym zaświadczenia o wy-
borze do Rady Gminy Wiśniew, a wójtowi elektowi zaświadczenie 
o wyborze na wójta gminy Wiśniew.

W trakcie sesji wybrano również prezy-
dium rady. Przewodniczącą Rady Gminy Wiś-
niew została elżbieta Wysokińska z Zabłocia 
- jedyna kandydatka zgłoszona na tę funkcję. 
Wiceprzewodniczącym Rady został natomiast 
radny andrzej okniński z Mroczk, który rów-
nież był jedynym kandydatem na tę funkcję. 
Oboje uzyskali komplet - 15 głosów.

Wójtem gminy Wiśniew przez kolejne 
5 lat będzie krzysztof kryszczuk, który wła-
dzę w naszej gminie sprawuje od szesnastu 
lat. Będzie to jego już 5. kadencja.

Wśród gości na sesji obecni byli m.in.: 
ks. kanonik henryk krupa - proboszcz parafii 
Wiśniew, ks. andrzej kubalski, tomasz ha-
punowicz - wójt gminy Zbuczyn, pracownicy 

Inauguracyjna sesja rady Gminy Wiśniew VIII kadencji

Urzędu Gminy Wiśniew z zastępcą wójta - józefem romańczukiem 
i skarbnikiem gminy - sylwią paryła, katarzyna Wielgórska - dy-
rektor Szkoły Podstawowej w Śmiarach, beata Wiszniewska  
- dyrektor Szkoły Podstawowej w Radomyśli, Urszula sosnówka - dy-
rektor Zespołu Oświatowego w Wiśniewie, paweł ksionek - Dyrek-
tor Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie oraz sołtysi z terenu 
gminy Wiśniew.
Skład Rady Gminy Wiśniew kadencji 2018-2023:
- aneta pszkit – okręg Wólka Wiśniewska, Myrcha;
-  paweł mieszczyński - okręg Lipniak, Stok Wiśniewski, Wólka 

Wołyniecka;
-  jadwiga piwowarczyk - okręg Borki-Kosiorki, Mościbrody, 

Mościbrody Kolonia;
- krystyna Złoch – okręg Borki-Paduchy;
- dorota jastrzębska - okręg Borki-Sołdy, Helenów;
- marta Fronczek - okręg Wiśniew;
- mariola szewczyk - okręg Wiśniew;
- agnieszka jadczak – okręg Wiśniew-Kolonia, Ciosny;
- Zenon jastrzębski - okręg Gostchorz, Tworki, Kaczory;
- józef stanisław orzyłowski – okręg Radomyśl;
- elżbieta Wysokińska - okręg Zabłocie, Okniny-Podzdrój;
- kazimierz okniński - okręg Stare Okniny, Nowe Okniny;
- anna krasuska – okręg Pluty, Śmiary;
- andrzej okniński – okręg Mroczki, Daćbogi;
- agnieszka bartczak-krzewicka - okręg Łupiny.

Uczestnicy Wieczornicy. Fot. UG

Fot. UG

 Radni Rady Gminy Wiśniew VIII kadencji z wójtem gminy Wiśniew. Fot. UG
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W niedzielę, 11 listopada 2018 r., odbyły się Gminne ob-
chody setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez polskę.  
W tej wyjątkowej uroczystości wzięły udział władze samorządo-
we oraz mieszkańcy naszej gminy.

Patriotyczne obchody rozpoczęły się o godzinie 12.00 na 
Skwerze 600-lecia w Wiśniewie wciągnięciem na masz flagi 
narodowej oraz wspólnym odśpiewaniem hymnu państwowego. 
Zgromadzeni mieszkańcy gminy oddali hołd poległym za ojczyznę 
pod Pomnikiem Niepodległościowym, gdzie została odsłonięta 
okolicznościowa tablica z napisem: „Wdzięczni Bogu za Niepodle-
głą Ojczyznę - Mieszkańcy Gminy Wiśniew - 1918 – 2018”. 

Patriotyczną atmosferę wydarzeniu nadawał ton utworów 
narodowych, wykonywanych przez Orkiestrę Dętą Czemierniki 
pod kierownictwem tomasza nurzyńskiego. Następnie wszy-
scy udali się do kościoła parafialnego w Wiśniewie, na Mszę św.  
w intencji Ojczyzny, którą odprawił proboszcz parafii Wiśniew,  
ks. kanonik henryk krupa.

Po eucharystii uczestnicy uroczystości ponownie zgromadzi-
li się przy Pomniku Niepodległościowym, gdzie złożono kwiaty  
i zapalono znicze. 

W trakcie uroczystości odbył się VII Bieg Niepodległości uli-
cami Wiśniewa. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymali pamiątkowe 
koszulki ufundowane przez sponsora biegu Zakład Utylizacji Od-
padów w Siedlcach. Zwycięzcom medale i nagrody wręczyli: wójt 
gminy Wiśniew, krzysztof kryszczuk oraz radni Młodzieżowej 
Rady Gminy Wiśniew z przewodniczącą emilią protasiuk. Z inicjatywy 

Gminne uroczystości narodowego święta niepodległości

Młodzieżowej Rady Gminy Wiśniew w trakcie uroczystości w niebo 
zostało wypuszczonych 100 biało-czerwonych balonów.

W gminnych uroczystościach wzięły udział poczty sztandarowe: 
OSP Wiśniew, OSP Gostchorz, OSP Łupiny, OSP Stare Okniny, OSP 
Radomyśl, ZO w Wiśniewie, SP w Radomyśli oraz SP w Śmiarach.

Hołd poległym za Ojczyznę oddali: wójt gminy Wiśniew - 
krzysztof kryszczuk, obecni na uroczystości przedstawiciele służb 
mundurowych: Służby Więziennej - por. artur ciołek, członek 
Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Warszawie - 

Odsłonięcie okol9icznosciowej tablicy. Fot. UG Strażacy z terenu gminy Wiśniew. Fot. UG

Przedstawiciele służb mundurowych. Fot. UG Uczestnicy biegu niepodległościowego. Fot. UG

Msza św. w intencji Ojczyzny. Fot. UG
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Gminne uroczystości narodowego święta niepodległości
druh józef stanisław orzyłowski, Komendant Gminny ZOSP 
RP w Wiśniewie - druh Wojciech Grzegorczyk, członek ZOG 
ZOSP RP - druh szczepan jastrzębski, kompania strażaków 
ochotników z terenu gminy Wiśniew, licznie przybyli miesz-
kańcy gminy, pracownicy Urzędu Gminy, jednostek organi-
zacyjnych oraz radni Rady Gminy VII i VIII kadencji.

Na zakończenie uczestnicy uroczystości wysłuchali 
koncertu pieśni patriotycznych w wykonaniu orkiestry 
dętej, a następnie wszyscy zostali zaproszeni do strażnicy 
OSP Wiśniew na grochówkę.

klasyfikacja VII biegu w 100. rocznicę odzyskania 
niepodległości:

Kategoria Szkoła Podstawowa „dzieci” – dziewczęta:
1. sylwia jastrzębska,
2. julia jastrzębska,
3. maja Woźniak.

Kategoria Szkoła Podstawowa „dzieci” – chłopcy:
1. dawid jastrzębski,
2. kuba protasiuk,
3. aleksander potocki.

Kategoria Szkoła Podstawowa „młodzież” – dziewczęta:
1. Wiktoria jastrzębska (śmiary),
2. kinga ostrowska,
3. Wiktoria jastrzębska (daćbogi).

Kategoria Szkoła Podstawowa „młodzież” – chłopcy:
1. bartłomiej dziewulski,
2. tomasz jurzyk,
3. dominik okniński.

Kategoria „Open” – kobiety:
1. Wioletta nowosielska,
2. kinga bobryk,
3. aleksandra hajduk.

Kategoria „Open” – mężczyźni:
1. tomasz skóra,
2. kacper czapski,
3. emil kołodziejczyk.

Hołd poległym za Ojczyznę. Fot. UG Wręczenie nagród zwycięzcom biegu niepodległościowego. Fot. UG

Wypuszczenie w niebo 100 biało-czerwonych balonów. Fot. UG

Zgromadzeni pod Pomnikiem Niepodległościowym. Fot. UG

Orkiestra dęta. Fot. UG
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śpiewam ci polsko
W niedzielę, 18 listopada br. w szkole podstawowej w radomyśli 

odbył się III przegląd pieśni patriotycznych pt.: „śpiewam ci polsko”.
Organizatorem tego wydarzenia było: Stowarzyszenie Aktywno-

ści Lokalnej „Radość”, Szkoła Podstawowa w Radomyśli, Sołectwo 
Radomyśl przy współudziale Koła Gospodyń Wiejskich z Helenowa.

W przeglądzie wzięli udział soliści oraz ponad 30 zespołów, któ-
re zaprezentowały się w trzech kategoriach: Szkoły, Zespół Ludowy  
i Zespół Wokalny. Ze względu na rosnącą popularność przeglądu 
przesłuchania w kategorii Szkoły rozpoczęły się już o godzinie 12.00.

Występy artystów oceniało jury w składzie:
•	płk henryk cierocki – Dyrektor Reprezentacyjnego Zespołu  

Artystycznego Wojska Polskiego.
•	 justyna kobylińska – od wielu lat współpracuje z Orkiestrą Dni 

Naszych. Jest również nawigatorem na statkach handlowych.
•	 Iwona kobylińska - od 25 lat wokalistka i współzałożycielka 

siedleckiego zespołu folkowego Orkiestra Dni Naszych. Jest 
też wokalistką w bluesowym zespole Wolni Jak Motyle, a także  
w sandomierskiej formacji Hambabenah.

•	Wojciech ostrowski - muzyk, akompaniator wielu zespołów, 
realizator licznych projektów muzycznych.

Komisja obradowała po zakończeniu przesłuchań każdej ka-
tegorii. Wyłonienie zwycięzców było nie lada trudnym zadaniem. 
Po obradach komisja postanowiła przyznać następujące miejsca:

kategoria szkoły:
•	 I miejsce Zespół Wojownicy pana oraz julia Wróbel;
•	 II miejsce karolina jastrzębska, reprezentująca Łukowski 

Ośrodek Kultury;
•	  III miejsce paulina krasuska oraz Zespół boża armia;
wyróżnienie: anastazja Wróbel GOK Wodynie i olga musiatowicz.

kategoria Zespoły ludowe:
•	 I miejsce jabłoniacy;
•	 II miejsce korniczanie;
•	 III miejsce Folk lacki,
wyróżnienie: jagódki, Zespół śpiewaczy chodów, marysieńki.

kategoria Zespoły wokalne:
•	 I miejsce kapela Zbucka 
•	 II miejsce Ulibabki;
•	 III miejsce młodość i doświadczenie 
wyróżnienie: aura sarnaki; Grupa śpiewacza białki.

Nagrodę specjalną – ufundowaną przez płk jacka rudomino 
oraz płk stanisława deca otrzymał zespół nasz kotuń. Grand 
prix przeglądu  otrzymał zespół jabłoniacy. 

Poza konkursem podczas obrad jury wystąpił zespół wokalno-
-kostiumowy „Nadzieja”, prowadzony przez p. Urszulę Bartosiak. 
Zespół powstał w lutym 2018 r. i działa przy Instytucie Tradycji 
Narodowej stanowiąc jego integralną część.

Patronat honorowy nad uroczystością objęli:

•	dariusz stopa - Starosta Siedlecki;

•	krzysztof kryszczuk - Wójt Gminy Wiśniew;

•	 sławomir piotrowski - Dyrektor Mazowieckiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego w Warszawie

•	marek Furman - Dyrektor Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w Siedlcach;

•	hubert pasiak – Prezes LGD Ziemi Siedleckiej;

•	 Urszula bartosiak - Prezes Instytut Tradycji Narodowej w Wodyniach.

III przegląd pieśni patriotycznych „śpiewam ci polsko” został 
dofinansowany przez Gminę Wiśniew w ramach programu współ-
pracy gminy Wiśniew z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 
rok 2018, na realizację zadań z zakresu podtrzymywania i upo-
wszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz 
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

ik

Występująca młodzież. Fot. UG Publiczność przeglądu. Fot. UG

Wyróżnione zespoły w kategorii Zespoły Ludowe. Fot. UG
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W czwartek, 29 listopada, dzieci z klasy „0” Zespołu oświa-
towego w Wiśniewie pod opieką pani marzeny nowickiej oraz 
pani anny borkowskiej odwiedziły Urząd Gminy Wiśniew.

Przedszkolaki odwiedziły Wójta Gminy - Krzysztofa Krysz-
czuka, który przywitał najmłodszych i opowiedział o swojej 
pracy. Dzieci zwiedziły Urząd Gminy Wiśniew oraz zapoznały 
się z pracą poszczególnych referatów. Bardzo chętnie zasia-
dały za biurkiem pana wójta i innych pracowników urzędu. 
Ponadto okazało się, że małym przedszkolakom nie są obce 

przedszkolaki w Urzędzie Gminy
sprawy naszej  gminy i bezbłędnie zdały test o sposobie se-
lekcjonowania odpadów.

Jako dowód swojego pobytu dzieci podarowały Wójtowi Gmi-
ny laurkę z wisienkami podpisanymi imionami przedszkolaków, 
zaś od włodarza Gminy otrzymały słodycze, drobne upominki 
oraz zaproszenie na kolejne odwiedziny.

Wizyta w Urzędzie Gminy odbyła się w ramach realizacji za-
dania wynikającego z programu Własnego edukacji regionalnej 
„Wiśniew – miejsce, w którym żyję”.

4 grudnia br. w Urzędzie Gminy Wiśniew odbyło się szkolenie 
pn. „pozyskiwanie środków publicznych” zorganizowane przez 
stowarzyszenie ośrodek kultury i aktywności lokalnej w krzesku 
z inicjatywy wójta gminy Wiśniew krzysztofa kryszczuka. szkole-
nie  skierowane było do przedstawicieli kGW i organizacji poza-
rządowych działających na terenie wiejskim obszaru lGd. 

Koła gospodyń wiejskich (KGW) to obok jednostek OSP jed-
na z najstarszych form organizacji społecznych, jakie funkcjonują 
w Polsce. Nowe przepisy zakładają aktywizację działalności kół  
a przez to wszechstronny rozwój terenów wiejskich. 

Celem szkolenia było m.in. zapoznanie z zasadami wpisu kół 
gospodyń wiejskich do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiej-
skich, możliwości pozyskiwania dotacji ze źródeł publicznych oraz 
prywatnych, nowe możliwości dla kół gospodyń wiejskich, zmian 
w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
nowych rozporządzeń przewodniczącego komitetu ds. pożytku 
publicznego, które weszły w życie 29 października 2018 r.

Szkolenie podzielone na dwie części poprowadzili prezes LGD 
ZS hubert pasiak oraz  andrzej rybus-tołłoczko członek Mazo-
wieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Szkolenie zorganizowane zostało w ramach projektu pt. Utwo-
rzenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych oraz przed-
siębiorczości dla obszaru LGD ZS”, który współfinansowany jest  
z EFRROW w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji 
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spo-
łeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego  
w ramach inicjatywy LEADER”, objętego PROW 2014-2020.

ik

szkolenie lGd Zs
Fot.UG

 Fot. UG

Fot. UG
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szkoła podstawowa w radomyśli

mIkołajkI, mIkołajkI...
Dnia 3 grudnia uczniowie klasy IV i V uczestniczyli w wycieczce 

Mikołajkowej. Opiekę sprawowały p. J. Niedziółka i p. B. Wawrecka. 
Pierwszą atrakcją był film „Dziadek do orzechów i cztery królestwa” 
w kinie Helios. Następnie wszyscy przejechali do Kręgieli Factory, 
gdzie uczestniczyli w Akademii Pizzy. Na koniec dzieci dwie godziny 
grały w kręgle, co przyniosło wiele emocji, radości i wspaniałą za-
bawę. Młodsi uczniowie naszej szkoły byli na Mikołajkowej wyciecz-
ce 4 grudnia, na której między innymi brali udział w warsztatach  
w Fabryce Bombek, gdzie każdy własnoręcznie mógł ozdobić bomb-
kę. Natomiast 7 grudnia już tradycyjnie odbyła się w szkole Sparta-
kiada Mikołajkowa. Tym razem brali w niej udział wszyscy uczniowie. 
Spartakiadę przygotowali wolontariusze i p. Marta Gregorczuk.
śWIatoWy dZIeń plUsZoWeGo mIsIa

26 listopada 2018 r. już tradycyjnie obchodziliśmy Światowy 
Dzień Pluszowego Misia. W tym roku organizatorem była Biblio-
teka szkolna. Projekt opracował aktyw biblioteczny przy współ-
pracy z uczniami III gimnazjum pod kierunkiem p. Beaty Wisz-
niewskiej i p. Grażyny Borkowskiej. 
śWIatoWy dZIeń ŻycZlIWoścI

21 listopada świetlica szkolna obchodziła „Dzień Życzliwości”. 
Uczniowie wykonali na zajęciach świetlicowych „Drzewo Życzli-
wości” gdzie dzieci mogły otwarcie wyrazić sympatię do kogoś, 
napisać komuś coś miłego, wyznać swoje dobre, pozytywne 
życzenia i myśli. W klasach 0 – III przeprowadzono głosowanie  
na Klasowego Króla i Królową Życzliwości.
tydZIeń prZedsIębIorcZoścI 2018

W dniach 13 – 16 listopada obchodziliśmy Tydzień Przedsiębior-
czości. Uczniowie naszej szkoły brali w tym czasie udział w kilku wy-
cieczkach do różnych zakładów pracy, podczas których mogli zapo-
znać się z zawodami, poznać ich specyfikę i zobaczyć przy pracy ludzi 
tam zatrudnionych. Uczniowie odwiedzili: warsztat ślusarski Mag 
Med w Januszówce, Sąd Rejonowy w Siedlcach i Bibliotekę Głów-
ną przy UPH w Siedlcach. Ponadto naszą szkołę odwiedzili strażacy  
z OSP Radomyśl i panie z Mobilnego Centrum Edukacyjno Zawodo-
wego z Siedlec, które opowiadały o różnorodnych nowych zawodach 
i wymaganiach, jakie należy spełnić ,aby je wykonywać. 
bIeG nIepodleGłoścI

Dnia 11.11.2018r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Rado-
myśli pod opieką pani Marty Gregorczuk uczestniczyli w Biegu 
Niepodległości ulicami Wiśniewa. Oto najlepsi: szkoła podstawo-
wa- dziewczęta - julia Jankowska(kl. V)- II miejsce i Gimnazjum- 
chłopcy - Bartłomiej Dziewulski( kl. IIIG.)- I miejsce. Serdecznie 
gratulujemy zwycięzcom i wszystkim, którzy brali udział.
obchody 100-lecIa odZyskanIa nIepodleGłoścI

9 listopada 2018 r. główne uroczystości, już tradycyjnie ,odbyły 
się pod pomnikiem Trzech Krzyży , a później w Centrum Integra-
cyjno – Edukacyjnym w Radomyśli. O godzinie 10.30 zaopatrzeni 
w białe i czerwone baloniki wyruszyliśmy spod szkoły w biało-
-czerwonej kolumnie. Pod Centrum uroczyście wciągnięto flagę 

na maszt i punktualnie o godz. 11.11 wspólnie z licznie zgroma-
dzonymi mieszkańcami i gośćmi zaśpiewaliśmy 4 zwrotki hymnu 
państwowego, włączając się tym samym w bicie rekordu „Dla Nie-
podległej”. Kolejnym punktem naszych obchodów była uroczysta 
akademia przygotowana przez młodzież ze Szkoły Podstawowej 
w Radomyśli .  Podsumowaniem uroczystości było wręczenie goś-
ciom broszury wydanej z okazji stulecia odzyskania niepodległości 
przez Polskę pt. : „Radomyśl – historia i współczesność”.
ślUboWanIe UcZnIóW klasy I

W piękny wtorek, 30.10.2018 r. w naszej szkole odbyło się 
uroczyste ślubowanie klasy I. Uczniowie klasy I i II przedstawili 
część artystyczną przygotowaną przez p. Małgorzatę Kopryjaniuk 
i p. Urszulę Mężyńską na tle dekoracji nawiązującej do szkoły, mą-
drości i jesieni.  Uczniowie zostali następnie pasowani na ucznia  
i złożyli podpis - odcisk palca - w kronice szkoły. Otrzymali rów-
nież  pamiątkowe dyplomy i upominki od uczniów klasy II.
projekt „pIerWsZe krokI WolontarIUsZy”

Projekt realizowany jest przez dwunastoosobową grupę wo-
lontariuszy we współpracy z siedleckim  stowarzyszeniem tutajte-
raz. Opiekunem projektu jest J. Niedziółka. 16 października 2018 r. 
grupa wolontariuszy biorących udział w projekcie „Pierwsze kroki 
Wolontariuszy” wzięła udział  w wyjeździe do Siedlec. 29 paździer-
nika 2018 r. wolontariusze realizujący projekt „Pierwsze kroki wo-
lontariuszy” uczestniczyli w drugim wyjeździe do Siedlec. Miał on 
na celu zapoznanie wolontariuszy z wybranymi organizacjami po-
zarządowymi działającymi na terenie miasta oraz przybliżenie pra-
cy tych organizacji. Finał projektu przypada na 14 grudnia, kiedy to 
wolontariusze będą realizować swoje przedsięwzięcie. Natomiast 
20 grudnia nastąpi uroczyste podsumowanie projektu w Siedlcach. 
konkUrs pIosenkI relIGIjnej

Dnia 24.10.2018 r. po raz XIII odbył się konkurs piosenki religijnej 
w Szkole Podstawowej w Dziewulach. Wzięli w nim udział uczniowie 
naszej szkoły. Zespół „Dino” z klasy IV zaśpiewał piosenkę Pt. „Kocha-
my Cię Janie Pawle II” i  solistka z klasy V zaśpiewała „Schowaj mnie”.  
Zespół „Dino” zajął III miejsce, a solistka I miejsce i wielkie brawa. 
Zostaliśmy zaproszeni do udziału w następnym roku.
beZpIecZna droGa do sZkoły - spotkanIe Z polIcjantem 
I mróWkamI

Dnia 19 października 2018 roku gościliśmy w szkole przedsta-
wicieli sklepu PSB Mrówka z Siedlec, z Panią Anną Czaplińską oraz 
funkcjonariuszy policji: asp. Edytę Barycką, mł. asp. Mariusza Mi-
siaka oraz mł. asp. Stanisława Jurzyka z Komendy Miejskiej Policji 
z Siedlec w towarzystwie psa służbowego.
bIcIe rekordU rko

16 października obchodzimy Europejski Dzień Przywracania 
Czynności Serca i z tej okazji co roku w połowie października orga-
nizujemy rekord w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krą-
żeniowo – oddechowej przez jak największą ilość osób. W naszej 
szkole w akcji co roku biorą udział chętni uczniowie ze wszystkich 
klas. Instruktorami i pomocnikami byli uczniowie klasy IIIg.
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?

Na zbliżające się Święta wszystkim Czytelnikom  
Gminnych Wieści składamy życzenia przeżywania  

Bożego Narodzenia w zdrowiu, radości i ciepłej rodzinnej 
atmosferze. Kolejny zaś rok niech będzie czasem pokoju  

oraz realizacji osobistych zamierzeń. 
Grono Pedagogiczne, 

Pracownicy i Uczniowie 
SP w Radomyśli 

 

Fot. SP w Radomyśli
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szkoła podstawowa w śmiarach

W ostatnim czasie w naszej szkole miały miejsce następujące 
wydarzenia.

W tym roku Dzień Patrona szkoły uczciliśmy uroczystym 
koncertem, któremu przyświecało hasło ,,Promieniowanie oj-
costwa”. Przepiękne pieśni związane z sylwetką Jana Pawła II 
rozbrzmiewały w naszej placówce 17 października 2018 r. Wyko-
nania utworów muzycznych wprowadziły wszystkich odbiorców  
w atmosferę zadumy, a recytowane wiersze zachęcały do refleksji. 
Podczas koncertu podsumowano również wyniki dwóch konkur-
sów związanych z sylwetką Jana Pawła II. Laureatom, wyróżnio-
nym oraz wszystkim, którzy wzięli udział w konkursach, wręczono  
dyplomy i nagrody książkowe. Finalną pieśnią koncertu nie była 
tym razem ,,Barka”, ale utwór pt. ,,My młodzi”. Ten hymn jest de-
klaracją młodych ludzi, że będą stać na straży ideałów i wartości, 
którymi kierował się i nauczał w swoich homiliach Jan Paweł II.

W dniu 30 października 2018 roku od-
było się uroczyste ślubowanie uczniów klasy 
I. Uczniowie przedstawili krótki program ar-
tystyczny składający się z wierszy i piosenek, 
po którym Pani dyrektor Katarzyna Wielgór-
ska pasowała ich na uczniów Szkoły Podsta-
wowej im. Jana Pawła II w Śmiarach.  Swoją 
obecnością uroczystość uświetnili zaproszeni 
goście: Pan Krzysztof Kryszczuk – Wójt Gminy 
Wiśniew, Pan Paweł Ksionek – Dyrektor Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Wiśniewie, Pani Mał-
gorzata Jastrzębska – Przewodnicząca Rady 
Rodziców. W tym szczególnym dniu wszystkim 
uczniom klasy pierwszej towarzyszyli  rodzice.

Uczniowie klasy V i VI naszej szkoły  pod 
kierunkiem nauczyciela języka polskiego  
p. Bożeny Michalak biorą udział w ogólnopol-
skim projekcie pt. ,,Młodzi listy piszą’’, który 
polega na wymianie korespondencji ze szko-
łą z którą  współpracują. My nawiązaliśmy 
współpracę z Katolicką Szkołą Podstawową 
w Piekarach Śląskich i w jej ramach przez cały 
rok szkolny prawie raz w miesiącu  będziemy 

pisali listy o różnej tematyce. Każdy uczeń z klasy V i VI  korespon-
duje z  wybranym dla niego kolegą lub koleżanką z tamtej szkoły.

Z okazji Święta Niepodległości w naszej szkole 9.11.18r. od-
była się uroczysta akademia oraz turniej pt.,, Kocham cię Polsko’’ 
.Ponadto 11 listopada 2018 r. uczestniczyliśmy w  VII Biegu Nie-
podległości organizowanym w Wiśniewie, podczas którego ry-
walizowali ze sobą uczniowie ze wszystkich szkół z terenu gminy.  
W biegu wystartowało 25 uczniów, którzy podzieleni byli na dwie 
kategorie wiekowe: klasy IV – VI oraz VII, VIII i III gimnazjum. Po-
mimo niesprzyjającej jesiennej aury, dzieci i młodzież znakomicie 
poradziły sobie z dystansem, jak i własnymi słabościami. Oklaski-
wani i dopingowani byli przez licznie zgromadzona publiczność, 
rodziców jak i samą młodzież. Dodać trzeba, że bieg współgrał  
z pięknie obchodzoną w Wiśniewie 100 rocznicę odzyskania przez 
Polskę Niepodległości. I tak, I miejsce w kategorii starszych, zaję-
ła nasza uczennica Wiktoria Jastrzębska z Łupin, a III miejsce też  
w tej kategorii Wiktoria Jastrzębska z Daćbogów. W grupie star-
szej chłopców Dominik Okniński zajął III miejsce, a Paweł Żuraw-
ski IV. W grupie młodszej I miejsce wywalczył Dawid Jastrzębski,  
a Bartosz Borkowski uplasował się na IV pozycji. 

18 listopada 2018r. w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewi-
cza w Radomyśli odbył się III Przegląd Pieśni Patriotycznych pt.” 
Śpiewam Ci Polsko”. Naszą szkołę reprezentowały Amelia Krasu-
ska i Paulina Krasuska, która zajęła III miejsce. 

6 grudnia 2018r. odwiedziła nas p. Barbara Chojecka – Kie-
rownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiśniewie, przywiozła na-
grody i dyplomy uczestnictwa w konkursie plastycznym ,,Bombka 
Choinkowa”. Jesteśmy niezmiernie dumni, gdyż wszystkie dzieci 
z oddziału przedszkolnego wykonały pracę konkursową i tym  
samym otrzymały cenne nagrody i dyplomy.

 Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia 
Dyrektor ,Grono Pedagogiczne, pracownicy i uczniowie Szkoły 

podstawowej im. Jana Pawła II w Śmiarach składają wszystkim 
czytelnikom  Gminnych Wieści życzenia zdrowia,  

spokoju i radosnego świętowania.

 Fot. SP w Śmiarach

Fot. SP w Śmiarach
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Zespół oświatowy w Wiśniewie
W roku jubileuszu 100 - lecia odzyskania niepodległo-

ści przez polskę oraz 600 – lecia pierwszej pisemnej wzmianki  
o Wiśniewie dzieci z oddziału przedszkolnego wysłały okolicz-
nościowe kartki do przedszkolaków w całej polsce. list z ży-
czeniami przedszkolaki wysłały również do pierwszej damy rp 
– agaty kornhauser – dudy, która przysłała do nas podziękowa-
nie  za piękne włączenie się w obchody święta niepodległości 
polski. Z okazji święta narodowego w szkole odbyły się „mane-
wry niepodległościowe”. barwy narodowe, godło, hymn oraz 
własnoręcznie wykonane kotyliony w barwach narodowych 
podkreśliły patriotyczny charakter uroczystości.

W ramach realizacji Programu Własnego Edukacji Regionalnej 
pod hasłem „Wiśniew – miejsce, w którym żyję” przedszkolaki od-
wiedziły aptekę oraz Ośrodek Zdrowia w Wiśniewie. Farmaceuta 
pokazał dzieciom nie tylko część dla klientów, ale również zaple-
cze. Następnie maluchy spotkały się z lekarzem, który przypomniał 
wszystkim zebranym o zdrowym odżywianiu, korzystaniu z ruchu 
na świeżym powietrzu, uprawianiu sportu oraz dbałości o czy-
stość i higienę osobistą, jak i przestrzeganiu zakazu samodzielne-
go zażywania leków. Dzieci z oddziału przedszkolnego odwiedziły 
również Urząd Gminy w Wiśniewie. Małych mieszkańców przy-
witał wójt gminy Krzysztof Kryszczuk, który opowiedział dzieciom  
o pracy urzędników, radnych oraz funkcji urzędu. Przedszkolaki były 
szczególnie zainteresowane pracą jaką wykonuje Wójt, dlatego nie 
obyło się bez zwiedzenia jego gabinetu, gdzie ochoczo zajmowały 
choćby na chwile fotel gospodarza. W trakcie spotkania maluchy 
częstowały się cukierkami, a w podzięce za miłe spotkanie, upo-
minki i słodkości, wręczyły Panu Wójtowi piękną laurkę z wisienka-
mi. Sześciolatki odwiedziły również Urząd Pocztowy w Wiśniewie. 
Zwiedziły pocztę z drugiej „strony okienka”.

26 października świętowaliśmy imieniny patrona. W uroczy-
stość włączyła się cała społeczność szkolna. Początek październi-
ka to czas, w którym uczniowie mieli za zadanie przybliżyć sobie 
postać Bolesława Chrobrego. Po to, aby móc wziąć udział w kon-
kursach jakie ogłosiliśmy. Dla klas I-III był to konkurs plastyczny 
„Portret Bolesława Chrobrego”, dla klas IV-VI konkurs literacki 
„Wiersz o Bolesławie Chrobrym”, a dla klas VII, VIII i III gimnazjum 
„Test wiedzy o Bolesławie Chrobrym”. 

Dzień Edukacji Narodowej jest to polskie święto oświaty  
i szkolnictwa wyższego. W tym roku nauczyciele z naszej szkoły  
świętowali w poniedziałek – 15 października. Dla wszystkich pe-
dagogów oraz pozostałych pracowników oświaty, gimnazjaliści, 
przygotowali przedstawienie pod tytułem „Wiwat szkoło”. Ucz-
niowie wcielili się w role nauczycieli i odegrali ciekawe scenki  
z życia szkoły. Na scenie nie zabrakło również parodii pań woź-
nych. Wesoły nastrój dopełnił zaskakujący repertuar piosenek. 

W dniach 26- 27 października w naszej szkole odbyły się 
rekolekcje dla wolontariuszy Szkolnych Kół Caritas z dekanatu 
zbuczyńskiego. Rekolekcje odbyły się pod hasłem ,, Zaprawdę 
powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci 
moich najmniejszych, Mnieście uczynili”  Mt 25, 40.  Gościliśmy 

87 wolontariuszy z pięciu 
szkół, których zgromadził 
jeden cel - integracja i wy-
miana doświadczeń z pracy 
w wolontariacie. Młodzież 
słuchała  katechezy głoszonej 
przez zaproszonego ks. Pawła 
Wojdata, uczestniczyła we 
wspólnych śpiewach i zaba-
wach integracyjnych. 

Praca, którą wykonuje się 
za darmo, z potrzeby serca, 
jest istotnie bezcenna. Z oka-
zji Międzynarodowego Dnia 
Wolontariusza zorganizowa-
liśmy uroczystość, której przyświecało hasło ,,Pomagając innym 
pomagasz sobie”. W tym roku szkolnym  powołaliśmy koło wo-
lontariatu, którego członkowie aktywnie współdziałają ze Szkol-
nym Kołem Caritas organizując różne akcje. W czasie uroczystości 
młodzi aktorzy przedstawili  krótką scenkę ukazującą  odwieczną 
walkę dobra ze złem. Następnie głos zabrał zaproszony na tę uro-
czystość pan Tomasz Skóra, który opowiadał o swoim zaangażo-
waniu  w pracę na rzecz innych. Wolontariusze przygotowali także 
kiermasz ozdób świątecznych i ciasteczek. Na naszej uroczystości 
gościliśmy także ks. proboszcza H. Krupę oraz  zastępcę Wójta 
Gminy Wiśniew - Józefa  Romańczuka.

M. Nowicka i M. Kurek

Na zbliżające się Święta składamy życzenia 
przeżywania Bożego Narodzenia w zdrowiu,  

radości i ciepłej rodzinnej atmosferze.  
Kolejny zaś rok niech będzie czasem pokoju  

oraz realizacji osobistych zamierzeń.
Dyrektor Z. O. w Wiśniewie, nauczyciele oraz uczniowie

Fot. ZO w Wiśniewie Fot. ZO w Wiśniewie

Fot. ZO w Wiśniewie
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pierwszą bardzo ważną uroczystością w życiu każdego dziecka 
przekraczającego próg przedszkola, jest pasowanie na przedszkolaka. 
W naszym placówce ta wyjątkowa uroczystość odbyła się w dniu 22 li-
stopada 2018 roku. Dla dzieci 3 - letnich pasowanie ma szczególne zna-
czenie, ponieważ zostają one oficjalnie przyjęte do grona przedszkola-
ków, zaczynają pierwszy etap edukacji, który skończy się, kiedy będą już 
dorosłymi osobami. „Maluszki” pięknie wystrojone zaprezentowały się 
przed widownią, na której zasiedli: dumni rodzice, uśmiechnięte panie 
z przedszkola, grzeczne „starszaki” oraz wice Dyrektor – Paweł Pietrasik, 
który przyszedł do dzieci z dużym, niebieskim ołówkiem. Przedszkolaki 
dzielnie mówiły wierszyki, rymowanki oraz śpiewały piosenki. Ich wy-
stęp nagrodzono głośnymi brawami. Po dokonaniu aktu pasowa-
nia na przedszkolaka, na znak przyjęcia dziecka do naszego grona, 
każdy z milusińskich otrzymał dyplom oraz książeczkę.

prZedsZkole samorZądoWe W WIśnIeWIe

W przeddzień obchodów Święta 11 – Listopada, w przedszko-
lu odbył się wyjątkowy, biało - czerwony dzień. Dzieci oraz panie 
nauczycielki przyszły ubrane w kolory naszych barw narodowych. 
Byliśmy jak jedna, biało – czerwona drużyna! W tym dniu odbyły 
się wyjątkowe zajęcia. „Maluszki” robiły wspólną flagę państwo-
wą, a „starszaki” uczyły się słów hymnu, wykonały godło Polski oraz  
piękne kotyliony. 

W ramach akcji „Tydzień chleba na zakwasie” dzieci z najmłod-
szej grupy naszego przedszkola asystowały przy wyrabianiu i pie-
czeniu chleba. Maluchom własnoręcznie przygotowany chleb sma-
kował doskonale. 

A w grudniu, do przedszkola, zawitał bardzo miły gość z długą, 
siwą brodą. Wszystkim przedszkolakom wręczył wspaniałe prezenty. 

M. Nowicka

W tym roku Gminna biblioteka publiczna w Wiśniewie 
ogłosiła konkurs pt. „bombka choinkowa” skierowany do dzie-
ci klas „o” z terenu gminy Wiśniew. o tym, że są one chętne 
do prac plastycznych, to wiedzieliśmy, ale ilość prac nas mile 
zaskoczyła. dostaliśmy 70 bombek, różnych wielkości i kształ-
tów. Wykonawcy wykazali się dużą pomysłowością, precyzyj-
nością i estetyką wykonania wykorzystując w swoich pracach 
różne techniki plastyczne. myślę, że rodzice pracując razem  
ze swoimi pociechami również dobrze się bawili.

6 grudnia br. odwiedziłam 
szkoły z terenu gminy Wiśniew, 
aby nagrodzić dzieci za ich chęci 
i pracę wręczając wszystkim dy-
plomy i drobne upominki.

Bombki zawisły na choince  
i mogliśmy je podziwiać 16 grud-
nia na Jarmarku Bożonarodze-
niowym w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Wiśniewie.

Barbara Chojecka
Kierownik GBP

konkurs w Gminnej bibliotece publicznej w Wiśniewie

Fot. ZO w Wiśniewie Fot. ZO w Wiśniewie Fot. ZO w Wiśniewie

Fot. GBP w Wiśniewie

Fot. GBP w Wiśniewie
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GmInny ośrodek kUltUry

11 listopada 2018 r. w Gminnym ośrodku kultury w Wiśnie-
wie odbył się IV Wieczór pieśni patriotycznych z udziałem chóru 
akademickiego Uniwersytetu przyrodniczo-humanistycznego 
w siedlcach pod kierownictwem ks. prof. michała szulika.

Na rozpoczęcie patriotycznego wieczoru wystąpiły dziewczynki 
ze Szkoły Podstawowej w Śmiarach z układem tanecznym, którym 
wprowadziły uczestników spotkania w patriotyczny nastrój.

Spotkanie tradycyjnie poprowadził michał hołownia – Dy-
rektor Zespołu Szkół Muzycznych w Siedlcach, który był jed-
nocześnie dyrygentem dla licznie zgromadzonej publiczności. 
We wspólnym śpiewaniu wzięli udział przedstawiciele samo-
rządu gminnego: Wójt Gminy Wiśniew krzysztof kryszczuk 
wraz z małżonką, radni Rady Gminy Wiśniew VII i VIII kadencji, 
Kierownik referatu oświaty, sportu, zdrowia i kultury w Urzę-
dzie Gminy Wiśniew bożena Wyrębek, prezes Towarzystwa 
Społeczno-Kulturalnego „Razem” małgorzata dymecka oraz 
mieszkańcy gminy Wiśniew.   

Pieśni patriotyczne i niepodległościowe radośnie roz-
brzmiewały przy akompaniamencie tomasza Wojtusia. Nie 
zabrakło utworów, takich jak: „Ej dziewczyno (Maki)”, „Szara 
Piechota”, „Pieśń strzelców” czy „Przybyli ułani pod okienko”. 
By uczestnicy mogli odważniej śpiewać z dyrygentem oraz 
chórem, słowa każdej z piosenek pojawiały się na ekranie. Pa-
triotyczny wydźwięk spotkania podkreślały też krótkie wpro-
wadzenia wykonywanych utworów, które wygłaszał dyrygent

Taką formę świętowania zapoczątkowała janina dołgich – 
była Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie.

Ideą wieczorów muzycznych  w Gminnym Ośrodku Kultury  
w Wiśniewie jest wspólne śpiewanie pieśni, a każde  kolejne spot-
kanie gromadzi coraz liczniejszą publiczność. Wspólne śpiewanie 
patriotycznych pieśni w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości 
to wyjątkowa lekcja śpiewania, czas, kiedy widzowie stają się jed-
nocześnie artystami. Wspólne śpiewanie dało mnóstwo radości, 
wszystkim, uczestnikom.

ik

IV Wieczór pieśni patriotycznych  
z udziałem chóru akademickiego w Gok

SP w Śmiarach. Fot. UG

Chór Akademicki. Fot. UG

Uczestnicy wspólnego śpiewania. Fot. UG
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jesienne śpiewanie 
W niedzielę 28 października w Gminnym Ośrodku Kultury  

w Wiśniewie odbyło się spotkanie dla środowisk ludowych i grup, 
z którymi prowadzona jest partnerska współpraca. Impreza była 
zakończeniem i podsumowaniem roku artystycznego.

Uroczystość rozpoczęła się podsumowaniem projektu „Poten-
cjał wieku” - realizowanego przy współpracy z Fundacją Aktyw-
ny Człowiek z Siedlec. Wszystkie panie uczestniczące w projekcie 
otrzymały pamiątkowe dyplomy, które wręczyli Prezes Zarządu ag-
nieszka Fronczak, koordynator agata krasuska oraz Dyrektor GOK  
w Wiśniewie paweł ksionek.  Część artystyczną pt.:” Barwy jesieni” 
dla licznie zgromadzonej publiczności i zaproszonych zespołów po-
prowadziła pani aneta Zdanowska. Tradycyjnie na scenie rozbrzmiała 
„Polka wiśniewską” wykonana przez Zespół ludowy „Wiśniewiacy” 
im. Z. myrchy przy akompaniamencie stanisława Wróblewskiego.

 Następnie zaprezentowali się nasi partnerzy:
- Grupa śpiewacza „białki”,
- Zespół wokalny „radzyniacy”,
-  Zespół „przesmyczanki”,
- Zespół wokalny „radość” z radomyśli,
- Grupa śpiewacza „chodów”,
- Zespół „kumpele” z Grezówki.

Ten wyjątkowy wieczór uświetnił koncert śpiewającego akordeo-
nisty z Łomży michała sawickiego – absolwenta Państwowej Szkoły 
Muzycznej w Łomży, Pomorskiej Akadami Pedagogicznej w Słupsku, 
autor muzyki do przedstawień teatralnych dla dzieci, autor śpiewa-
nek, piosenek i materiałów dydaktycznych dla nauczycieli z zakresu 
muzyki, współautor podręczników do nauczania muzyki, miłośnik 
muzyki, akordeonu, członek grupy „Świat Akordeonu”

Na zakończenie uroczystości odbył się poczęstunek, wspólna 
biesiada, w której wystąpili i porwali do tańca:

- mieczysław bor-
kowski „janko 
muzykant”,

- kapela Zbucka,
- Zespół instrumentalno-wokalny „power-beat”.

Wszystkie zespoły otrzymały podziękowania i upominki, które 
ufundowała Pani teresa Zając.

Serdecznie dziękujemy za wspólnie spędzony czas oraz wspa-
niałą zabawę. 

gok    

koncert niezapomnianych utworów z repertuaru hanki ordonówny

koncert niezapomnianych utworów z repertuaru hanki 
ordonówny

14 października br. w dniu edukacji narodowej w Gmin-
nym ośrodku kultury w Wiśniewie odbył się koncert niezapo-
mnianych utworów z repertuaru hanki ordonówny oraz pieśni  

patriotycznych w wykonaniu marleny marii Uziębło przy akom-
paniamencie Grzegorza Uziębło.

Patriotyczny koncert w Wiśniewie z okazji obchodów 100-le-
cia odzyskania Niepodległości poprowadziła justyna anna choje-
cka.  Koncert rozpoczął się wspólnym odśpiewaniem hymnu pań-
stwowego a następnie Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury paweł 
ksionek przywitał wszystkich zebranych. Zaproszenie ośrodka 
kultury przyjęli między innymi Wójt gminy Wiśniew krzysztof 
kryszczuk, Prezes Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego RAZEM 
małgorzata dymecka, Przewodnicząca Rady Gminy Wiśniew  
VII kadencji beata ługowska, młodzież z ośrodka wychowawczego 
w Gostchorzy z opiekunem oraz mieszkańcy Wiśniewa. 

hanka ordonówna, pseud. Ordonka, to polska piosenkarka, au-
torka wierszy oraz tekstów piosenek, tancerka i aktorka. Zyskała po-
pularność jako wykonawczyni piosenek o tematyce żołnierskiej. Sła-
wę, nieprzemijającą do wybuchu wojny, dało jej wykonanie piosenki 
„Miłość ci wszystko wybaczy” z filmu Szpieg w masce w 1933 roku. 

ik

Uczestnicy projektu „Potencjał wieku”. Fot. GOK

 Fot. GOK

 Fot. GOK

 Koncert patriotyczny w GOK. Fot. UG
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II otwarty turniej piłki nożej
II otwarty turniej piłki nożnej w rocznicę odzyskania  

niepodległości
W sobotę 10 listopada na kompleksie boisk sportowych 

orlik w Wiśniewie odbył się II otwarty turniej piłki nożnej   
w rocznicę odzyskania niepodległości.

Zawody rozpoczęto odśpiewaniem hymnu państwowego 
przez uczestników imprezy sportowej.

Do turnieju zgłosiło się 9 zespołów które podzielono na 
3 grupy. Uroczystego otwarcia turnieju dokonał Wójt Gminy  
Wiśniew krzysztof kryszczuk. W zawodach wzięli udział:

Grupa A 
1. Amazonka Wiśniew I 
2. Strzelec Chodów junior 
3. Liwiec
Grupa B 
1. Wiśniew u 21 
2. Korona Olszyc I 
3. Stok Wiśniewski
Grupa C
Amazonka Wiśniew II
Korona Olszyc II Strzelec Chodów
W każdej grupie rozegrano mecze ,,każdy z każdym”, mecz 

trwał 10 minut. 
klasyfikacja turnieju

1. amazonka Wiśniew II
2. Wiśniew u-21  
3. amazonka Wiśniew I
4. strzelec chodów
W turnieju wzięło udział ponad 100 zawodników, zawody 

trwały ponad 5 godzin, w całym turnieju rozegrano 19 meczów.
Zawody stały na wysokim poziomie i dostarczyły nie lada 

emocji, wszystkim uczestnikom serdeczne dziękujemy za udział 
a Zwycięzcom gratulujemy!!!

rp

s p o r t

tUrnIej sZachoWy 
Z okaZjI 100-lecIa 
odZyskanIa 
nIepodleGłoścI

W niedzielę 18 listopada w Gminnym ośrodku kultury  
w Wiśniewie odbył się niepodległościowy turniej w szachach, 
zaliczany do Grand prix 2018 Gminy Wiśniew.

Było to ostatnie w tym roku spotkanie zawodników z tego cyklu, 
sędzią zmagań był Pan Józef Flaziński,-sędzia klasy państwowej. 
 
Wyniki przedstawiają się następująco:

I. miejsce Łukasik adam (KSz Skoczek Siedlce),
II. miejsce Flaziński Józef (UKS-STSz Sokołów Podlaski),

III. miejsce ostrzysz jan (Roszada Wiśniew).
Tuż po zakończeniu turnieju odbyło się oficjalne podsumowa-

nie całego cyklu Grand Prix 2018 Gminy Wiśniew. 
Poniżej przedstawiamy 5 najlepszych zawodników Królewskiej 

gry w roku 2018: 
I. miejsce Łukasik Adam,

II. miejsce Flaziński Józef,
III. miejsce litwiniec andrzej,
IV. miejsce ostrysz jan,
V. miejsce Gryczka Włodzimierz.

Wszystkim zawodnikom gratulujemy i zapraszamy do współ-
zawodnictwa w całym cyklu zmagań w 2019 roku.

gok

 Zawodnicy turnieju. Fot. GOK

Zwycięzcy turnieju. Fot. UG

Fot. UG

Zawodnicy II Turnieju Piłki Nożnej. Fot. UG
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s p o r t

sportowy rok 2018 sukcesem drużyny Uks Wiśniew
W 2018 roku gminna drużyna piłki nożnej Uks Wiśniew,  

odniosła liczne sukcesy sportowe.
Trenerem drużyny jest robert pierog, który od lat aktywnie 

angażuje się w życie sportowe gminy Wiśniew. Tegoroczne suk-
cesy drużyny pokazują, że zaangażowanie trenera i zawodników 
przynosi odpowiednie skutki.

We wszystkich rozgrywkach do których przystąpiła nasza 
drużyna odniosła zasłużone w pełni zwycięstwa, a były to:

- I miejsce w lidze regionalnej lZs w piłce nożnej „Wiosna 2018”
Bilans meczów to: 18 punktów (komplet), 33 strzelone  bram-

ki, 4 stracone. Od samego początku rozgrywek UKS Wiśniew 
był liderem ligi. Poniżej prezentujemy wyniki poszczególnych  
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

- I miejsce w turnieju piłki nożnej o puchar lata (wygrana  
po raz pierwszy)

mecz eliminacyjny Uks Wiśniew - ,,tęcza’’ korczew 5:3
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 2-2 LZS Żeliszew 
•	 LZS Żeliszew 0-9 amazonka Wiśniew 
•	 Jupiter Koszewnica 0-6 amazonka Wiśniew 

- I miejsce w lidze regionalnej lZs w piłce nożnej „jesień 2018’’
Bilans meczów to: 18 punktów (komplet), 36 strzelonych  bra-

mek, 1 stracona. Od samego początku rozgrywek UKS Wiśniew 
był liderem ligi. Poniżej prezentujemy wyniki poszczególnych meczów 

- wygląda to naprawdę imponująco:
•	 LZS  ,,Speed’’ Toki – Uks Wiśniew 0:10
•	 ULKS Korona Olszyc – Uks Wiśniew 0:1
•	 LZS  Seroczyn – Uks Wiśniew 1:3
•	 LZS Koszewnica – Uks Wiśniew 0:1
•	 LZS Żeliszew – Uks Wiśniew  0:10
•	 ULKS ,,Przelew’’ Rzakta – Uks Wiśniew  0:11

- I miejsce w otwartym powiatowym halowym turnieju  
iłki nożnej  ( wygrana po raz pierwszy)

W turnieju brało udział 11 drużyn, które zostały podzielone 
na 3 grupy z których najlepsza drużyna wychodziła do finałów.

Wyniki Amazonki w fazie grupowej:
•	 amazonka Wiśniew 2-0 Grodzisk Krzymosze
•	 amazonka Wiśniew 0-1 Jupiter Koszewnica
•	 amazonka Wiśniew 4-0 Tęcza Korczew

 Finał: amazonka Wiśniew 5-0 Jastrząb Żeliszew
klasyfikacja finałowa”
1. amazonka 

Wiśniew
2. LZS Żeliszew
3. Tęcza Korczew

Warto podkreślić, 
że nasza drużyna wy-
grała ten cieszący się 
dużą popularnością 
rozgrywany co roku 
turniej pierwszy raz 
w historii.

Warto też przypo-
mnieć iż w 2018 roku 
odbył się historyczny 
600–minutowy mecz 
piłki nożnej z okazji 
uczczenia 600–lecia 
pierwszej wzmianki 
o Wiśniewie. 

Spotkanie piłkarskie, trwało 10 godzin bez przerwy i były to 
pierwsze tego typu rozgrywki, które odbyły się na boisku Orlik 
w Wiśniewie. 

Kończący się rok 2018, był okresem wyjątkowym, historycz-
nym dla Wiśniewskiego sportu gdyż nigdy wcześniej nie osiągnę-
liśmy tak wysokich wyników we współzawodnictwie, zdobyliśmy  
najwyższe lokaty jakie można było uzyskać!!!

Gratulujemy i Dziękujemy z całego serca wszystkim osobom, spor-
towcom którzy dołożyli choćby cegiełkę do tak Pięknego sukcesu

Sezon 2018 kończymy w pięknym stylu! Miejmy nadzieję,  
że to dopiero początek „Wiśniewskiej hegemonii”!

Sukces w turnieju „Puchar Lata”. Fot. arch. Amazonka Wiśniew Sukces w rozgrywkach LZS w piłce nożnej „Jesień 2018”. Fot. UG

Sukces w rozgrywkach LZS w piłce nożnej „Wiosna 2018”. Fot. arch. Amazonka Wiśniew
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kierownik Urzędu stanu cywilnego w Wiśniewie zaprasza pary, które w 2019 r. będą obchodziły 
jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego do zgłaszania tego faktu do tut. urzędu do 31 stycznia 2019 r.

czas oczekiwania na medale, wynosi minimum 6 miesięcy a uroczystość została zaplanowana 
tradycyjnie na pierwszą niedziele października tj. na dzień 6 października 2019 r.

o G ł o s Z e n I e

Udział w konkursie mogą wziąć wszyscy, których posesje znajdują się na tere-
nie naszej gminy. Ocenie podlegać będą dekoracje domów, balkonów, ogrodów 
itp. Do konkursu można zgłosić się samodzielnie lub też być zgłoszonym przez 
innego mieszkańca lub instytucję z terenu gminy Wiśniew. W przypadku zgła-
szania innej osoby do konkursu, należy uczynić to za jej wiedzą i zgodą. Sposoby 
zgłaszania do Konkursu:
•	 osobiście do Urzędu Gminy Wiśniew, pok. nr 3,
•	 pocztą elektroniczną: promocja@wisniew.pl
•	  pocztą tradycyjną pod adres: Urząd Gminy Wiśniew, ul. Siedlecka 13,  

08-112 Wiśniew.
Zgłoszenia można składać do 4 stycznia 2019 r. Zapraszamy!!!

Konkurs
„Dekoracja Bożonarodzeniowa”

Wójt Gminy Wiśniew zaprasza 
do udziału w VIII edycji konkursu 

„dekoracja bożonarodzeniowa – gmina 
Wiśniew w świątecznym nastroju”.

Fot. UG Fot. UG

Fot. UG
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Informujemy, że gminna internetowa rozgłośnia - two-
je 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 roz-
głośni 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 obszernym 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 intere-
sującego - 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

Wójt Gminy Wiśniew  
krzysztof kryszczuk  

przyjmuje interesantów  
w każdy czwartek  

w godz. 10.00 – 17.00

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.

W gminie Wiśniew została 
uruchomiona aplikacja 
komunikatormiejski.pl

Smartfonem, za pomocą aplikacji, 
pracownikom urzędu można zgłaszać 
m.in.: Dziury w jezdni, nieodśnieżone 
drogi, niesprawne oświetlenie ulicy, 
dzikie wysypisko śmieci, bezpańskie psy 
oraz wiele innych. Wystarczy zrobić zdję-
cie, dodać opis i wysłać zgłoszenie. Au-
tomatycznie, w ciągu kilku sekund, trafi 
ono do urzędu, bez konieczności szuka-
nia danych kontaktowych. 

Wystarczy pobrać na smartfon dar-
mową aplikację Komunikator Miejski. 
Zgłoszenia można też dokonać za pomo-
cą strony: www.KomunikatorMiejski.pl
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W niedzielę 16 grudnia br. w Gminnym ośrodku kultury w Wiśniewie 
odbył się VIII jarmark bożonarodzeniowy gminy Wiśniew. 

Jest to jedyna taka inicjatywa w naszym regionie, która od kilku lat 
skupia i uaktywnia twórców ludowych. W Sali widowiskowej znalazły się 
stoiska handlowe, na których można było nabyć m.in.: choinki, ozdoby 
świąteczne, stroiki, potrawy wigilijne oraz ciasta.
Powołana Komisja Jury w składzie:
-  katarzyna jastrzębska -florystka, właściciel kwiaciarni JULIA z Wiśniewa,
-  barbara chojecka - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiśniewie,
- mariusz paciorek - Prezes OSP Łupiny - zwycięzca w VII Jarmarku  

Bożonarodzeniowego,
przyznała nagrodę za najpiękniejsze stoisko tegorocznego Jarmarku 

pani katarzynie bednarczyk z Gręzówki. Komisja wręczyła również wy-
różnienie pani hannie jastrzębskiej z Łupin. Nagrody ufundowali pań-
stwo jolanta i adam rafałowicz z Wiśniewa.

W trakcie jarmarku zostały również wręczone nagrody w konkursie 
Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie – „najpiękniejsza kartka bożo-
narodzeniowa gminy Wiśniew”. Uczestnicy kiermaszu mogli podziwiać 
choinkę ubraną w ozdoby przygotowane przez najmłodszych mieszkań-
ców gminy, uczestników konkursu Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiś-
niewie „najpiękniejsza bombka”.

Jak co roku organizatorzy przygotowali program artystyczny, koncert 
kolęd i pastorałek  w którym, wystąpili:
•	 Zespół pieśni i tańca WIśnIeWIacy, 
•	 Zespół ludowy WIśnIeWIacy im. Zbigniewa myrchy pod akompania-

mentem Stanisława Wróblewskiego,
•	 Zespół wokalny radośĆ z Radomyśli pod kierownictwem Anety Kar-

czmarskiej,
•	 kapela ZbUcka pod kierownictwem Tomasza Radomyskiego.

Na zakończenie Jarmarku odbyło się spotkanie opłatkowe połączone  
z degustacją potraw wigilijnych które przygotowały Panie z Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Wiśniewie oraz z Kół Gospodyń Wiejskich gminy Wiśniew.
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