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W niedzielę 15 września rolnicy z gminy Wiśniew obchodzili święto plonów.  
Dożynki w naszej gminie odbywają się w trzecią niedzielę września,  
co rok w innej parafii. Tegoroczne uroczystości obchodziliśmy w Radomyśli.            Więcej na str. 10-11

Starostowie Dożynek 2019. Fot. UG
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Informacja Wójta Gminy Wiśniew

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY WIŚNIEW  
WYDANE OD 1 LIPCA DO 30 WRZEŚNIA 2019 R.

	Nr 80/2019 z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji 
przetargowej (na „Usługę udzielenia kredytu długoterminowe-
go w wysokości 6.900.000,00 zł na sfinansowanie planowane-
go deficytu budżetu gminy na 2019 rok”).

	Nr 81/2019 z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komi-
sji przetargowej (na sprzedaż nieruchomości mienia gminnego 
położonego w miejscowościach Mroczki oraz Stok Wiśniewski).

	Nr 82/2019 z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie ustanowienia słu-
żebności przesyłu, na nieruchomościach stanowiących włas-
ność Gminy Wiśniew, położonych w obrębie miejscowości Ra-
domyśl, Gostchorz i Śmiary na rzecz LIQUID SYSTEMS Sp. z o.o.

	Nr 83/2019 z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji 
przetargowej (na zadanie pn.: Dowóz i odwóz uczniów z terenu 
Gminy Wiśniew w roku szkolnym 2019/2020 w zadaniach”).

	Nr 84/2019 z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie powołania komi-
sji do zaopiniowania wniosków o przyznanie nagrody za osiąg-
nięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania 
i ochrony kultury.

	Nr 85/2019 z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komi-
sji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udziele-
nie zamówienia (na zadanie pn.: „Budowa sieci wodociągowej 
na terenie gminy Wiśniew w zadaniach”).

	Nr 86/2019 z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2019 rok.

	Nr 87/2019 z dnia 2 sierpnia 2019 – wyrażenia zgody na obcią-
żenie służebnością przesyłu nieruchomości mienia gminnego 
w miejscowości Wiśniew. 

	Nr 88/2019 z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie informacji  
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wiśniew, informacji  
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym  
o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz przebiegu wykonania 
planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2019 roku.

	Nr 89/2019 z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości 
mienia gminnego w miejscowości Borki-Kosiorki i Mościbrody.

	Nr 90/2019 z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania 
Komisji przetargowej (na zadanie pn.: „Dowóz uczniów nie-
pełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Wiśniew do 
Ośrodków Szkolno-Wychowawczych w Stoku Lackim i Siedl-
cach wraz z zapewnieniem opieki podczas przewozu w roku 
szkolnym 2019/2020”).

	Nr 91/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r . w sprawie zasad pro-
wadzenia rachunkowości gminnej dla zadania inwestycyjnego 
pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 361101W Wiśniew-
-Ciosny od km 1+430 do km 2+425 o długości 0,995 km”.

	Nr 92/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie opracowania mate-
riałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok.

	Nr 93/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany przepisów 
wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową gminy Wiśniew.

	Nr 94/2019 z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Ko-
misji przetargowej (na: „Przebudowę drogi gminnej nr 361104W 
Wiśniew – Stok Wiśniewski od km 1+209 do km 1+904 o długoś-
ci 0,695 km”).

	Nr 95/2019 z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania 
Komisji przetargowej (na: „Przebudowę drogi dojazdowej  
do gruntów rolnych w miejscowości Zabłocie”).

	Nr 96/2019 z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany przepisów 
wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową gminy Wiśniew.

	Nr 97/2019 z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Zarzą-
dzenia Nr 20/2019 z dnia 22 stycznia 2019 r. Wójta Gminy Wiś-
niew w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania oraz cen  
i opłat za wynajem świetlic wiejskich na terenie gminy Wiśniew.

	Nr 98/2019 z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania 
Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia (na zadanie pn.: „Budowa sieci ka-
nalizacji sanitarnej w miejscowości Wiśniew wraz z odejściami 
do granicy działki”).

	Nr 99/2019 z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania 
Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia (na zadania pn.: „Projektowanie ulic 
w Wiśniewie w częściach”).

	Nr 100/2019 z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania 
komisji do odbioru zadań inwestycyjnych: „Termomoderniza-
cja i przebudowa budynku Urzędu Gminy Wiśniew – Etap II”, 
„Przebudowa drogi gminnej Nr 361101W Wiśniew – Ciosny od 
km 1+430 do km 2+425 o długości 0,995 km”.

	Nr 101/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w bu-
dżecie gminy na 2019 rok.

	Nr 102/2019 z dnia 10 września 2019 r. w sprawie powołania 
komisji do odbioru zadania „Zadanie 1 – Budowa sieci wodo-
ciągowej w miejscowości Wiśniew – Etap I”.

	Nr 103/2019 z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości 
mienia gminnego w miejscowości Wiśniew.

	Nr 104/2019 z dnia 12 września 2019 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości 
mienia gminnego w miejscowości Gostchorz.

	Nr 105/2019 z dnia 16 września 2019 r. w sprawie uchylenia Zarzą-
dzenia Wójta Gminy Wiśniew Nr 87/2019 z dnia 2 sierpnia 2019 r.  
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu 
nieruchomości mienia gminnego w miejscowości Wiśniew.

	Nr 106/2019 z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zgody na 
obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości mienia gmin-
nego w miejscowości Wiśniew.

	Nr 107/2019 z dnia 16 września 2019 r. w sprawie wprowadze-
nia procedury wewnętrznej dotyczącej raportowania schema-
tów podatkowych.

	Nr 108/2019 z dnia 17 września 2019 r. w sprawie wyborów 
uzupełniających sołtysa sołectwa Stok Wiśniewski.

	Nr 109/2019 z dnia 17 września 2019 r. w sprawie zmian  
w budżecie gminy na 2019 rok.

	Nr 110/2019 z dnia 19 września 2019 r. w sprawie powołania 
Komisji przetargowej (na dzierżawę garażu nr 4 znajdującego 
się w Wiśniewie przy ul. Sanitariuszek 1).

	Nr 111/2019 z dnia 23 września 2019 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości 
mienia gminnego w miejscowości Okniny.

	Nr 112/2019 z dnia 23 września 2019 r. w sprawie powołania 
komisji do odbioru zadania „Zadanie 2 – Budowa sieci wodo-
ciągowej w miejscowości Borki – Paduchy – Etap I”.

	Nr 113/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian  
w budżecie gminy na 2019 rok.
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UChWAłY PODJęTE PRZEZ RADę GMINY WIŚNIEW

Podczas XI sesji w dniu 1 lipca 2019 r. Rada Gminy Wiśniew 
podjęła następujące uchwały:
1)  Nr XI/90/2019 w sprawie w sprawie zmian Wieloletniej Pro-

gnozy Finansowej Gminy Wiśniew na lata 2019 – 2028,
2)  Nr XI/91/2019 w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew 

na 2019 rok,
3)  Nr XI/92/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozu-

mienia z Gminą Zbuczyn w sprawie objęcia mieszkańców Gmi-
ny Wiśniew opieką i usługami świadczonymi przez środowisko-
wy dom samopomocy prowadzony przez Gminę Zbuczyn.

Podczas XII sesji w dniu 14 sierpnia 2019 r. Rada Gminy Wiś-
niew podjęła następujące uchwały:
1)  Nr XII/93/2019 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Woje-

wódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników,
2)  Nr XII/94/2019 w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy 

Wiśniew Nr V/22/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie 

upoważnienia Wójta Gminy do wyrażenia zgody na obciąże-
nie służebnością przesyłu nieruchomości mienia gminnego  
w miejscowości Radomyśl,

3)  Nr XII/95/2019 w sprawie oceny aktualności Studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiś-
niew oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

4)  Nr XII/96/2019 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Gminy Wiśniew na lata 2019 –2028,

5)  Nr XII/97/2019 w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew 
na 2019 rok.

Podczas  XIII sesji w dniu 3 września 2019 r. Rada Gminy Wiśniew 
podjęła następujące uchwały:
1)  Nr XIII/98/2019 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypła-

tę dodatku energetycznego;
2)  Nr XIII/99/2019 w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew 

na 2019 rok.

DOFINANSOWANIE DLA PIęCIU SOłECTW GMINY WIŚNIEW
Gmina Wiśniew uzyskała dofinansowanie z Mazowieckie-

go Instrumentu Aktywizacji Sołectw na zadania w pięciu sołe-
ctwach. Stosowne umowy zostały podpisane 17 lipca 2019 r.  
w Pałacu w Korczewie.

Każda gmina mogła złożyć do 5 wniosków na 5 różnych zadań, 
a sołectwo mogło uzyskać dofinansowanie na realizację jednego 
zadania w kwocie do 10 tys. zł. Gmina Wiśniew otrzymała  dofi-
nansowanie na wszystkie złożone wnioski.

Pieniądze otrzymają sołectwa:
Wiśniew – Kolonia, na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej,
Borki – Paduchy, na siłownię wewnętrzną,
Mroczki, na siłownię zewnętrzną przy świetlicy wiejskiej,
Wólka Wiśniewska, na klimatyzację w świetlicy wiejskiej,
 Kaczory, na wykonanie altanki wraz z wyposażeniem na placu wiejskim.

MIAS                                                                                                                                            2019                                                                                                                                            

Usuwanie i unieszkodliwienie azbestu
Gmina Wiśniew w maju br. podpisała umowę z firmą Środowisko  

i Innowacje Sp. z o. o. z Warszawy na realizację zadania pn.: „Usuwanie 
i unieszkodliwienie azbestu na terenie gminy Wiśniew w 2019 r.”.

W ramach zadania zutylizowanych zostało ponad 190 ton płyt azbe-
stowo-cementowych z 63 posesji znajdujących się na terenie naszej gmi-
ny. Prace związane z odbiorem i utylizacją potrwały do 15 września 2019 r.  
Gmina Wiśniew na realizację powyższego zadania pozyskała dofinan-
sowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie. Kwota przyznanej dotacji wynosi 21 000 zł.

Jednocześnie przypominamy, iż w sposób ciągły trwają zapisy osób, 
które chcą zgłosić eternit do utylizacji w przyszłym roku. Zainteresowanych 
zapraszamy do Urzędu Gminy do pok. nr 12 w godzinach pracy urzędu.

Podpisanie umowy na dofinansowanie. Fot. arch.
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INWESTYCJE GMINNE
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 361101W 
WIŚNIEW – CIOSNY OD KM 1+430  
DO KM 2+425 O DłUGOŚCI 0,995 KM

Zakończono remont drogi gminnej Wiśniew – Ciosny o dłu-
gości 0,995 km. Wartość inwestycji wyniosła 440 028,66 zł brut-
to. Kwota dofinansowania wynosi 80% wartości inwestycji. Są to 
środki pozyskane z budżetu Państwa (promesa z WSWiA) za po-
średnictwem  Wojewody Mazowieckiego.

W ramach prac wykonano: wyrównanie istniejącej nawierzch-
ni betonem asfaltowym oraz kruszywem łamanym. Roboty dro-
gowe wykonała Firma Handlowo Usługowa  „BRUK-BUD” Piotr 
Skoczek z Otwocka.

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 361104W 
WIŚNIEW – STOK WIŚNIEWSKI   
OD KM 0+909 DO KM 1+209

Zakończyły się prace związane z przebudową odcinka ul. Bata-
lionów Chłopskich w Wiśniewie, które wykonywało Przedsiębior-
stwo Robót Drogowych „Regionalne Drogi Podlaskie” z Siedlec. 
Gmina zrealizowała tę inwestycję ze środków własnych. W ra-
mach prac została wyrównana istniejąca nawierzchnia betonem 
asfaltowym a pobocza kruszywem. Koszt zadania to 96 524,87 zł. 

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 361104W 
WIŚNIEW – STOK WIŚNIEWSKI   
OD KM 1+209 DO KM 1+904

Przebudowę drogi gminnej Wiśniew – Stok Wiśniewski wyko-
nało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „Regionalne Drogi Pod-
laskie” z Siedlec. Wartość zadania opiewa na kwotę 285 665,27 zł. 
Kwota dofinansowania wynosi 80% wartości inwestycji. Są to środ-
ki pozyskane z budżetu Państwa (promesa z WSWiA) za pośred-
nictwem Wojewody Mazowieckiego. W ramach zadania została 
wykonana likwidacja licznych przełomów w nawierzchni drogowej  
i wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym.

PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO 
GRUNTÓW ROLNYCh W MIEJSCOWOŚCI ZABłOCIE

W maju br. zastała podpisana umowa z Zarządem Woje-
wództwa Mazowieckiego w Warszawie o przyznanie pomocy  
na realizację operacji pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do grun-
tów rolnych w miejscowości Zabłocie”. Pozyskane dofinansowanie 
ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego wynosi 45 000 zł.  
Wykonano nawierzchnię z kruszywa łamanego o długości 500 m 
oraz uzupełniono pobocza gruntem rodzimym. Koszt inwestycji  
to 113 541,30 zł.

„TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA 
BUDYNKU URZęDU GMINY WIŚNIEW – ETAP II”

Został zakończony II etap przebudowy budynku urzędu. Prace polegały na wy-
kończeniu II piętra budynku, które były w stanie surowym; przebudowie instalacji 
centralnego ogrzewania wraz z kotłownią i instalacją gazową, przebudowie i budo-
wie instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej i hydrantowej oraz przebudowie i budo-
wie instalacji elektrycznej, teletechnicznej i budowie instalacji fotowoltaicznej wraz 
z robotami towarzyszącymi. Roboty budowlane wykonywało konsorcjum, którego 
Liderem była firma MAL-POL Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach. Ostateczna wartość 
prac wyniosła  2.957.282,42 zł. Kwota dofinansowania  1 386 449,37 zł ze środków 
unijnych tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

„PROJEKT I PRZEBUDOWA 
ŚWIETLICY WIEJSKIEJ  
W hELENOWIE”

Trwają roboty budowlane przy bu-
dowie świetlicy wiejskiej w Helenowie. 
Fundusze na inwestycję zabezpieczone 
zostały w całości ze środków własnych 
gminy Wiśniew. 

 Dokumentacja projektowa. Fot. UG  Dokumentacja projektowa. Fot. UG
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Przypominamy, iż obowiązkiem Odbiorców usług komunalnych, 
jest zapewnić niezawodne działanie wodomierzy i urządzeń pomiaro-
wych poprzez ich odpowiednie zabezpieczanie przed uszkodzeniami 
mechanicznymi lub skutkami niskich tempera-
tur, a także prawidłowe utrzymanie studzienki, 
czy też pomieszczenia, w którym są zamontowa-
ne oraz przed dostępem osób nieuprawnionych.

Odbiorca usług zobowiązany jest rów-
nież do natychmiastowego powiadamiania 
Gminę o wszelkich:
-  stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza 

głównego lub urządzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu plomby,
-  zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą 

mieć wpływ na działanie sieci.
Pamiętajmy, iż w przypadku uszkodzenia wodomierza spowodowa-

nego z przyczyny jednoznacznie leżącej po stronie Odbiorcy wody (np. 
zamarznięcie, uszkodzenie mechaniczne itp.) Dostawca, czyli Gmina 
Wiśniew obciąży kosztami Odbiorcę za zakup nowego wodomierza. 

Dlatego też powinniśmy już dzisiaj, tuż przed okresem zimo-
wym zabezpieczyć swój wodomierz przed zamarznięciem w bu-
dynkach nie ocieplonych i studzienkach wodomierzowych. 

W celu zgłoszenia zakręcenia zasuwy i odwodnienia wodomierza 
przed okresem zimowym, bądź w niektórych przypadkach zdemon-
towania wodomierza, który jest zaplombowany powinniśmy skon-
taktować się z konserwatorem sieci wodociągowej w Urzędzie Gminy 
Wiśniew (tel. 25 641-73-13 wew. 119 bądź 609-516-411)                   gk

„BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ  
W MIEJSCOWOŚCI WIŚNIEW”

We wrześniu podpisano umowę z wykonawcą Inżynieria 
Adampol Adam Michalik z siedzibą w gm. Jadów na budowę sie-
ci wodociągowej w ulicy Batalionów Chłopskich w miejscowości 
Wiśniew. Budowa przewidywała wykonanie sieci wodociągowej 
wraz z uzbrojeniem na długości około 200 mb. Wartość robót bu-
dowlanych wyniosła 191.222,91 zł.

„BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ  
NA TERENIE GMINY WIŚNIEW”  

W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wo-
dociągowej na terenie Gminy Wiśniew” w drodze gminnej  
w miejscowości Borki-Paduchy wybudowano sieć wodociągową 
o długości około 74 mb. Wykonawca - firma BUDGAR sp. z o.o.  
z Siedlec - został  wyłoniony w przetargu nieograniczonym, z którym 
podpisano umowę o wartości 27.403,10  zł.   

„BUDOWA ODCINKA KANALIZACJI 
SANITARNEJ W WIŚNIEWIE”.

We wrześniu podpisano umowę z wykonawcą - Firma Insta-
lacyjno – Budowlana INSTAL z siedzibą w gm. Sokołów Podlaski - 
sieci kanalizacji sanitarnej w Wiśniewie, tzw. Ruda, wyłonionym 
w drodze ogłoszonego  przetargu. Sieć wykonana jest z rur litych 
typu ciężkiego 
wraz z towarzyszą-
cą infrastrukturą 
(studnie, prze-
pompownia ście-
ków). Roboty będą 
prowadzone tylko 
w obrębie pasa 
drogowego drogi 
gminnej. Roboty 
budowlane wyko-
nywane będą wy-
kopem otwartym.

Informacje bieżące z referatu  
gospodarki komunalnej

Drogi, gospodarka komunalna:
a) W trakcie tzw. „sezonu letniego” zostały wykonane prace zwią-

zane z remontem dróg gminnych ze środków finansowych pocho-
dzących z funduszu sołeckiego na rok kalendarzowy 2019. Utwar-
dzaliśmy drogi w takich miejscowościach jak: Radomyśl, Okniny 
– Podzdrój, Wiśniew, Lipniak, Mościbrody – Kolonia, Borki – Kosiorki, 
Borki – Paduchy. Do wymienionych prac użyto kruszywa łamanego 
o frakcji 0 – 31,5 oraz lesza paleniskowego. Do rozplantowania ww. 
materiałów wykorzystano równiarkę drogową. Pracę na przedmioto-
wych drogach wykonywano w wyniku konsultacji z radnymi i sołtysa-
mi poszczególnych miejscowości. Koszt wyżej zakupionych materia-
łów i wykonanych usług to około 140 000,00 złotych.

b) Wraz z początkiem sierpnia tego roku zostało wykonane 
koszenie poboczy przylegających do dróg gminnych. Wykoszono 
tereny zielone o powierzchni blisko 10 000 m2. Pracę zostały zre-
alizowane przez „Związek Spółek Wodnych” w Siedlcach. Łączny 
koszt prac to około 8.300, 00 złotych.     

c) W przytulisku na terenie oczyszczalni ścieków znajdują się bez-
domne psy z terenu naszej gminy. Jeżeli ktoś ma możliwości gorąco 
zachęcamy do adopcji tych zwierząt. Serdecznie zapraszamy do kon-
taktu w tej sprawie z Urzędem Gminy Wiśniew, pokój numer 12  lub 
bezpośrednio z pracownikami, którzy opiekują się psami na terenie 
wspomnianego przytuliska, pod numerem telefonu 609-516-799.

d) Pracownicy gospodarczy, zatrudnieni w ramach prac inter-
wencyjnych, wykonują prace związane z: utrzymaniem terenów 
zieleni, wymianą uszkodzonych znaków drogowych, koszeniem 
wokół miejsc usytuowania hydrantów oraz wiele innych zadań 
niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania infrastruktury ko-
munalnej na terenie gminy Wiśniew.
Eksploatacja sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gospodarka 
mieszkaniowa:

a) Referat gospodarki komunalnej administruje gminnym wo-
dociągiem, dlatego niezmiernie cieszą nas bardzo dobre wyniki  
z badania jakości wody pitnej na terenie gminy Wiśniew(ostatnie 
pochodzą z września). Woda została zbadana  przez Przedsiębior-
stwo Wodociągów i Kanalizacji w Siedlcach. Bardzo dbamy, aby 
jakość wspomnianej wody była na wysokim poziomie. W związ-
ku z tym cyklicznie dokonujemy przeglądu serwisowego Stacji 
Uzdatniania Wody w Wiśniewie i Radomyśli.

Pamiętajmy o zabezpieczeniu wodomierzy

Dokumentacja projektowa. Fot. UG

Dokumentacja projektowa. Fot. UG

Dokumentacja projektowa. Fot. UG
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GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOłECZNEJ W WIŚNIEWIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniewie informuje,  
że w Punkcie Konsultacyjnym GKRPA w Wiśniewie ul. Siedlecka 
20  istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy:

Psychologicznej, wsparcia udzielają psychologowie:
−	Pani Aneta Szymańska – psycholog dziecięcy,  przyjmuje 

dwa razy w każdym miesiącu.
−	Pani Adrianna Szubielska – psycholog, psychoterapeuta, 

przyjmuje dwa razy w każdym miesiącu,

Bezpłatna pomoc psychologiczna i terapeutyczna

Terapeutycznej, wsparcia udzielają:
−	 Pan Andrzej Ługowski – terapeuta ds. uzależnień, przyj-

muje w każdy piątek w godzinach 800-1130,
−	 Pan Andrzej Jóźwiak – specjalista ds. przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie,  przyjmuje dwa razy w każdym 
miesiącu.

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje  po wcześniejszym 
umówieniu wizyty pod  numerem  telefonu:  (25) 6417313 
wew.120,  od poniedziałku do piątku w godz. 800-1600.

Apel o zwrócenie uwagi na osoby potrzebujące pomocy w okresie zimowym
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniewie zwraca się  

z prośbą do wszystkich mieszkańców gminy o zwrócenie szczegól-
nej uwagi na osoby potrzebujące pomocy, w szczególności osoby 
bezdomne, zagrożone bezdomnością oraz osoby starsze i ubogie. 
Informujemy, że na terenie miasta Siedlce działają następujące Or-
ganizacje, które zajmują się udzielaniem pomocy osobom potrze-
bującym i rodzinom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych:

−	Stowarzyszenie MONAR, Schronisko dla Bezdomnych,  
ul. Łaskarzewska 5, Sobolew (025) 683-27-91 - schronienie

−	Stowarzyszenie hilaritas, Schronisko dla Bezdomnych  
w Siedlcach, ul. Południowa 1, tel. (25) 631-33-14 - schronienie

−	Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Re-
socjalizacji im. h.Ch. Kofoeda, ul. Świętojańska 4, tel.  
(25) 632-41-90 – gorący posiłek oraz możliwość skorzy-
stania z łaźni i pralni, 

−	Centrum Wsparcia Caritas Diecezji Siedleckiej, ul. B-pa 
Świrskiego 57, - stołówka dla ubogich i bezdomnych, a także 
pomoc rzeczowa.  Biuro ul. Budowlana 1, tel.: 513 503 880

Na stronie www.mazowieckie.pl zamieszczone są: aktual-
ny wykaz schronisk i noclegowni świadczących pomoc osobom 
bezdomnym, a także domów pomocy społecznej działających na 
terenie województwa mazowieckiego oraz procedury postępo-
wania z osobami.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku posiadania infor-
macji o osobach potrzebujących pomoc w okresie mrozów moż-
na kontaktować się z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej  
w Wiśniewie w godzinach 800-1600 ,tel. (25) 64-17-313 wew.121 
lub zgłaszać do Policji   (tel. 997).

W niedzielę 14 lipca w Wiśniewie odbył się XII Festiwal 
Kuchni Regionalnej „Z wiśniowym smakiem”. Na Skwerze 
600-lecia w Wiśniewie jak zwykle nie zabrakło pokazów zwy-
czajów i tradycji kulinarnych, licznych prezentacji artystycznych 
oraz koncertów muzycznych. 

Pogoda zachęcała do spacerów i korzystania z przygoto-
wanych atrakcji dla młodszych i tych trochę starszych. Festiwal 
rozpoczął się, już po raz siódmy, Biegiem Ulicznym „Z wisienką  
w tle”, który ma na celu upowszechnianie biegania, jako najprost-
szej i najtańszej formy aktywności fizycznej. Uczestnicy startowali 
w trzech kategoriach wiekowych: dzieci (dystans 1200 m), mło-
dzież (dystans 2400 m) oraz kategoria OPEN (po raz pierwszy dy-
stans ok. 5000 m). Oto wyniki w poszczególnych grupach:

Dzieci:
•	dziewczęta: I miejsce – Anna Obercich,  

II miejsce – Malwina Turek, III – Paulina Woźniak;
•	 chłopcy: I miejsce – Dawid Jastrzębski,  

II miejsce – Jakub Mikołąjczuk, III miejsce – Igor Chomka;
Młodzież:
•	dziewczęta: I miejsce – Kinga Ostrowska,  

II miejsce – Oliwia Młynarczyk;
•	 chłopcy: I miejsce – Bartosz Żuk, II miejsce – Bartosz Pawlik, 

III miejsce – Maciej Olszewski;
OPEN:
•	 kobiety: I miejsce – Marta Kubaś, II miejsce – Emilia Strzalińska, 

III miejsce – Sylwia Radzka.

XII Festiwal Kuchni Regionalnej  
"Z wiśniowym smakiem" już za nami

KGW Tworki. Fot. UG Zespół „Kumpele”. Fot. UG
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•	mężczyźni: I miejsce – Kamil Młynarz,  
II miejsce – łukasz Żuk,  III miejsce – Kajetan 
Przestrzelski;

Najmłodszy uczestnik biegu – Zosia hara-
sim, najstarszy uczestnik biegu – Andrzej Okniński.

Dyplomy, medale, puchary i nagrody rze-
czowe zwycięzcom wręczyli: Krzysztof Tchó-
rzewski - minister energii i poseł na Sejm RP, 
Janina Ewa Orzełowska - członek Zarządu 
Województwa Mazowieckiego i Krzysztof 
Kryszczuk - wójt gminy Wiśniew.

Około godziny 13.00 na placu rozbrzmia-
ły instrumenty Młodzieżowej Orkiestry Dętej 
Czemierniki-Radzyń. Oficjalne otwarcie Festi-
walu nastąpiło o godz. 14:00 tradycyjną Polką 
Wiśniewską w wykonaniu Zespołu Ludowego 
im. Zbigniewa Myrchy Wiśniewiacy, po czym 
w namiocie obok sceny rozpoczęła się uroczy-
sta ceremonia zasypywania młodych wiśni, 
którą poprowadziły panie z Zespołu Ludowe-
go „Wiśniewiacy”. Tradycji tej dopełnili sołtysi naszej gminy oraz 
zaproszeni goście w kolejności: Anton Durkač - Starosta ze słowa-
ckiej gminy Šarišské Sokolovce z małżonką Magdaleną, Krzysztof 
Tchórzewski - Minister Energii, Jacek Rymuza – Dyrektor MBS  
w Zbuczynie Oddział w Wiśniewie, Ewa Wielgórska i Kamil Kraus-
char – RIO w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Siedlcach, Michał 
Dziedzic - Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Siedlce, Józef Jan 
Romańczuk - Dyrektor MODR Warszawa oddział Siedlce, Karol 
Tchórzewski - Starosta Siedlecki, Marek Gorzała - Przewodniczący 
Rady Powiatu Siedleckiego, podinsp. Andrzej Dziewulski - Komen-
dant Miejski Policji, Adam Skup - Dyrektor siedleckiej delegatu-
ry Kuratorium Oświaty, Jan ługowski – Burmistrz miasta i gminy 
Mordy, Sławomir Wasilczuk – Wójt gminy Korczew, przedstawi-
ciele firm i instytucji współpracujących z gminą Wiśniew, Elżbieta 
Wysokińska - Przewodnicząca Rady Gminy Wiśniew, Emilia Prota-
siuk - Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Gminy Wiśniew, Jaro-
sław Krzymowski - Zastępca Wójta gminy Wiśniew, Syliwa Paryła 
- Skarbnik gminy Wiśniew, Ewa Wiśniewska - Sekretarz gminy Wiś-
niew oraz gospodarz, Krzysztof Kryszczuk – Wójt gminy Wiśniew.

Kluczowym elementem Festiwalu był pokaz i degustacja potraw 
z wiśnią. Swoje popisowe potrawy zaprezentowały Koła Gospodyń 
Wiejskich z miejscowości: Helenów, Daćbogi, Pluty, Łupiny, Tworki, 
Wólka Wiśniewska, Stara Kornica oraz pani Hanna Jastrzębska z Łupin.

Kulinarne specjały oceniała Komisja konkursowa w składzie: 
Anna Lipnicka – przewodnicząca, członkowie – Beata Izdebska, 
Bożena Polak-Stojanova i Małgorzata Dymecka oraz Bożena 
Wyrębek – sekretarz. Komisja jak każdego roku miała trudne 
zadanie, ponieważ przygotowane potrawy zachwycały swoją wy-
jątkowością i unikalnym, niepowtarzalnym smakiem. Ostatecznie 
werdykt był następujący:

•	  I miejsce – KGW z łupin za „Domowy pasztet 
wieprzowo-drobiowy  z wiśniami i żurawiną”, 

•	  II miejsce - KGW z helenowa za „Okrągłą wiś-
niową niespodziankę”,

•	  III miejsce – hanna Jastrzębska z łupin  
za „Sok wiśniowo-miętowy”.
Poza tym Komisja przyznała wyróżnienie 

dla: KGW Daćbogi-Pluty za ciasto biszkoptowe 
z masą i wiśniami w galaretce. Wszyscy uczest-
nicy konkursu na najsmaczniejszą potrawę  
„z wisienką w tle” otrzymali pamiątkowe dyplo-
my. Pierwsze trzy miejsca talony pieniężne. Za-
szczyt przygotowania nalewki z owoców wiśni na 
XIII Festiwal Kuchni Regionalnej „Z wiśniowym 
smakiem” przypadł paniom z KGW z łupin.

Nagrody w konkursie wręczali: Anton Dur-
kač, Elżbieta Wysokińska, Krzysztof Kryszczuk 
oraz Komisja konkursowa.

Wśród artystów, którzy w tym roku zaprezen-
towali się w części artystycznej wiśniowego święta 

znaleźli się: Konferansjer Festiwalu i wokalista Arek BRAXTON, Ze-
spół Ludowy im. Zbigniewa Myrchy „Wiśniewiacy”, Zespół Wokalny 
„RADOŚĆ” z Radomyśli, Zespół „Kumpele” z Gręzówki, Zespół Pieśni  
i Tańca Ziemi łosickiej.  W programie nie zabrakło koncertów z muzy-
ką taneczną w wykonaniu zespołów: „Kapela Zbucka”, „News”, gwiaz-
dy wieczoru zespołu „MAXEL” oraz gościnnie grupa „Clubbersi”.

Najmłodszych odwiedził „Pan Sprężynka” z programem dla 
dzieci. Zgromadzone na placu dzieci z rodzicami mogli przez 
chwilę zostać m.in. stonogą oraz strażakiem. Babeczki Podlaskie 
w programie „Biesiada chrześcijańska” również nie zapomniały  
o najmłodszych zachęcając ich m.in. do wspólnego tańca.

Na Festiwalu obecni byli również wolontariusze DKMS, umoż-
liwiając chętnym rejestrację do Bazy Potencjalnych Dawców Szpi-
ku, MODR – Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, EURO-
LINGUA – Szkoła Językowa Siedlce, LGD Lokalna Grupa Działania 
Ziemi Siedleckiej.

Tegoroczne świętowanie nie byłoby możliwe bez wsparcia 
sponsorów, a byli nimi: Urząd Marszałkowski Województwa Ma-
zowieckiego, PGE – Polska Grupa Energetyczna, MBS w Zbuczynie, 
AGRO-TOP Gręzówka, PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANŻOWE 
KSIĘŻOPOLSKI, Magda i Mariusz Szczygielscy - Przedsiębiorstwo 
Handlowo-Usługowe Elektroutylizacja, Sklep SZARACZEK Wiś-
niew, NASZ DRÓB, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Siedlce, 
Zakład Mięsny „Mościbrody”, Dwór Mościbrody, OSP Gostchorz, 
OSP  Wiśniew, F.H.U Żwirkop Bożena Kożuchowska, ZELTECH  
Zakład Elektrotechniczny.

Serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc.
Patronami medialnymi festiwalu byli: Katolickie Radio Podlasie,  

Podlasie24, TubaSiedlec.pl, Tygodnik Siedlecki, Echo Katolickie,  
Radio Dla Ciebie i TV Wschód.

Uczestnicy Konkursu Kulinarnego. Fot. UG
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Nagroda Wójta Gminy Wiśniew dla Zespołu 
Ludowego „Wiśniewiacy” im. Zbigniewa Myrchy

XIII Mazowiecki Festiwal Kapel Ludowych 
"Pod Siedlcami w Wiśniewie" 

W niedzielę 4 sierpnia 2019 r. na Skwerze 600-lecia w Wiś-
niewie już po raz XIII odbył się Mazowiecki Festiwal Kapel Ludo-
wych „Pod Siedlcami w Wiśniewie”. Tegoroczną edycję Festiwa-
lu wsparł Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. 

Patronat nad Festiwalem - od jego powstania - sprawuje Krzysz-
tof Kryszczuk, wójt gminy Wiśniew.

Mazowiecki Festiwal Kapel Ludowych „Pod Siedlcami w Wiś-
niewie” to prezentacja najlepszych kapel ludowych z naszego 
regionu. W niedzielne popołudnie miłośnicy folkloru Mazowsza  
i Podlasia mieli okazję przeżyć prawdziwą ucztę dla ducha.

Festiwal zapoczątkowany w 2006 roku przez Gminny Ośrodek 
Kultury w Wiśniewie, to rodzaj konkursu, w którym rywalizują 
między sobą kapele ludowe i soliści z naszego regionu grający na 
tradycyjnych instrumentach, których repertuar jest zgodny z tra-
dycjami regionu. W tym roku na scenie zaprezentowały się kapele 
z Mazowsza i Lubelszczyzny: Festiwal poprowadził Kamil Wielgór-
ski tradycyjnie otworzył go dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
Paweł Ksionek. Na początku wystąpił Zespół Ludowy „Wiśnie-
wiacy” im. Zbigniewa Myrchy. Po oficjalny rozpoczęciu nadszedł 
czas na prezentacje uczestników konkursu, w tym roku na wiś-
niewskiej scenie gościliśmy kapele z Mazowsza i Lubelszczyzny.

8 zespołów oraz 4 solistów zaprezentowało się przed widownią 
i komisją konkursową:
•	 „ Kapela Janka Muzykanta” – Borki Kosy
•	Oliwia Spychel – Leśna Podlaska
•	Kazimierz Domański (Kapela VENUS) - Łuków
•	Ryszard Boruc – Domanice Kolonie

Zespół Ludowy Wiśniewiacy im. Z. Myrchy z Nagrodą Wójta Gminy Wiśniew. Fot. UG

Publiczność Festiwalu. Fot. UG

Laureaci Festiwalu. Fot. UG
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•	Ryszard Czupryna z rekwizytami Ryżki k. Łukowa
•	 Szwagr „BAND” Łuków
•	Kapela Folkowa BOCIANISKO -Garwolin
•	 Zespół FORTE - Łuków
•	Duet Kapela Tomka – Krzywda k. Łukowa
•	 ZORZA - Łuków
•	Kapela Ludowa MROCZKOWIACY – Jeleniec k. Łukowa
•	 EKO – Urle – Urle powiat wołomiński

Przed ogłoszeniem wyników konkursu, Ewa Wiśniewska - 
Sekretarz Gminy oraz Józef Orzyłowski - Przewodniczący Komi-
sji Rewizyjnej Rady Gminy Wiśniew w imieniu wójta Krzysztofa 
Kryszczuka wręczyli Nagrodę Wójta Gminy Wiśniew za osiąg-
nięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania  
i ochrony kultury ta specjalna nagroda została przyznana Zespo-
łowi Ludowemu „Wiśniewiacy” im. Zbigniewa Myrchy 

Od 2018 roku wójt gminy Wiśniew corocznie przyznaje nagro-
dę w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochro-
ny kultury. Nagroda ma na celu wyróżnienie i uhonorowanie osób  
i podmiotów zamieszkałych lub mających siedzibę na terenie 
gminy Wiśniew, posiadających osiągnięcia w dziedzinie twórczo-
ści artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury. Nagrodę 
przyznaje Wójt Gminy Wiśniew z własnej inicjatywy lub na wnio-
sek: kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, radnych Rady 
Gminy Wiśniew, zainteresowanych artystów lub twórców, a w przy-
padku osoby małoletniej – jej rodziców lub prawnych opiekunów, 
instytucji i podmiotów zajmujących się organizowaniem i prowa-
dzeniem działalności kulturalnej, 15 mieszkańców gminy Wiśniew.

Zespół Ludowy „WIŚNIEWIACY” im. Zbigniewa Myrchy działa 
przy Gminnym Ośrodku Kultury Wiśniewie, gdzie został reaktywowa-
ny po kilkuletniej przerwie na jesieni 2003 roku. Historia powstania ze-
społu sięga lat przedwojennych. W swej działalności zespół pielęgnuje 
i utrwala tradycje ludowe poprzez śpiewanie pieśni ludowych o różnej 
tematyce z Podlasia Południowego i Wschodniego oraz Mazowsza. 
Hymnem zespołu i gminy Wiśniew jest „Polka Wiśniewska”, której au-
torem opracowania jest akompaniator zespołu Pan Stanisław Wrób-
lewski. Zespół Ludowy „Wiśniewiacy” im. Zbigniewa Myrchy często 
występuje na różnego rodzaju imprezach na terenie gminy Wiśniew 
jak i poza jej granicami - festiwale, spotkania, przeglądy oraz festyny, 
uzyskując uznanie publiczności, nagrody i wyróżnienia.
Komisja konkursowa w składzie:
•	Michał hołownia – przewodniczący,
•	 Stanisław Wróblewski – członek,
•	Dariusz Różalski – członek,

dokonała oceny wg następujących kryteriów:
- Propagowanie tradycyjnego i autentycznego muzykowania 

ludowego w formie zespołowej oraz popularyzacja tej tradycji  
w społeczeństwie,

- Ochrona przed zapomnieniem dawnych melodii ludowych 
charakterystycznych dla regionu Mazowsza i Podlasia

- Prezentacja tradycyjnego grania ludowego.
Po długich obradach postanowiła przyznać następujące miejsca: 

W kategorii zespół:
1. Grand Prix Festiwalu - Zespół FORTE - Łuków
2. miejsce – Kapela Ludowa MROCZKOWIACY – Jeleniec koło Łukowa
3. miejsce – Kapela Folkowa BOCIANISKO - Garwolin

WYRÓŻNIENIE – EKO – URLE - Urle
W kategorii solista:
1. miejsce – Oliwia Spychel – Leśna Podlaska
2. miejsce – Ryszard Boruc – Domanice Kolonie
•	WYRÓŻNIENIE – Ryszard Czupryna – Ryżki koło Łukowa
•	WYRÓŻNIENIE – Kazimierz Domański – Łuków

Dodatkowo w tegorocznej edycji konkursu publiczność miała 
okazje wybrać swojego faworyta. Nagrodę Publiczności ufundo-
waną przez panią Teresę Zając – sklep spożywczy SZARACZEK  
w Wiśniewie zdobył Szwagr „BAND” z  łukowa.

Wszyscy uczestnicy otrzymali statuetki i pamiątkowe dyplo-
my, które wręczyli: Ewa Wiśniewska Sekretarz Gminy, Paweł 
Ksionek dyrektor GOK  oraz Jury. W trakcie obrad komisji konkur-
sowej na scenie wystąpił gość specjalny Michał Sawicki śpiewa-
jący akordeonista z synem. Na zakończenie Festiwalu zaprezen-
tował się Zespół „Góralska hora”. Folkowa Kapela ze Szczyrku.

Sponsorami XIII Mazowieckiego Festiwalu Kapel Ludowych byli:
Wiesław Księżopolski – „Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
KSIĘŻOPOLSKI” – Wiśniew, Teresa Zając i Agnieszka Bożek – Sklep 
„SZARACZEK” – Wiśniew, Grzegorz Dybciak - AGRO-TOP,
Krzysztof Borkowski – Zakład Mięsny Mościbrody,
Anna Staręga sprzedaż warzyw i owoców Wiśniew-Kolonia,
OSP Gostchorz zabezpieczenie imprezy, bezpieczeństwo.
 
Patronami medialnymi festiwalu byli: 

Gminne Wieści, TV WSCHÓD, Katolickie Radio Podlasie, Radio 
Dla Ciebie, Echo Katolickie, Tygodnik Siedlecki, Podlasie24.pl,  
Życie Siedleckie.

Oliwia Spychel. Fot. UG Janko Muzykant. Fot. UG Michał Sawicki. Fot. UG Zespół Eko Urle. Fot. UG

Zespół Forte. Fot. UG

Zespół Góralska Hora. Fot. UG
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W niedzielę 15 września rolnicy z gminy Wiśniew obcho-
dzili święto plonów. Dożynki w naszej gminie odbywają się  
w trzecią niedzielę września, co rok w innej parafii. Tegoroczne 
uroczystości rozpoczęły się Mszą świętą w kościele parafialnym 
w Radomyśli odprawioną przez proboszcza parafii ks. Andrzeja 
Szymoniuka, celebrowaną w intencji rolników. 

Po Mszy świętej korowód dożynkowy, prowadzony przez sta-
rostów dożynkowych – Annę Oksejuk i henryka Chromińskiego 
z Radomyśli oraz Zespoły: „Radość” z Radomyśli i Zespół Ludowy 
„Wiśniewiacy” im. Zbigniewa Myrchy z Wiśniewa, przemaszero-
wał na plac Szkoły Podstawowej w Radomyśli, gdzie odbyła się 
cześć oficjalna i artystyczna. Ceremoniał dożynkowy rozpoczął 
się wprowadzeniem wieńców dożynkowych na plac a następnie 
odbyło się  przekazanie przez starostów dożynek Chleba Dożyn-
kowego wójtowi gminy, który następnie poprosił starostów o po-
dzielenie się ze wszystkimi uczestnikami dożynek.

Starostowie dożynek:
Pani Anna Oksejuk mieszka w Radomyśli. Jest szczęśliwą żoną  

i matką. Wychowała dwóch synów, którzy w wolnej chwili pomagają 
w prowadzeniu gospodarstwa. Wraz z mężem Markiem od 26 lat 
prowadzi w Radomyśli  13 hektarowe (trzynasto-hektarowe) gospo-
darstwo rolne, oddziedziczone po rodzicach, które specjalizuje się  
w hodowli bydła opasowego. Swój czas wolny poświęca na uprawę 
kwiatów, warzyw i pielęgnowanie ogródka. Od kilku lat, każdego 
roku bierze udział w konkursie organizowanym przez Mazowie-
cki Ośrodek Doradztwa Rolniczego – Gminnej Olimpiadzie Wiedzy  
o Gospodarstwie Domowym i Przedsiębiorczości. W tegorocznej 
edycji konkursu Pani Anna zajęła III miejsce i będzie reprezentowała 
gminę Wiśniew na etapie powiatowym już w październiku.

Pan Henryk Chromiński urodził się w Radomyśli, gdzie mieszka 
do dziś. Ojciec trzech córek, dziadek dwóch wnuków wraz z żoną Ma-
riolą  od prawie 30 lat prowadzi ponad 7 hektarowe gospodarstwo 
rolne, specjalizujące się w uprawie zbóż. Przez kilka lat śpiewał w Ze-
spole Wokalnym Radość z Radomyśli. Jego hobby to hodowla ozdob-
nych gołębi – obecnie w gołębniku ma ich ponad 30 sztuk. Swój czas 
wolny Pan Henryk poświęca rodzinie, a w szczególności wnukom.

Następnie głos zabrał gospodarz dożynek - Krzysztof Krysz-
czuk, wójt gminy Wiśniew, który po uroczystym powitaniu gości 
zwrócił się do zebranych: „Tradycyjny bochen z tegorocznego 
ziarna, który otrzymujemy dziś od naszych rolników, to najwspa-
nialszy symbol chłopskiej pracowitości, gospodarności oraz troski 
o lepsze jutro. Mimo wielu trudności – a w tym roku szczególnie 
dokuczyła nam susza, do gminy wpłynęło ponad 400 wniosków – 

Dożynki 2019 Gminy Wiśniew

nasi rolnicy swą pracowitością i wytrwałością udowodnili, że sta-
nowią największą wartość i najcenniejsze bogactwo wsi. Z oka-
zji dzisiejszych gminnych dożynek składam wszystkim rolnikom  
z terenu gminy wyrazy wdzięczności, szacunku i uznania za trud  
i wysiłek w pracy na roli oraz za uzyskane plony.”

 Przekazanie Chleba Dożynkowego. Fot. UG

Uczestnicy dożynek gminnych. Fot. JM

Kapela Zbucka. Fot. JM

Laureaci konkursu na wieniec dożynkowy. Fot. UG
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Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń „Zasłu-
żony dla rolnictwa”, nadawanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi. Kapituła w bieżącym roku wytypowała  czterech rolników z tere-
nu Gminy Wiśniew. W tym roku odznakę otrzymali: henryk Bartczak 
z Łupin, Andrzej Stanisławowski z Lipniaka, Krzysztof Radzikowski ze 
Śmiar i Zdzisław Ostrowski z Radomyśli. Odznaczenia wręczyli: Izabela 
Wrona – z siedleckiej delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódz-
kiego, Elżbieta Wysokińska – Przewodnicząca Rady Gminy Wiśniew  
oraz Krzysztof Kryszczuk – wójt gminy Wiśniew.

Na scenie w części artystycznej wystąpiły dzieci i młodzież  
z Zespołu Oświatowego w Wiśniewie, Szkoły Podstawowej w Ra-
domyśli i w Śmiarach, Zespól Wokalny RADOŚĆ, Dwórki Heleny 
z Helenowa, ZL i LZPiT WIŚNIEWIACY, zespół FOLK LACKI a także 
Kapela Zbucka ze Zbuczyna.

Nie zabrakło także muzyki tanecznej, a na scenie zaprezento-
wały się gwiazdy wieczoru – zespół CLUBBERSI oraz zespół DAJ 
TO GłOŚNIEJ, ze swoim hitem „Mama ostrzegała”.

Na tegorocznych uroczystościach dożynkowych gminy Wiśniew 
swoją obecnością zaszczycili nas m.in.: zaprzyjaźnieni starostowie ze 
Słowacji: Martin Kollár, Igor Birčák, Jaroslav Golodžej z małżonką, 
Krzysztof Tchórzewski – Minister Energii, Poseł na Sejm RP, Walde-
mar Kraska – Senator RP, Izabela Wrona – z siedleckiej delegatury 
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, przedstawiciele ducho-
wieństwa z ks. proboszczem Andrzejem Szymoniukiem, Wojciech 
Biarda - Radny Rady Powiatu Siedleckiego, Adam Skup – Dyrektor 
Delegatury w Siedlcach Kuratorium Oświaty w Warszawie, Krzysz-
tof Borkowski - Prezes Zakładu Mięsnego Mościbrody – były poseł 
i senator RP, Dariusz Jasiński – Prezes Zarządu Międzygminnego 
Banku Spółdzielczego w Zbuczynie, Jacek Rymuza - Dyrektor MBS 
w Zbuczynie oddział w Wiśniewie, Jacek Grabiński – Wiceprezes 
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Oddział Siedlce, Michał Dzie-
dzic Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Siedlce, dyrektorzy Szkół 
z terenu Gminy Wiśniew Beata Wiszniewska, Urszula Sosnówka  
i Katarzyna Wielgórska oraz Emilia Protasiuk i Paulina Izdebska – 
Przedstawicielki Prezydium Młodzieżowej Rady Gminy Wiśniew.

Podczas dożynek rozstrzygnięto także konkurs: na „Najpięk-
niejszy wieniec dożynkowy”. Komisja w składzie: Beata Izdebska 
– przewodnicząca, Bożena Wyrębek – sekretarz oraz członkowie 
Małgorzata Dymecka, Martin Kollár, Igor Birčák, Jaroslav Go-
lodžej i Antonina Golodžejova.

po obejrzeniu dziesięciu prac przyznała wyróżnienia i wyłoni-
ła zwycięzców:
•	  I miejsce – Sołectwo helenów,
•	  II miejsce – KGW Borki-Kosiorki-Mościbrody,
•	  III miejsce – KGW Radomyśl.

Wyróżnienie otrzymały wieńce przygotowane przez sołectwa: 
Wiśniew, łupiny, Daćbogi - Pluty, Januszówka, Śmiary, Zabłocie 
oraz Stare Okniny. Autorzy wszystkich prac otrzymali dyplomy  
i nagrody rzeczowe.

Młodzieżowa Rada Gminy Wiśniew powołała również „Komi-
sję Serca”, która przyznała wyróżnienie sołectwu Śmiary.

Na placu, gdzie odbywały się uroczystości mogliśmy spotkać 
radnych Młodzieżowej Rady Gminy Wiśniew z puszkami, do któ-
rych zbierali pieniądze na leczenie koleżanki z Sokołowa Podlaskie-
go - Uli Tokarskiej. 21-letnia Urszula Tokarska walczy z chłoniakiem 
śródpiersia. Po niemal rocznym leczeniu chirurdzy w Polsce nie 
mogą już pomóc. Szansą dla niej jest metoda immunoterapii CAR-
-T Cell, dostępna tylko za granicą. Koszt tej terapii sięga 2 mln zł.

W trakcie święta rolników nie zabrakło również atrakcji dla 
najmłodszych, tj.: wesołe miasteczko, stragany z zabawkami i łako-
ciami. Na placu Szkoły Podstawowej w Radomyśli rozdawana była 
pyszna grochówka przygotowana przez Zakład Karny w Siedlcach.

O godzinie 21.00 uczestnicy gminnego święta plonów mieli 
okazję podziwiać pokaz sztucznych. Uroczystości zakończyły się dy-
skoteką pod gwiazdami, prowadzoną przez zespół POWER BEAT.

SPONSORZY DOŻYNEK: PZU 
- Polskie zakłady ubezpie-
czeń, Dwór Mościbrody, Za-
kład Mięsny Mościbrody, 
Eurolingua Szkoła Językowa  
w Siedlcach, MBS w Zbuczy-
nie, Agro-Top, ZELTECH Siedl-
ce, PUK Siedlce, Wytwórnia 
Betonu Żwirkop, Przedsiębior-
stwo wielobranżowe Księ-
żopolski, MODR Oddział Siedlce, Sieć Sklepów TOPAZ,  NASZ 
DRÓB, OSP Radomyśl, OSP Gostchorz, Tartak DES-HAUSE Śmia-
ry, Barbara i Andrzej Orzyłowscy z Radomyśli, ZUO Siedlce, 
MAL-POL Sp. z o.o., Zakład Karny w Siedlcach, Tomasz Skóra. 
PATRONAT MEDIALNY: Gminne Wieści, TUBA Siedlce, Tygodnik 
Siedlecki, Podlasie 24, Katolickie Radio Podlasie, Radio Dla Ciebie, 
Echo Katolickie, Życie Siedleckie.

Zespół FOLK LACKI. Fot. UG

Grupa DAJ TO GŁOŚNIEJ. Fot. UG

Zespoły wokalne. Fot. UG

Odznaczeni rolnicy. Fot. UG

LZPiT WIŚNIEWIACY. Fot. UG
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Ukąszenia i ugryzienia  

(z doktorem Zbigniewem Grabkiem rozmawia Urszula Oknińska)

sezon letni minął więc komary pojawiają się sporadycznie, jednak wciąż 
mamy styczność z uporczywymi meszkami. W okresie jesiennym skłaniającym  
do spacerów po lesie zdarzają się nam również bliskie spotkania np. ze żmiją.  

Gminne Wieści: Zakończył się sezon letni ale w dalszym ciągu jeste-
śmy narażeni na różne ukąszenia, użądlenia oraz ugryzienia.
Zbigniew Grabek:  Tak, zwykle w okresie wiosenno-letnim oraz jesien-
nym gryzą nas różne zwierzęta. Gryzą nas owady do których będzie-
my zaliczać komary, meszki, pszczoły i osy, pajęczaki czyli kleszcze, 
ssaki takie jak psy a nawet gady - jak węże.
GW: Proszę powiedzieć które z nich nas najczęściej dotykają i czy  
są niebezpieczne?
ZG: Najczęściej gryzą nas komary. Jest to zmora popołudniowych i wie-
czornych spacerów. Ukąszenia komarów nie są niebezpieczne ale cha-
rakterystyczne bąble swędzą przez kilka dni i prowokują drapanie. Nie 
dają żyć zwłaszcza dzieciom, którym ciężko się powstrzymać od drapania, 
które nasila proces zapalny. Co ciekawe gryzą nas tylko samice komara 
bo samce spijają nektar z kwiatów i dają nam spokój. Komary odnajdują 
ofiarę po zwiększonym stężeniu dwutlenku węgla we krwi dzięki termo 
detekcji oraz po zapachu potu. Dlatego osoby o wyższej temperaturze 
ciała i spocone są bardziej narażone na pogryzienie przez komary. 
GW: Proszę powiedzieć dlaczego powstają swędzące bąble? 
ZG: Komar nakłuwa skórę, do rany wpuszcza ślinę, która zapobiega 
krzepnięciu i próbuje wyssać krew ofiary. Ta ślina jest silnie drażniąca 
i dlatego powstają charakterystyczne bąble.
GW: Co zrobić, żeby jak najmniej cierpieć?
ZG: Po pierwsze nie dać się ugryźć. Chodzić w długich spodniach, 
koszuli z długimi rękawami, pryskać się specjalnymi repelentami  
z apteki, w oknach stosować siatki lub takie urządzenia elektryczne 
wkładane do gniazdka elektrycznego na noc. Są bardzo skuteczne.
GW: A jeżeli już zostaniemy ukąszeni?
ZG: Przede wszystkim nie drapać miejsc ukąszenia. Można smarować 
chłodnym pudrem płynnym, dostępnymi kremami przeciwuczulenio-
wymi, bądź w cięższych przypadkach nawet sterydowymi. Jeśli mamy 
w domu leki zmniejszające reakcje alergiczne – można poda je doust-
nie. Istnieją też domowe sposoby walki z ranami po komarach, jak 
nacieranie rany plastrem cytryny, okłady z tartej pietruszki lub okłady 
z plastrów cebuli czy surowego ziemniaka. 
GW: A co z meszkami? Coraz częściej je spotykamy.
ZG: Faktycznie od kilkunastu lat mamy prawdziwą ekspansję tych owa-
dów, jest ich chyba więcej niż komarów – przynajmniej w niektórych 
okresach. Niestety są mniej subtelne od komarów, nie kłują skóry tylko 
ją szarpią i rozrywają, powodują większą ranę a ich ślina jest znacz-
nie bardziej drażniąca i alergizująca. Atakują całymi stadami, wchodzą 
wręcz do ust, nosa, gardła. Ich ugryzienia goja się znacznie dłużej, od-
czyny zapalne są znacznie większe a bywa nawet, że obejmują całą koń-
czynę. Potrafią goić się przez kilka tygodni, często pozostawiają ślad. 
GW: Jak leczyć takie ugryzienia?
ZG: Leczymy oczywiście podobnie jak ukąszenia komarów, natomiast 
przy takich licznych czy ciężko gojących się ranach warto skorzystać  
z pomocy lekarskiej.  
GW: Proszę powiedzieć co z ugryzieniami przez pszczoły i osy? 
Wszyscy boimy się ich najbardziej. 
ZG: Nic dziwnego, bo są groźne i bardzo bolesne. Użądlenia owadów 
błonkoskrzydłych dają bardzo bolesne odczyny zapalne. Powstaje silny 
obrzęk, zaczerwienienie i pieczenie. U osób podatnych obrzęki mogą 
przyjmować naprawdę duże rozmiary i ustępować dopiero po kilku ty-

godniach. Potrafią być śmiertelnie groźnie jeżeli mamy do czynienia  
z mnogimi użądleniami, użądleniami wewnątrz jamy ustnej lub u osób 
uczulonych. Najbardziej niebezpieczne są użądlenia u osób uczulonych 
na jad błonkoskrzydłych. Dochodzi do reakcji uczuleniowej z przyspie-
szonym oddechem, dusznością, spadkiem ciśnienia i wzmożoną potli-
wością. Jest to tak zwany wstrząs anafilaktyczny i w skrajnym przypad-
ku może spowodować zgon nawet w przeciągu kilku minut.
GW: Co zrobić w przypadku użądlenia przez pszczołę?
ZG: Przede wszystkim jeżeli w ranie jest jeszcze żądło to należy je wy-
jąć. W miarę możliwości obłożyć ranę lodem, podać leki przeciwbólo-
we, można podać leki zmniejszające reakcje alergiczne, można podać 
je doustnie. Ranę smarujemy dostępnymi kremami przeciwuczule-
niowymi. Jeżeli widzimy niepokojące objawy wstrząsu anafilaktycz-
nego natychmiast wzywamy pogotowie – tylko szybka,  specjalistycz-
na pomoc może wtedy uratować życie. Niektórzy noszą przy sobie 
wstrzykiwacze adrenaliny, należy wówczas podać ten lek podskórnie. 
GW: Jak unikać użądlenia błonkówki?
ZG: Przede wszystkim nie wykonywać gwałtownych ruchów ciała. Ani 
pszczoła ani osa niepodrażniona na pewno nas nie użądli. Jeżeli na 
ich widok zaczynamy machać rękami, głową – owad czuje się atako-
wany i będzie się bronił. Większość użądleń jest przypadkowa, gdzieś 
na osę nadepniemy czy zjemy z owocem, tutaj ciężko zapobiegać – 
trzeba mieć oczy szeroko otwarte.
GW: A węże? Czy na naszym terenie jest realne ugryzienie przez 
węża?
ZG: Jest realne. Z węży zagraża nam tylko żmija zygzakowata, to sto-
sunkowo rzadki ale pojawiający się w przyrodzie wąż i ugryzienia 
zdarzają się. Każdego roku to jest kilka użądleń, na szczęście śmier-
cią kończą się bardzo rzadko. Są to pojedyncze przypadki w kraju na 
przestrzeni wielu lat, więc paradoksalnie te żmije są mniej niebez-
pieczne niż np. pszczoła. Żmija sama nie atakuje człowieka, ale spło-
szona może ukąsić. Większość ukąszeń nie kończy się źle, ponieważ 
nie kończy się wstrzyknięciem jadu. A nawet jeżeli będzie wstrzyk-
nięty jad, nie jest tak niebezpieczny jak się sądzi. Natomiast każde 
ukąszenie tego gada wymaga interwencji pogotowia ratunkowego. 
Istnieje detoksykująca substancja, która dezaktywuje ten jad.
GW: Coraz częściej słyszymy o ugryzieniach przez psy. Co robić  
w takim przypadku?
ZG: Najpierw zaopatrzyć ranę w własnym zakresie. Zdezynfekować, 
zabandażować, następnie ustalamy czy pies miał aktualne szczepie-
nie przeciwko wściekliźnie. Na szczęście zwykle gryzą nas psy własne 
lub sąsiadów – które posiadają szczepienie. Obecnie wałęsające się 
bezpańskie psy to bardzo rzadka sytuacja i zwykle udaje się odnaleźć 
właściciela. Jeżeli pies był szczepiony to po wstępnym zaopatrzeniu 
rany udajemy się do lekarza, gdyż flora bakteryjna zębów psa zawiera 
bakterie powodujące głęboko ropiejące rany. Wymagany jest anty-
biotyk i szczepienie przeciwko tężcowi. 
GW: Panie doktorze a co jeżeli okaże się, ze pies nie był szczepiony?
ZG: Wtedy jest problem, zaczyna się całe postepowanie administracyjne 
i medyczne z ewentualną obserwacją weterynaryjną psa. Pacjent ugry-
ziony przez psa nieszczepionego zwykle będzie sam poddany szczepieniu 
przeciwko wściekliźnie. Szczepionki te podaje się podobnie jak szcze-
pionki przeciwko grypie poprzez wkłucie w mięsień naramienny. 
GW: Serdecznie dziękuję za rozmowę.
ZG: Dziękuję.
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3 października 2019 r. w Euro-
pejskim Centrum „Matecznik Ma-
zowsze” w Otrębusach odbył się  
II MAZOWIECKI KONGRES AKTYWI-
ZACJI SOłECTW.

Była to doskonała okazja do pod-
sumowanie konkursów samorządu 
województwa mazowieckiego - wrę-
czenia nagród najaktywniejszym 
liderkom obszarów wiejskich oraz 
laureatom Mazowieckiego Konkursu 
Serów Zagrodowych.

Wśród laureatek konkursu dla 
liderek znalazła się Dorota Jastrzęb-
ska, mieszkanka gminy Wiśniew, Radna Rady Gminy Wiśniew, soł-
tys miejscowości Helenów, przewodnicząca KGW „Dwórki Heleny”  
z Helenowa. Pani Dorota zdobyła II miejsce w tegorocznej 
edycji plebiscytu.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik ser-
decznie pogratulował wszystkim zwyciężczyniom dostrzegając 
wielką rolę Pań w życiu swoich lokalnych społeczności.

Członkinie Koła 
Gospodyń Wiejskich 
„Dwórki heleny” re-
prezentowały gminę 
Wiśniew na Dożynkach 
Powiatowych w miej-
scowości Krzesk-Mają-
tek, a następnie Powiat 
Siedlecki na Dożynkach 
Wojewódzkich w Cie-
chanowie.

W tym roku KGW 
„Dwórki Heleny” przy-
gotowało okazały wie-
niec w kształcie korony. 
Wieniec to wspólna 
praca wielu mieszkań-
ców, na którą składało 
się zbieranie zbóż, ziół 
i kwiatów, suszenie  
i przygotowywanie róż-
norodnych materiałów, 
a wreszcie wyplatanie 
wieńca. To czasochłon-
ne i wymagające wielu 
wysiłków przedsięwzię-
cie trwało w sumie oko-
ło czterech miesięcy.

Na tegorocznych dożynkach powiatowych (tak jak i na ubiegłorocznych) 
praca członków KGW „Dwórki Heleny” została ponownie doceniona. Piękny 
i różnorodny wieniec wyplatany wieloma technikami zyskał najwyższe noty 
od jurorów i zdobył pierwszą nagrodę i reprezentował powiat siedlecki 
na dożynkach wojewódzkich w Ciechanowie. Ciężka praca przy tworzeniu 
wieńca została doceniona również przez komisję dożynek wojewódzkich, 
która przyznała dziełu z Helenowa III miejsce. Gratulujemy!!!

Sołectwo helenów zdobyło III miejsce w konkursie 
„Najaktywniejsze sołectwo Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich - Sukcesy widać po sąsiedzku” edycja 2019.

Aktywność, pomysłowość i coraz to nowe pomysły 
na realizację przedsięwzięć na rzecz małej społeczności 
lokalnej jaką jest sołectwo helenów, jak również nie-
ustanna promocja sołectwa helenów i gminy Wiśniew 
poprzez organizację i udział w wydarzeniach o randze lo-
kalnej jak również regionalnej, zostały docenione i nagro-
dzone przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.

29 sierpnia 2019 r. Pani Sołtys Dorota Jastrzęb-
ska wraz z przedstawicielami sołectwa: Panią Hanną 
Woźniak i Panem Pawłem Ługowskim, odebrali z rąk 
Marszałka Adama Struzika Nagrodę za III miejsce  
w konkursie „Najaktywniejsze sołectwo Krajowej Sie-
ci Obszarów Wiejskich - Sukcesy widać po sąsiedzku”.

Należy zauważyć, że w ostatnich dniach to kolejny 
sukces Sołectwa Helenów, bo zapewne wszyscy wiemy, 
że wieniec dożynkowy przygotowany przez KGW „Dwórki 
Heleny” z Helenowa, na Dożynkach Powiatowych 2019 w 
Krzesku, zajął I miejsce, i reprezentował powiat siedlecki 
na dożynkach województwa mazowieckiego w Ciechano-
wie, gdzie wieniec z Helenowa zajął III miejsce (!)

Gratulujemy mieszkańcom Helenowa, i życzymy, 
aby zapału i zaangażowania na kolejne wydarzenia 
i pomysły nie zabrakło!

Dorota Jastrzębska lokalną liderką

My również gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
W II Mazowieckim Kongresie Aktywizacji Sołectw wzięli udział 

przedstawiciele gminy Wiśniew: Agnieszka Jadczak sołtys miej-
scowości Wiśniew Kolonia, Paweł Ksionek sołtys sołectwa Kaczo-
ry, Leszek Niedziółka sołtys miejscowości Wólka Wiśniewska oraz 
Dorota Jastrzębska sołtys sołectwa Helenów.

Sukces KGW „Dwórki heleny” podczas 
Dożynek Powiatowych i Wojewódzkich

III miejsce sołectwa helenów  
w konkursie KSOW

Dorota Jastrzębska. Fot. UG
Sołtysi z gminy Wiśniew. Fot. UG

KGW Dwórki Heleny. Fot. KGW

KGW Dwórki Heleny. Fot. KGW

Fot. arch. KGW
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W niedzielę 8 września, w lesie Mroczkowskim pod tzw. 
„Dębem straceń”, po raz dziewiąty odbyły się uroczystości upa-
miętniające poległych powstańców - polskich żołnierzy Powsta-
nia Styczniowego 1863 roku. Pamięć powstańców uczcili przed-
stawiciele władz państwowych i samorządowych, duchowni  
i mieszkańcy okolicznych miejscowości.

Uroczystości rozpoczęły się eucharystią, której przewodniczył  
ks. kan. Jan Babik – Kanclerz Kurii Diecezjalnej w Siedlcach, który wy-
głosił również homilię. Mszę św.  koncelebrowali również: proboszcz 
parafii Śmiary – ksiądz Jarosław Fałdowski i proboszcz parafii Gręzów-
ka – ksiądz kanonik Adam Krasuski, posługę spowiednika w trakcie 
mszy pełnił ks. kan. Andrzej Filipiuk proboszcz parafii w Domanicach.

W uroczystości, jak co roku, udział wzięli: Krzysztof Tchórzew-
ski – Minister Energi, Poseł na Sejm RP, który jest patronem ho-
norowym uroczystości, zastępca wójta gminy Wiśniew – Jarosław 
Krzymowski, zastępca wójta gminy Łuków – Wojciech Szczygieł, 
wójt gminy Domanice – Jerzy Zabłocki, dyrektor SP w Śmiarach 
Katarzyna Wielgórska, radni Rady Gminy Wiśniew: Andrzej Ok-
niński - Wiceprzewodniczący Rady, Agnieszka Jadczak, Agnieszka 
Bartczak-Krzewicka, radny gminy Skórzec - Paweł Marciniak, ini-
cjatorzy rocznicowych spotkań, pasjonaci historii: Julian Jastrzęb-
ski ze wsi Pluty i Jerzy Soczewka, OSP Wiśniew, OSP łupiny, OSP 
Śmiary, OSP Trzciniec, OSP Olszyc Szlachecki, OSP Żebrak. Hołd 
powstańcom oddały również poczty sztandarowe Szkoły Podsta-
wowej w Śmiarach, OSP Łupiny i OSP Trzciniec.

Rocznicowe spotkania z roku na rok gro-
madzą coraz większą rzeszę uczestników, pa-
miętających o Polakach straconych podczas 
Powstania Styczniowego. Uroczystości odby-
wają się przy tak zwanym „Dębie straceń”,  
na granicy województw mazowieckiego i lu-
belskiego, powiatów siedleckiego i łukowskiego, 
a także gmin Wiśniew i Łuków. Uroczyste obcho-
dy nie byłyby możliwe gdyby nie zaangażowanie 
władz samorządowych i wsparcie Ministra.

Dokładne okoliczności stracenia po-
wstańców nie są znane. Wiadomo jednak, 
że 156 lat temu mieszkańcy naszych oko-
lic brali m.in. udział w walkach o Łuków, 
a gdy oddziały carskie zorganizowały sku-
teczną obronę w miejscowym klasztorze, 
powstańcy rozpoczęli wojnę partyzancką. 
Podczas odwrotu, po przegranej drugiej bitwie pod Gręzów-
ką, zostali zaatakowani przez wojsko rosyjskie w pobliżu wsi 
Mroczki. Pojmani wówczas jeńcy, według miejscowych przeka-
zów, zostali rozstrzelani albo powieszeni, a miejscem straceń 
miał być jeden z dębów w Lesie Mroczkowskim.

Rocznicowe uroczystości „Pod dębem straceń”

Rocznicowe uroczystości zawsze kończy poczęstunek, przygo-
towywany co roku przez gospodynie z innej gminy. Tym razem 
goście mogli się posilić przepyszną grochówką, przygotowaną  
i wydaną przez panie z koła Gospodyń Wiejskich Daćbogi-Pluty. 
Dziękujemy bardzo!!!

Poczty sztandarowe. Fot. UG Przedstawiciele samorządów. Fot. UG

Pamiątkowa tablica. Fot. UG Zastępca Wójta Gminy Wiśniew. Fot. UG
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22 września na stadionie lekkoatletycznym w Siedlcach od-
były się jubileuszowe X Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarni-
cze dla OSP powiatu siedleckiego.

W sportowych zmaganiach strażaków ochotników wzięły 
udział 4 drużyny kobiece - grupa C (w tym OSP Wiśniew) oraz 11 
drużyn męskich - grupa A (w tym OSP Gostchorz). Uroczystego ot-
warcia zawodów dokonał  st. bryg. Andrzej Celiński – Komendant 
Miejski PSP w Siedlcach oraz Dariusz Stopa – Prezes Zarządu Od-
działu Powiatowego Związku OSP RP w Siedlcach. Zawody zostały 
przeprowadzone w dwóch konkurencjach: sztafeta pożarnicza 
oraz ćwiczenie bojowe.

Klasyfikacja generalna strażackich zmagań:
Grupa C

I. OSP Wiśniew,
II. OSP Skórzec,
III. OSP Seroczyn.

Grupa A
I.  OSP Hołubła,
II.  OSP Dziewule,
III. OSP Wielgorz,
V.  OSP Gostchorz.

Wśród gości na stadionie lekkoatletycznym obecni byli m.in.: 
dh Krzysztof Kryszczuk i dh Dorota Dmowska-Paczuska - Wice-
prezesi Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Siedlcach, 
Marek Gorzała - Przewodniczący Rady Powiatu Siedleckiego,  
Andrzej Rymuza – Sekretarz Powiatu Siedleckiego, bryg. Waldemar 
Rostek, Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Siedlcach.

Zwycięska drużyna OSP Wiśniew otrzymała 3 komplety ubrań bojo-
wych, których sponsorem był Samorząd Województwa Mazowieckiego.

W niedzielę 29 września na Gminnym Stadionie RUDA Wiśniew 
spotkali się samorządowcy, sympatycy sportu oraz wszyscy dla któ-
rych ważne było powstanie takiego obiektu w gminie Wiśniew.

Impreza rozpoczęła się symbolicznym przecięciem biało-czer-
wonej wstęgi, którego dokonali: wójt gminy Wiśniew Krzysztof 
Kryszczuk, Przewodnicząca Rady Gminy Wiśniew Elżbieta Wyso-
kińska, Szef Gabinetu Politycznego Ministra Energii Paweł Ma-
zurkiewicz, przedstawiciel firmy Serwis-Rozwój Sp. z o.o. Paweł 
łazuch, Inspektor Nadzoru Mirosław Burta, Wiceprzewodniczą-
ca Młodzieżowej Rady Gminy Wiśniew Paulina Izdebska, przed-
stawiciel drużyny Amazonka Wiśniew Arkadiusz Bancyrek oraz 
przedstawiciel jednostki OSP Wiśniew Waldemar Jurzyk.

Ks. Andrzej Kubalski wikariusz parafii Wiśniew dokonał  sym-
bolicznego poświęcenia nowego obiektu a następnie prowadzący 

OSP Wiśniew najlepszą drużyną kobiecą w powiecie

Gminny Stadion RUDA WIŚNIEW  
oficjalnie otwarty!

imprezę Jacek Kurowski - dziennikarz sportowy, prezenter TVP 
oddał głos gospodarzowi gminy, wójtowi Krzysztofowi Kryszczu-
kowi oraz zebranym gościom. Wszyscy zebrani na uroczystości 
podkreślali, że jest to ważna inwestycja dla społeczności naszej 
gminy, dla rozwoju dyscyplin sportu uprawianych na obiektach 
gminnych oraz świetne miejsce do rekreacji i organizowania im-
prez sportowych i kulturalnych. Powstanie takiego boiska to duży 
wydatek z budżetu gminy, który nie byłby możliwy bez środków 
zapewnionych przez Radę Gminy Wiśniew oraz dofinansowania 
z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Programu Rozwoju Szkolnej 
Infrastruktury Sportowej w kwocie 1 358 400,00 zł.

Po gratulacjach przyszedł czas na rzuty karne. Swoje strzały 
do bramki oddali m.in.: wójt Gminy Wiśniew Krzysztof Kryszczuk,  

Wręczenie nagród. Fot. arch.

Drużyna OSP Wiśniew z Wójtem Gminy Wiśniew. Fot. arch.

OSP Gostchorz. Fot. arch.

Przecięcie wstęgi. Fot. UG Fot. UG
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zastępca wójta gminy Wiśniew Jarosław Krzymowski, skarbnik 
gminy Sylwia Paryła, Szef Gabinetu Politycznego Ministra Ener-
gii Paweł Mazurkiewicz, Przewodnicząca Rady Gminy Wiśniew  
Elżbieta Wysokińska, dyrektor ZO w Wiśniewie Urszula Sosnówka, 
dyrektor SP w Radomyśli Beata Wiszniewska, dyrektor SP w Śmia-
rach Katarzyna Wielgórska, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury  
w Wiśniewie Paweł Ksionek, przedstawiciel firmy Serwis-Rozwój 
Sp. z o.o. Paweł łazuch, Inspektor Nadzoru Mirosław Boruta, 
przedstawiciel MRGW Paulina Izdebska, przedstawiciel drużyny 
Amazonka Wiśniew Arkadiusz Bancyrek, przedstawiciel jednostki 
OSP Wiśniew Waldemar Jurzyk, Prezes Towarzystwa Społeczno-
-Kulturalnego RAZEM Małgorzata Dymecka oraz właściciel Zakła-
dów Mięsnych Mościbrody Krzysztof Borkowski. Każdy kto zmie-
rzył się z gminnym bramkarzem otrzymał pamiątkowy medal.

Atrakcją przygotowaną przez organizatorów był mecz towa-
rzyski pomiędzy gminną drużyną Amazonka Wiśniew a rezerwa-
mi drużyny Pogoń Siedlce. Mecz zakończył się wynikiem 4:1 dla 
gości z Siedlec. Komentatorami spotkania byli goście wydarzenia 
dziennikarz TVP Jacek Kurowski oraz były reprezentant Polski  
w piłce nożnej Tomasz Kłos.

W przerwie meczu odbyło się coroczne podsumowanie Ry-
walizacji Sportowej Szkół z terenu gminy Wiśniew. Przez cały rok 
szkolny 2018/2019 uczniowie rywalizowali w sześciu dyscypli-
nach sportowych takich jak: piłka nożna, piłka ręczna, koszyków-
ka, biegi, tenis stołowy oraz siatkówka.

Rywalizacja toczyła się w II kategoriach wiekowych, z podzia-
łem na dziewczęta i chłopców:
•	Dzieci klasy 4-6,
•	Młodzież klasy 7-8.

Kategoria dzieci (4-6)
I. ZO Wiśniew 32 pkt
II. SP Śmiary 21 pkt
III. SP Radomyśl 19 pkt

Kategoria młodzież (7-8)
I. ZO Wiśniew 29 pkt
II. SP Śmiary 22 pkt
III. SP Radomyśl 20 pkt

Klasyfikacja generalna Szkół Podstawowych Gminy Wiśniew 
za rok 2018/2019

(suma punktów w kategorii dzieci i młodzieży)
I. ZO Wiśniew 61 pkt
II. SP Śmiary 43 pkt
III. SP Radomyśl 39 pkt

Była to szósta edycja turnieju „Rywalizacja Sportowa Szkół gmi-
ny Wiśniew”. Pomysłodawca rozgrywek jest Wójt Krzysztof Kryszczuk 
oraz nauczyciele wychowania fizycznego ze szkół Gminy Wiśniew. 
Nagrody wręczyli: goście specjalni wydarzenia, dziennikarz TVP  
Jacek Kurowski, były reprezentant Polski Tomasz Kłos, Przewodniczą-
ca Rady Gminy Wiśniew Elżbieta Wysokińska, wójt gminy Wiśniew 
Krzysztof Kryszczuk oraz gminny animator sportu Robert Pierog. 

Nazwa obiektu sportowego – RUDA – to tradycyjna nazwa 
przekazywana przez pokolenia. Według historycznych przekazów, 
zapisanych w monografii „WIŚNIEW miejscowość - gmina w latach 
1418-2013”, przygotowanej pod redakcją dr. Wiesława Charczuka, 
wydobywano tu darniową rudę żelazną, z której wytapiano żela-
zo. Nie wiemy od kiedy tę rudę wydobywano, lecz na fragmencie 
mapy dóbr królewskich z 1565 r. widnieje „Ruda Wiszniowska”. 
Nawiązując do tej historii chcieliśmy zachować przyjętą zwyczajo-
wo nazwę tego miejsca -  RUDA, aby następnym pokoleniom rów-
nież przekazać naszą tożsamość historyczną.

Inwestycja stanowi istotną bazę przy organizowaniu wydarzeń 
kulturalnych i sportowych międzygminnych i międzyszkolnych. 
Nowy stadion w Wiśniewie będzie służył gminnej drużynie Ama-
zonka Wiśniew, która początki zmagań sportowych ma w 1999 
roku. W ciągu ostatnich kilku lat z sukcesami występowała w zma-
ganiach LZS, awansując w tym roku do siedleckiej B-klasy.

Bieżnia wokół boiska już w następnym roku zostanie udostęp-
niona amatorom biegania z gminy i okolic.

Na zakończenie niedzielnego spotkania drużyny ze szkół z te-
renu gminy Wiśniew rozegrały Gminny Turniej Piłki Nożnej Chłop-
ców, klasyfikacja końcowa turnieju:
I. SP w Śmiarach
II. SP w Radomyśli
III. SP w Wiśniewie.

Każda z drużyn otrzymała dyplom oraz piłkę, które na ręce dy-
rektorów szkół wręczyli gminni animatorzy sportu Robert Pierog 
oraz Magdalena Jastrzębska.

Na zakończenie każdy z uczestników imprezy mógł posilić się 
pyszną grochówką przygotowaną przez GOK Wiśniew.

Oficjalnym sponsorem gminnych uroczystości było PGE Polska 
Grupa Energetyczna.

Uroczyste otwarcie boiska gminnego. Fot. UG

Fot. UG

Zgromadzona publiczność. Fot. UG

Fot. UG

Podsumowanie Rywalizacji Sportowej Szkół. Fot. UG

Fot. UG
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Szkoła Podstawowa w Radomyśli
Narodowe Czytanie 2019

9 września odbyło się w naszej szkole Narodowe Czytanie. 
Nasza placówka nosi imię Henryka Sienkiewicza, więc spośród  
8 nowel, wybraliśmy „Sachem”, autorstwa patrona szkoły. W Na-
rodowym Czytaniu 2019  udział wzięli: pani Beata Wawrecka - 
inicjatorka akcji w naszej szkole, przewodnicząca Rady Rodziców 
– pani Arleta Radomyska, przewodnicząca SU – Amelia Baniak, 
opiekun SU – pani Agnieszka Markiewicz, 

Dożynki Gminne 2019
W niedzielę 15 września odbyły się Dożynki Gminne. Tego-

roczne uroczystości tradycyjnie rozpoczęły się mszą świętą w koś-
ciele parafialnym w Radomyśli odprawioną przez proboszcza pa-
rafii ks. Andrzeja Szymoniuka. Ceremoniał dożynkowy rozpoczął 
się wprowadzeniem wieńców dożynkowych na plac a następnie 
odbyło się  przekazanie przez starostów dożynek Chleba Dożyn-
kowego wójtowi gminy, który następnie poprosił starostów o po-
dzielenie się ze wszystkimi uczestnikami dożynek.

Nagroda Ministra Środowiska
W poniedziałek 30 września naszą szkołę obiegła wspaniała 

wiadomość. Dowiedzieliśmy się, że Pani Jolanta Woźniak, nasza 
wieloletnia nauczycielka, która w tym roku odeszła na zasłużoną 
emeryturę, otrzymała nagrodę Ministra Środowiska „Za zasługi 
dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”, za propagowa-
nie przyrody i krzewienie postaw proekologicznych wśród dzieci  
i młodzieży. Wręczenie nagrody odbyło się 3 października w Mini-
sterstwie Środowiska. Serdecznie gratulujemy naszej Koleżance.

Dzień Chłopaka 
30 września odbyły się w naszej szkole wybory Mistera szko-

ły. Impreza została zorganizowana przez żeńską część samorządu 
uczniowskiego. Do 6 konkurencji przystąpiło po dwóch chłopców 
z każdej klasy, a w jury zasiadły: pani wicedyrektor - Urszula Mę-
żyńska, pracownik szkoły - pani Jadwiga Sobiczewska i przewodni-
cząca SU - Amielia Baniak. Po wykonaniu kilku zadań jury ogłosiło 
wyniki: Misterem szkoły został - Norbert Sobiczewski, Misterem 
uśmiechu - Dawid Krasuski, Misterem kreatywności - Eryk Rado-
myski. Zwycięzcom i pozostałym chłopcom gratulujemy i życzymy 
wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Chłopaka

Projekt „Artyści blisko natury - eksperymenty twórcze” 
Uczniowie z klasy 5 i 6 w roku szkolnym 2019/2020 przystą-

pili do projektu „Artyści blisko natury - eksperymenty twórcze”.   
1 października w ramach projektu wyjechali do Siedlec do Galerii 
Kultura. Wzięli udział w następujących warsztatach:  1) Warsztaty 
fotografii eksperymentalnej 2) Warsztaty eco-printigu Po zakoń-
czonej pracy wspólnie zjedli pizzę.

Europejski Dzień Języków 
W naszej szkole od kilku lat uroczyście obchodzony jest Euro-

pejski Dzień Języków.  Jest to świetna zabawa, integrująca zarówno 
organizatorów, artystów, jak i publiczność. Młodzież ma szansę za-
prezentować swoje talenty i umiejętności, a publiczność uczy się 
słownictwa, wymowy danego języka, zwyczajów innych krajów, 
elementów geografii i historii. I co ważne, ta zabawa motywuje do 
nauki języków obcych.  W tym roku każda klasa otrzymała inne za-
danie. Dzieci przedszkolne zaśpiewały angielskie rymowanki, klasy 
1-3 tworzyły flagi krajów europejskich i uczyły się podstawowych 
słów w różnych językach. Klasa 4 stworzyła słownik obrazkowy, 
a 5 zachęcała do nauki języków obcych. Uczniowie klas starszych 
zaprezentowali przysłowia angielskie oraz słynne cytaty znanych 
poetów.  Dużą popularnością, jak co roku, cieszyły się piosenki. Ca-
łej społeczności szkolnej dziękujemy za olbrzymie zaangażowanie.

Fot. SP w Radomyśli Fot. SP w Radomyśli

Fot. SP w Radomyśli

Fot. SP w Radomyśli

Fot. SP w Radomyśli
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Szkoła Podstawowa w Śmiarach
Rozpoczęliśmy kolejny rok szkolny 2019/20 .Na pewno 

wszyscy będą dążyli do tego aby był  on, jak najbardziej praco-
wity a efekty ich pracy duże i owocne . Życzymy zatem wszyst-
kim uczniom samych dobrych ocen .Przedstawiamy przegląd 
wydarzeń, które miały miejsce od początku roku.

Ten kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości nie jest 
godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości.”  
W myśl słów  marszałka Józefa Piłsudskiego, licznie zgroma-
dziliśmy się 8 września w Lesie Mroczkowskim na granicy 
dwóch gmin, powiatów i województw aby uczcić  156 rocz-
nicę stracenia powstańców polskich – żołnierzy Powstania 
Styczniowego 1863 roku .Uroczystą mszę świętą pod sym-
bolicznym dębem straceń koncelebrował Ks. Kanonik Jan Ba-
bik- kanclerz Kurii Diecezjalnej w Siedlcach, towarzyszyli mu 
proboszczowie parafii w Śmiarach – ksiądz Kanonik Jarosław 
Fałdowski, w Domanicach – ksiądz Kanonik Andrzej Filipiuk 
i w Gręzówce – ksiądz Kanonik Adam Krasuski. Na  roczni-
cowe uroczystości, tłumnie przybyli mieszkańcy, władze sa-
morządowe oraz Poseł na Sejm RP, minister energii Krzysztof 
Tchórzewski, który objął patronem honorowym obchody.  
W uroczystej mszy świętej uczestniczył poczet sztandarowy 
naszej szkoły a wśród zebranych liczne grono stanowiła rów-
nież młodzież Szkoły Podstawowej w Śmiarach oraz nauczy-
ciele, pracownicy szkoły  i rodzice uczniów.

Uczniowie klasy V i VI  na początku września wraz z opieku-
nami p. Tomaszem Oknińskim, p .Mariolą Pietrzak i p .Hanną 
Jastrzębską wyruszyli na wycieczkę rowerową po najbliższej 
okolicy. Wycieczka  dostarczyła uczniom dużo wiedzy poda-
nej w sposób najbardziej przystępny 
i namacalny. Były to przepisy ruchu 
drogowego, siła i motoryka nóg, funk-
cjonowanie ekosystemu leśnego oraz 
gospodarka i praca leśników.  Wyciecz-
ka była atrakcyjna dzięki Pani Jadwidze 
Gomułce strażnikowi leśnemu. 

30 września w naszej szkole obcho-
dziliśmy Dzień Chłopaka .Na początku 
bawiły się dzieci z klas młodszych, dla 
których przewidziano różne gry i zaba-
wy. Starsze klasy uczestniczyły w wy-
borach Mistera szkoły  podczas których 
reprezentanci klas-  chłopcy z klas 4-8  
zmagali się z różnymi konkurencjami. Po 
długich rywalizacjach Misterem szkoły 
został Dawid Jastrzębski z klasy VII.

1 października dzieci z klas młod-
szych uczestniczyły w warsztatach kuli-
narnych a efektem ich pracy były pysz-
ne ciasteczka- własnoręczny wypiek.

W związku z przynależnością do 
rodziny szkół noszących imię Jana 
Pawła II reprezentanci naszej szko-
ły, głównie uczniowie klasy VIII i VII 
wybrali się w dniach 09.-10.10. 19 r. 
na pielgrzymkę do Częstochowy aby 
uczestniczyć w centralnych uroczy-
stościach na Jasnej Górze.
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Zespół Oświatowy w Wiśniewie
INAUGURACJA ROKU  
SZKOLNEGO 2019/2020

W dniu 2 września 2019 roku ucz-
niowie, po dwumiesięcznej przerwie 
wakacyjnej, powrócili do szkoły kon-
tynuować naukę. Powitanie nowego 
roku szkolnego rozpoczęliśmy Mszą 
św. w Kościele Najświętszego Serca 
Jezusowego w Wiśniewie. Następ-
nie, w murach szkoły, Pani Dyrektor 
– Urszula Sosnówka  w okolicznoś-
ciowym przemówieniu powitała go-
ści, pracowników szkoły, rodziców 
oraz dzieci po wakacjach i zaprosiła 
do wspólnej nauki i pracy. Rów-
nież obecni na uroczystości goście,  
a byli nimi: ks. proboszcz Henryk Kru-
pa, Dyrektor GOK – u w Wiśniewie 
Pan Paweł Ksionek  oraz Przewod-
nicząca Rady Rodziców Pani Mał-
gorzata Dymecka, życzyli dobrego 
startu, owocnej pracy i wspaniałych 
wyników w bieżącym roku szkol-
nym. Pamiętajmy jednak, że wraz  
z pierwszym dzwonkiem rozpoczy-
nają się nie tylko obowiązki i nauka, 
ale także nowe znajomości i przyjaź-
nie oraz wycieczki i przygody. Z okazji 
80 rocznicy wybuchu II wojny świa-
towej, przewodnicząca SU – Karolina 
J., przedstawiła zebranym krótki rys 
historyczny dotyczący tych, jakże 
bolesnych, pierwszych dni września 
1939 roku. Wysłuchaliśmy również 
piosenki patriotycznej w wykonaniu 
Karoliny J. z klasy V. Na zakończenie 
uczniowie spotkali się ze swoimi wy-
chowawcami w salach lekcyjnych,  
z których część została w czasie wa-
kacji pomalowana.

NARODOWE CZYTANIE
Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezyden-

ta RP od 2012 roku. Podczas tegorocznej odsłony akcji, która mia-
ła miejsce w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiśniewie, uczenni-
ce naszej szkoły: Amelia J., Sandra O., Aniela A., Magdalena Z., 
Sylwia J., Aleksandra J., Zuzanna S., czytały następujące nowele: 
„Dobra pani” Elizy Orzeszkowej, „Katarynka” Bolesława Prusa  
i „Dym” Marii Konopnickiej. Utwory te pokazują, że w życiu po-
winniśmy kierować się szlachetnością i solidarnością, że nie po-
winniśmy stracić wrażliwości na ludzką krzywdę ani zapomnieć  
o naszej historii.

OTWARTE WOJEWÓDZKIE JESIENNE  
BIEGI PRZEłAJOWE

W dniu 24 września uczniowie naszej szkoły wzięli udział  
w Otwartych Wojewódzkich Jesiennych Biegach Przełajowych, 
które odbyły się w Żeliszewie. Nasi reprezentanci zdobyli w nich 
czołowe lokaty: I miejsce: Sylwia J., kl. 6a, II miejsce: Lena J., kl. 
5b, IV miejsce: Dawid Ł., kl. 5a, X miejsce: Dawid J., kl. 6b. Gratulujemy!

DZIEŃ ChłOPAKA 
Ostatni dzień września to radosny czas dla wszystkich chłop-

ców. Z okazji Dnia Chłopaka Samorząd Uczniowski przygotował 
ciekawe konkurencje dla młodszych jak i tych starszych kolegów. 
Było z humorem, trochę na słodko, trochę na kwaśno. 

SZKOLNE KOłO CARITAS
W bieżącym roku szkolnym do pracy w Szkolnym Kole Caritas 

zgłosiło się bardzo wielu chętnych, ponieważ praca na rzecz drugiego 
człowieka sprawia naszym uczniom ogromną radość i przyjemność. 
We wrześniu wolontariusze włączyli się do akcji „Szkoło, pomóż i Ty”, 
która polega na sprzedaży cegiełek. Za zebrane środki zostanie zaku-
piony sprzęt rehabilitacyjny dla niepełnosprawnych dzieci. Drugą ak-
cją, w którą włączyli się wolontariusze jest „Misyjny tornister”. Akcja 
jest dobrą okazją do tego, aby dzieci z krajów dobrze rozwiniętych 
wsparły swoich rówieśników z Afryki przekazując im różne artyku-
ły szkolne. Nasi uczniowie ofiarowali bardzo dużo przyborów szkol-
nych. Dwie paczki z darami zostaną przekazane do centrum Caritas 
diecezji siedleckiej. Wszystkim serdecznie dziękujemy. 

Marzena Nowicka i Marzenna Kurek 

Fot. ZO w Wiśniewie

Fot. ZO w Wiśniewie
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Przedszkole w Wiśniewie

W Przedszkolu Samorządowym w Wiśniewie, od 1 września 
2019 roku, została utworzona dodatkowa grupa przedszkolna.  
W chwili obecnej istnieją  trzy grupy mieszane, do których uczęsz-
czają dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat. Jesteśmy przekonani, że w ten 
sposób bardziej stymulujemy rozwój dzieci. Nasze przedszkolaki 
wzajemnie na siebie oddziałują, uczą się jedne od drugich. Star-
sze dzieci stają się często wzorem do naśladowania, jednocześnie 
nabywając wiedzę na temat potrzeb i konieczności pomocy młod-
szym. Maluchy z kolei uczą się wchodzić w interakcje ze starszaka-
mi, jednocześnie dowiadując się o obowiązkach, jakie w przyszłości 
same przejmą, tj. pomocy młodszym i słabym. W naszym przed-
szkolu dbamy o „domową” atmosferę, o to by dzieci doświadczały 
bezpieczeństwa i spokoju. Tworzenie grup mieszanych to dobry 
przykład wychowania dzieci w warunkach typowych dla większości 
rodzin, gdzie rodzeństwo jest w różnym wieku. 

Ważnym doświadczeniem dla przedszkolaków z najstarszej 
grupy oraz dzieci z oddziału przedszkolnego była, zorganizowana 

w dniu 17 września, piesza wycieczka na pobliskie skrzyżowanie. 
Jej celem było zapoznanie z podstawowymi zasadami ruchu dro-
gowego. Dzieci, ubrane w odblaskowe kamizelki, pod czujnym 
okiem pani Ewy Filipczuk i pani Marzeny Nowickiej, uczyły się 
właściwych nawyków w zakresie prawidłowego i bezpiecznego 
uczestnictwa w ruchu drogowym. Przedszkolaki były zachwyco-
ne, gdy przed przejściem dla pieszych zatrzymały się wszystkie 
samochody, by dzieci mogły bezpiecznie przejść na drugą stronę 
wyjątkowo ruchliwej ulicy. 

Od najmłodszych lat uczymy dzieci, aby pamiętały o waż-
nych uroczystościach w życiu rodziny czy przedszkola. Dzień 
Chłopaka, to pierwsze święto, które wesoło obchodziliśmy  
w naszym przedszkolu. W dniu 30 września, we wszystkich gru-
pach, dziewczynki wręczyły chłopcom upominki, złożyły życze-
nia, uściskały i ucałowały. Nie zabrakło także w tym dniu słod-
kiego poczęstunku dla wszystkich dzieci.

Marzena Nowicka
 

Fot. ZO w Wiśniewie

Fot. ZO w Wiśniewie
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GMINNY OŚRODEK KULTURY W WIŚNIEWIE

Przez cały lipiec odbywały sie zajęcia z koralikami wodnymi LaManuli w świetli-
cach Gminy Wiśniew, odwiedziliśmy świetlice w Mroczkach, Radomyśli, Daćbogach, 
Borkach Paduchach, Wólce Wiśniewskiej, Starych Okninach, Łupinach, Tworkach, 
Śmiarach i w Borkach Kosiorkach nie zabrakło również zajęć w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Wiśniewie. Dzieciaki uczestniczące w koralikowych zajęciach oderwały się 
od wirtualnego świata w tablecie i zdały się na własną wyobraźnię.

Cykl warsztatów z koralikami „LaManuli”

Piknik Rodzinny „Z Lipcową Nutką” w łupinach
W niedzielę 7 lipca br. na placu przy Wiejskim Domu Kultury 

w łupinach odbył się Piknik Rodzinny ,,Z lipcową nutką”. 
Impreza ta, jak co roku zgromadziła licznie przybyłą społecz-

ność lokalną, jak i mieszkańców pobliskich miejscowości z dzieć-
mi lub opiekunami Na wstępie przedstawicielka  KGW łupiny  
p. Katarzyna Skoczylas powitała obecnych gości: dyrektora Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Wiśniewie p. Pawła Ksionka,sołtysa Łu-
pin p. Agatę Przeździecką, radną Gminy Wiśniew p. Agnieszką 
Bartczak-Krzewicką, prezesa OSP Łupiny Mariusza Paciorka  
i  wszystkich zebranych. W dalszej części przewodnicząca Koła Go-
spodyń Wiejskich z łupin p. Ewa Bartczak przybliżyła zebranym 
krótką historię Łupin- na podstawie książki Krystyny Jastrzęb-
skiej ,,Dzieje zaścianka szlacheckiego Jastrzębie”. Potem odbyła 
się cześć artystyczna, bo przecież Piknik Rodzinny to niebywała 
okazja dla dzieci i młodzieży do zaprezentowania szerszej publicz-
ności swoich umiejętności aktorskich, wokalnych i recytatorskich. 
Swoich sił na scenie spróbowali: Mateusz Jastrzębski  i Mateusz 
Kamiński w skeczu z repertuaru Kabaretu Ani Mru, Mru –pt. 
„Urzędnik”, Magdalena Jastrzębska zaśpiewała piosenkę Marka 
Grechuty pt. ,,Dni których nie znamy”, a Amelia Paciorek wyre-
cytowała wiersz Agnieszki Frączek pt. „Dama”. W dalszej części 
imprezy organizatorzy przewidzieli cześć konkursową (wiedzy  
o gminie i swojej wsi), rodzinną rywalizację sportowo – spraw-
nościową z nagrodami, pokaz bojowego wozu strażackiego. Nie-
bywałą atrakcją dla najmłodszych były nieodpłatne dmuchańce, 
wata cukrowa i popcorn.  Powodzeniem cieszyło się również ma-
lowanie twarzy naszym milusińskim przez uzdolnioną plastycznie 
jedną z pań KGW Łupiny.  Wszyscy zebrani mogli raczyć się  zdro-
wą żywnością, wyśmienitym ciastem, kawą, herbatą, grillowaną 
kiełbasą i bigosem przygotowanym przez gospodynie z KGW. 
Piękne okoliczności przyrody i radosna atmosfera imprezy tchnę-
ła w zgromadzonych ducha życzliwości, radości, po prostu do-
brej zabawy. Akompaniament akordeonu podrywał do tańca 
trochę starsze pokolenie, a to wszystko za sprawą pana Danie-
la Jasińskiego, który nie szczędził publiczności swojego talentu. 
Niewątpliwie impreza ta nie miała by takiego charakteru i uroku 

gdyby nie hojność i pomoc  panahuberta Pasiaka prezesa Sto-
warzyszenia Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku,  
p. Benedykta Kluczyk właściciela firmy „Benotti”, prezesa OSP 
Łupiny Mariusza Paciorka, dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury 
w Wiśniewie p. Pawła Ksionka oraz mieszkańców, którzy wparli 
organizatorów pomocą w pracach porządkowych. 

GOK

Fot. GOK Fot. GOK

Fot. GOK

Fot. GOK

Fot. GOK
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Turniej Szachowy „z Wisienką w Tle”

GMINNY OŚRODEK KULTURY W WIŚNIEWIE

Kolejny Turniej Szachowy za nami w niedziele 21 lipca juz od godziny 9.30 zbierali się zawodnicy na sali widowiskowej 
Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie. Turniej jest kontynuacja obchodów Festiwalu Kuchni Regionalnej.

Celem turnieju jest popularyzacja sportu szachowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. 
Organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniewie. 
W turnieju udział wzięło 27 zawodników indywidualnie w trzech kategoriach OPEN, JUNIOR oraz JUNIORZY poniżej 10 lat. 
System rozgrywek, w jakim zmierzyli się uczestnicy to 7 rund w systemie szwajcarskim. 
Tempo gry: 10 minut + 5 sekund za posunięcie dla zawodnika. 
Turniej sędziował Józef Flaziński - sędzia klasy państwowej. 
Nagrody wręczył Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Paweł Ksionek. 
Nagrody zostały przyznane w następujących kategoriach: 
w kategorii OPEN 
I miejsce – Adam Łukasik (KSz Skoczek Siedlce) 
II miejsce – Hubert Goławski (Radzyńskie Towarzystwo Szachowe) 
III miejsce – Włodzimierz Gryczka 
IV miejsce – Michał Kosiorek 
V miejsce - Józef Flaziński (UKS-STSz Sokołów Podlaski) 
w kategorii JUNIOR 
I miejsce - Jakub Żurawicki 
II miejsce - Kacper Litwiniec (Radzyńskie Towarzystwo Szachowe) 
III miejsce - Paweł Litwiniec (Radzyńskie Towarzystwo Szachowe) 
w kategorii JUNIOR do lat 10 
I miejsce - Nikola Adamowicz (Radzyńskie Towarzystwo Szachowe) 
II miejsce - Anna Oleksiuk (MUKS Gambit Międzyrzec Podlaski) 
III miejsce - Jakub Prokopiuk (Radzyńskie Towarzystwo Szachowe) 
IV miejsce - Karolina Nowosielska                                                 GOK

Fot. GOK Fot. GOK

Fot. GOK

Fot. GOK Fot. GOK
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GMINNY OŚRODEK KULTURY W WIŚNIEWIE

Występ Zespołu Ludowego Wiśniewiacy podczas 
I Festiwalu Muzyki Regionalnej w Gminie Stoczek

Festiwal Muzyki Regional-
nej w Gminie Stoczek odbył 
się 21 lipca. Była to pierwsza 
tego typu impreza w gminie. 

Organizatorem było Sto-
warzyszenie Na Rzecz Rozwo-
ju Gminy Stoczek, a partne-
rami w projekcie byli Urząd 
Gminy w Stoczku i Ochotni-
cze Straże Pożarne z terenu 
gminy. Głównym punktem 
festiwalu był konkurs zespo-
łów regionalnych, na którym 
wystąpiło 9 zespołów wśród 
nich wystąpił Zespół Ludowy 
im. Zbigniewa Myrchy „Wiś-
niewiacy” Gwiazdą wieczoru 
był zespół „Obsesja” – z mu-
zyką na ludową nutę z moc-
niejszym brzmieniem oraz 
porywający do tańca zespół 
„Dystans” z wokalistką Rena-
tą Dąbkowską. Podczas festi-
walu można było spróbować 
regionalnej kuchni: wypie-
ków, serów, lodów i innych 
smakołyków.

GOK

Festiwal Folkloru i Kultury „Nasze korzenie, 
nasza tradycja” Brok

Muzyka ludowa zawładnęła w sobotę 
10 sierpnia brokowską plażę miejską. Pod-
czas Nadbużańskiego Festiwalu Folkloru  
i Kultury pn. „Nasze korzenie, nasza trady-
cja” blisko 300 artystów zachwyciło licznie 
przybyłych mieszkańców gminy Brok oraz 
gości z całego regionu swoim śpiewem, ży-
wiołowością, kolorowymi strojami ludowymi 
i nastrojem pięknej folklorystycznej muzyki. 
Była to pierwsza tego typu impreza w naszej 
gminie. To był wyjątkowy dzień i prawdziwe 
święto folkloru w Broku, w którym wzięły 
udział niemal wszystkie zespoły z powiatu os-
trowskiego a także z regionu Mazowsza. Na 
nadbużańskich błoniach plaży miejskiej roz-
brzmiewała tradycyjna muzyka ludowa oraz 
pieśni folklorystyczne. Tego dnia mogliśmy 
podziwiać aż 18 zespołów ludowych. Wśród 
nich nie zabrakło naszego Zespołu Ludowego 
im. Zbigniewa Myrchy „Wiśniewiacy”.

GOK
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Piknik – Muzyka – Scena – Sztuka – Sport: to hasła prze-
wodnie pikniku RAZEM BLIŻEJ GWIAZD, który odbył się 24 lipca  
w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Gostchorzy.

Pomysł narodził się z okazji okrąglej 50 rocznicy lądowania 
człowieka na księżycu.

Inicjatorem wydarzenia był Piotr Wiewiórka kierownik 
placówki MOW Gostchorz który wraz z dyrektorem GOK Wiś-
niew Pawłem Ksionkiem powitali przybyłych gości, wśród nich nie 
zabrakło dyrektora MOW Jana Michalik, dyrektora szkoły Jolanty 
Mazurkiewicz, Mirosława Paczóskaz Siedleckiego Stowarzysze-
nia SZANSA,  radnych Agnieszkę Jadczak i Anetę Pszkit, Jolantę 
Gorzkowską sołtysa Gostchorzy, pensjonariuszy DPS w Siedlcach 
„Dom nad Stawami”, Zespół Pieśni i Tańca „Wiśniewiacy” oraz 
mieszkańców gminy Wisniew. Wśród wielu atrakcji tego dnia 
na uczestników czekał między innymi pokaz sztuk walki z sied-
leckim Klubem „Gladiator” Judyta Rymarzak zaprezentowała 
fantastyczny pokaz swoich umiejętności wraz z Mistrzami Polski  
w Kickboxing’u. Zajęcia malarstwa oraz wystawę prac wychowan-
ków poprowadziła Iza Staręga. Słoneczne popołudnie zachęcało 
do korzystania z kajaków, „kuli wodnych”, które cieszyły się dużą 
popularnością, trampolin, ścianki wspinaczkowej i parku linowe-
go, dla bardziej odważnych był do dyspozycji „Żyroskop” dzieki 
instruktorom i wolontariuszom każdy chętny miał możliwość sko-
rzystania z atrakcji.  Bezchmurne niebo było świetna okazją do 
obserwacji Słońca a po zmroku gwiazd i planet dzięki Siedleckie-
mu Stowarzyszeniu Miłośników Astronomii Sławomirowi Mierni-
ckiemu i Pawłowi Woźniak mogliśmy zobaczyć Saturna i Jowisza.

Nad bezpieczeństwem uczestników wydarzenia czuwali Dru-
howie z Ochotniczej Straży Pożarnej z Gostchorzy oraz instrukto-
rzy Młodzieżowego Ośrodka Wychowaczego w Gostchorzy. 

ORGANIZATORZY:

- MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY GOSTCHORZ 
- MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY WOJNÓW 
- GMINNY OŚRODEK KULTURY w WIŚNIEWIE 
-  Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Dotkniętych Chorobą Alko-

holową, Narkomanią i Hazardem „SZANSA” w Siedlcach 
- SOŁECTWO m. Gostchorz 
- OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w Gostchorzy

GOK

GMINNY OŚRODEK KULTURY W WIŚNIEWIE

Piknik „Razem Bliżej Gwiazd”
Fot. GOK Fot. GOK

Fot. GOK

Fot. GOK

Fot. GOK
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GMINNA BIBLIOTEKA  
PUBLICZNA

9 września 2019 r w Sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury 
w Wiśniewie odbyło się Narodowe Czytanie.
Tegoroczne lektury zaproponowane przez Parę Prezydencką to:

• Dobra pani – Eliza Orzeszkowa
• Dym – Maria Konopnicka
• Katarynka – Bolesław Prus
•  Mój ojciec występuje u strażaków (ze zbioru: Sanatorium 

pod Klepsydrą) – Bruno Schulz
• Orka – Władysława Stanisław Reymont
• Rozdziobią nas kruki, wrony… - Stefan Żeromski
• Sachem – Henryk Sienkiewicz
• Sawa (z cyklu: Pamiątki Soplicy) – Henryk Rzewuski
Gminna Biblioteka Publiczna w Wiśniewie już po raz czwarty 

zaprosiła do wspólnego czytania mieszkańców gminy Wiśniew. 
W tym roku gościliśmy uczniów i nauczycieli z Zespołu Oświato-
wego w Wiśniewie oraz wychowanków i wychowawców z Mło-
dzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Gostchorzy.

W tym roku wspólnie czytali:
Uczennice z Zespołu Oświatowego w Wiśniewie

Amelia Jastrzębska
Sandra Olszyna
Aniela Adamczyk
Magdalena Zielińska
Sylwia Jastrzębska
Aleksandra Kaniecka
Zuzanna Strzemieczna

Wychowankowie z MOW Gostchorz
Derham Jamal
Buchelt Kewin
Szmajda Marcin
Sztandke Oliwier

Dnia 24 września Krzysz-
tof Piersa autor książki „Kom-
puterowy ćpun” był gościem 
Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Wiśniewie. Spotkanie autor-
skie odbyło się na Sali widowi-
skowej GOK Wiśniew. Zdjęcia 
na stronie Gminnego ośrod-
ka Kultury http://www.gok.
wisniew.pl/content/spotka-
nie-autorskie-krzysztof-piersa.

Narodowe Czytanie

Spotkanie autorskie

Rywalizacja w grze „Królewskiej” cieszy się coraz większym 
powodzeniem wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. W turnie-
ju udział wzięło ponad 30 zawodników w trzech kategoriach 
OPEN, JUNIOR oraz JUNIORZY poniżej 10 lat. Przybyli do nas 
fascynaci z Siedlec, Sokołowa Podlaskiego, Węgrowa, Między-
rzeca Podlaskiego, Łukowa, Lubartowa, Radzynia Podlaskiego  
a nawet z Warszawy i Lublina. Nie zabrakło również reprezen-
tantów z gminy Wiśniew. ;) System rozgrywek, w jakim zmierzyli 
się uczestnicy to 7 rund systemem szwajcarskim. Tempo gry: 10 
minut + 5 sekund za posunięcie dla zawodnika. Turniej sędzio-
wał Józef Flaziński - sędzia klasy państwowej. Puchary, medale, 
nagrody i pamiątkowe dyplomy wręczył Dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury Paweł Ksionek. Po niezwykle emocjonujących 
rozgrywkach na wysokim światowym poziomie zostali wyło-
nieni zwycięzcy w następujących kategoriach: OPEN: I miejsce 
– Ignat Bogdanov (KU AZS Politechnika Lubelska) II miejsce – 
Hubert Pisarski (SRSDiN Węgrów) III miejsce – Andrzej Rogoza 
(LUKS Lubartów) JUNIOR I miejsce - Jakub Żurawicki (I LO Wę-
grów) II miejsce – Wiktor Kukawski (MUKS GAMBIT Międzyrzec 
Podlaski) III miejsce - Paweł Nasiłowski (UKS-STSz Sokołów Pod-
laski) JUNIOR do lat 10 I miejsce – Ksawery Popowski (SRSDiN 
Węgrów) II miejsce – Bartosz Choromański (SRSDiN Węgrów)  
III miejsce – Szymon Popowski (SRSDiN Węgrów).

GOK

Turniej Szachowy  
o Puchar Lata 2019

Fot. GOK

Fot. GOK

Fot. GOK

Fot. GOKGBP



26 Gminne Wieści

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.

S P O R T

VII Bieg uliczny "Z wisienką w tle"
14 lipca 2019 r. odbył się VII Bieg Uliczny „Z wisienką  

w tle”. Bieg rozpoczął XII Edycję Festiwalu Kuchni Regionalnej 
„Z wiśniowym smakiem”.

Bieg ma na celu upowszechnianie biegania, jako najprost-
szej i najtańszej formy aktywności fizycznej. Na linii startu 
stawiło się około 65 biegaczy, każdy otrzymał koszulkę z logo 
Wiśniewa i logo GłÓWNEGO SPONSORA BIEGU PGE POLSKA 
GRUPA ENERGETYCZNA. Organizatorem Biegu Ulicznego był 
Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniewie. Uczestnicy startowali  
w trzech kategoriach wiekowych:
• dzieci (dystans 1200 m),
• młodzież (dystans 2400 m)
• kategoria OPEN (po raz pierwszy dystans 5000 m).

Oto wyniki w poszczególnych grupach:
Kategoria „dzieci” szkoły podstawowe:
Dziewczęta:
I miejsce – Anna Obercich 
II miejsce – Malwina Turek
III miejsce – Paulina Woźniak
Chłopcy:
I miejsce – Dawid Jastrzębski
II miejsce – Jakub Mikołąjczuk
III miejsce – Igor Chomka
Kategoria „Młodzież” szkoły podstawowe:
Dziewczęta:
I miejsce – Kinga Ostrowska
II miejsce – Oliwia Młynarczyk
Chłopcy:
I miejsce – Bartosz Żuk
II miejsce – Bartosz Pawlik
III miejsce – Maciej Olszewski
OPEN KOBIET
I miejsce – Marta Kubaś
II miejsce – Emilia Strzalińska
III miejsce – Sylwia Radzka
OPEN MęŻCZYŹNI
I miejsce – Kamil Młynarz
II miejsce – łukasz Żuk
III miejsce – Kajetan Przestrzelski

Najmłodszym uczestnikiem biegu została -  Zosia harasim
Tytuł Najstarszego uczestnika biegu  otrzymał - Andrzej Okniński.

Dyplomy, medale, puchary i nagrody rzeczowe zwycięzcom wręczyli:
Krzysztof Tchórzewski - minister energii i poseł na Sejm RP
Janina Ewa Orzełowska - członek Zarządu Województwa 
Mazowieckiego
Krzysztof Kryszczuk - wójt gminy Wiśniew.

Patronat medialny biegu:
Tuba Siedlec, Gminne Wieści, TV WSCHÓD     
Katolickie Radio Podlasie, Radio Dla Ciebie     
Echo Katolickie, Tygodnik Siedlecki, Podlasie24
Życie Siedleckie

Gratulujemy zwycięzcom.

SPONSOREM BIEGU BYŁA:  
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.

Fot. JM

Fot. JM

Fot. JM

Fot. JM

Fot. JM
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Z dniem 1 kwietnia 2019 roku internetowa 
rozgłośnia Twoje Radio Wiśniew zawiesza 
swoją działalność na czas nieokreślony.

Zachęcamy do słuchania archiwalnych  
nagrań zapisanych w formie podcastów  
na stronie www.radiowisniew.pl.
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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 domownikiem i nie jest Ci obojętny los 

porzuconych zwierząt zapraszamy do adopcji naszych czworonogów.
Pieski można je oglądać na terenie przytuliska na oczyszczalni w Wiśniewie. Wszyst-

kie zwierzęta przeznaczone do adopcji są pod opieką weterynaryjną. Czworonogi są za-
dbane, zdrowe i przyjazne. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z pracownikami 
oczyszczalni pod nr tel. 609-516-799.

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

Fot. UG.

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, dzi-
kie 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

Przewodnicząca  
Rady Gminy Wiśniew
Elżbieta Wysokińska

pełni dyżur dwa razy w miesiącu  
w godz. 13:00 – 17:00  
w Urzędzie Gminy Wiśniew.

Osoby zainteresowane proszone są  
o wcześniejszy kontakt z Biurem Rady Gminy:

osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy  
(pok. 3, II piętro),

bądź telefonicznie, tel. 25 641 73 13.
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Dożynki 
2019 

Gminy 
Wiśniew

Wieniec wsi Januszówka. Fot. UG

Wieniec KGW Radomyśl – III miejsce . Fot. UG

Wieniec sołectwa Helenów – I miejsce. Fot. UG

Wieniec Mieszkańców wsi Stare Okniny. Fot. UG

Wieniec Sołectwa Wiśniew –Zespół Ludowy  
im. Zbigniewa Myrchy „Wiśniewiacy”. Fot. UG

Wieniec Sołectwa Śmiary. Fot. UG

Wieniec KGW Daćbogi-Pluty. Fot. UG

Wieniec sołectwa Borki-Kosiorki – Mościbrody 
– II miejsce. Fot. UG

Wieniec KGW Łupiny. Fot. UG

Wieniec sołectwa Zabłocie. Fot. UG 


