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Znamy najlepsze 
drużyny OSP  
w gminie Wiśniew

W niedzielę 30 czerwca br. na boisku w Gostcho-
rzy odbyły się zawody sportowo – pożarnicze Ochot-
niczych Straży Pożarnych z terenu gminy Wiśniew. 
Organizatorem strażackich zmagań była jednostka OSP 
Gostchorz oraz Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP  
w Wiśniewie…
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Informacja Wójta Gminy Wiśniew

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY WIŚNIEW  
WYDANE OD 1 KWIETNIA DO 30 CZERWCA 2019 R.

	Nr 44/2019 z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia 
otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych 
gminy Wiśniew.

	Nr 45/2019 z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie przeprowadze-
nia konsultacji społecznych w przedmiocie zmian urzędowych 
nazw miejscowości.

	Nr 46/2019 z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji 
przetargowej (w związku z ogłoszeniem przetargów ustnych 
ograniczonych na sprzedaż nieruchomości mienia gminnego  
położonego w miejscowościach Mroczki oraz Stok Wiśniewski).

	Nr 47/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie opracowa-
nia Planu Ochrony Zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego  
i sytuacji kryzysowych dla Gminy Wiśniew.

	Nr 48/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania 
Komisji do ustalenia normy paliwa w samochodzie służbowym 
o numerze rejestracyjnym WSI 18855.

	Nr 49/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany przepi-
sów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Gminy 
Wiśniew.

	Nr 50/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w przedmiocie prze-
prowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu 
uchwały w sprawie określenia inkasentów i ustalenia wysoko-
ści wynagrodzenia za inkaso należności podatkowych od osób 
fizycznych.

	Nr 51/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie powoła-
nia Komisji przetargowej (na: „Przebudowę drogi gminnej nr 
361101w Wiśniew-Ciosny od km 1+430 do km 2+425 o długości 
0,995 km”).

	Nr 52/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie przekazania 
sprawozdania finansowego Gminy Wiśniew za 2018 rok.

	Nr 53/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komi-
sji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 
ds. dróg i gospodarki komunalnej w Urzędzie Gminy Wiśniew.

	Nr 54/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania 
komisji do dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji nie-
archiwalnej przeznaczonej do przekazania na makulaturę lub 
zniszczenie.

	Nr 55/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgo-
dy na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości mienia 
gminnego w miejscowości Radomyśl.

	Nr 56/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgo-
dy na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości mienia 
gminnego w miejscowości Zabłocie.

	Nr 57/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia 
zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników samorzą-
dowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzę-
dzie Gminy Wiśniew.

	Nr 58/2019 z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie powołania Zastęp-
cy Wójta Gminy Wiśniew.

	Nr 59/2019 z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie zmiany przepisów we-
wnętrznych regulujących gospodarkę finansową Gminy Wiśniew.

	Nr 60/2019 z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie powołania Zespołu 
ds. realizacji programu „Bezpieczna Gmina Wiśniew”.

	Nr 61/2019 z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkur-
su na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej 
im. Henryka Sienkiewicza w Radomyśli.

	Nr 62/2019 z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia re-
gulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Wiśniew.

	Nr 63/2019 z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2019 rok.

	Nr 64/2019 z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie powołania komi-
sji do odbioru zadania inwestycyjnego „Multimedialna wiata 
przystankowa w Wiśniewie”.

	Nr 65/2019 z dnia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia  
Nr 52/2019 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 24 kwietnia 2019 
roku w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy 
Wiśniew za 2018 rok.

	Nr 66/2019 z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ustalenia ceny nie-
ruchomości mienia gminnego przeznaczonego do sprzedaży.

	Nr 67/2019 z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie powołania Ko-
misji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowi-
sko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza 
w Radomyśli.

	Nr 68/2019 z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2019 rok.

	Nr 69/2019 z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie przedstawienia 
raportu o stanie Gminy Wiśniew za 2018 rok.

	Nr 70/2019 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie sporządzenia 
skonsolidowanego bilansu Gminy Wiśniew.

	Nr 71/2019 z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury  
– Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie.

	Nr 72/2019 z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie powołania ko-
misji do odbioru zadania inwestycyjnego „Przebudowa świetli-
cy wiejskiej w miejscowości Wiśniew-Kolonia”.

	Nr 73/2019 z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdze-
nia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. 
Henryka Sienkiewicza w Radomyśli.

	Nr 74/2019 z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgo-
dy na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości mienia 
gminnego w miejscowości Śmiary.

	Nr 75/2019 z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie powołania ko-
misji do odbioru Budowanego garażu w Wólce Wiśniewskiej  
w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa garażu dla OSP 
Wólka Wiśniewska”.

	Nr 76/2019 z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie powołania 
komisji do odbioru budowy boiska sportowego w Wiśniewie 
w ramach zadania inwestycyjnego „Projekt i budowa boiska 
sportowego w Wiśniewie”.

	Nr 77/2019 r. z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie powierzenia 
stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sien-
kiewicza w Radomyśli.

	Nr 78/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w bu-
dżecie gminy na 2019 rok.

	Nr 79/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian Wielo-
letniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniew na lata 2019-2028.
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UChWAłY PODJęTE PRZEZ RADę GMINY WIŚNIEW

Podczas VIII sesji w dniu 29 kwietnia 2019 r. Rada Gminy 
Wiśniew podjęła następujące uchwały:
	Nr VIII/70/2019 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finan-

sowej Gminy Wiśniew na lata 2019 –2026,
	Nr VIII/71/2019 w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew 

na 2019 rok, 
	Nr VIII/72/2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych 

szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Wiśniew oraz 
określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, 
od dnia 1 września 2019 roku,

	Nr VIII/73/2019 w sprawie określenia tygodniowego obowiąz-
kowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli i in-
nych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmu-
jącymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze,

	Nr VIII/74/2019 w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego 
nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysoko-
ści opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  
w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych 
przez gminę Wiśniew,

	Nr VIII/75/2019 w sprawie określenia inkasentów i ustalenia 
wysokości wynagrodzenia za inkaso należności podatkowych 
pobranych od osób fizycznych,

	Nr VIII/76/2019 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie  
w dzierżawę nieruchomości mienia gminnego w miejscowości 
Wiśniew, ul. Sanitariuszek 1.

Podczas IX sesji w dniu 31 maja 2019 r. Rada Gminy Wiśniew 
podjęła następujące uchwały:
	Nr IX/77/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie poro-

zumienia z Gminą Zbuczyn w sprawie objęcia mieszkańców 

Gminy Wiśniew opieką i usługami świadczonymi przez środo-
wiskowy dom samopomocy prowadzony przez gminę Zbuczyn,

	Nr IX/78/2019 w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania 
kandydatów na ławników do sądów powszechnych,

	Nr IX/79/2019 w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania 
napojów alkoholowych w miejscach publicznych,

	Nr IX/80/2019 w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew 
na 2019 rok.

Podczas X sesji w dniu 19 czerwca 2019 r. Rada Gminy Wiśniew 
podjęła następujące uchwały:
	Nr X/81/2019 w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia 

Związek Samorządów Polskich,
	Nr X/82/2019 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowi-

zny nieruchomości na rzecz Gminy Wiśniew,
	Nr X/83/2019 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do wy-

rażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargo-
wym nieruchomości mienia gminnego,

	Nr X/84/2019 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej Gminy Wiśniew na lata 2019 –2026,

	Nr X/85/2019 w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2019 rok.
	Nr X/86/2019 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kre-

dytu w wysokości 6.900.000 zł.
	Nr X/87/2019 w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta 

Gminy Wiśniew.
	Nr X/88/2019 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego Gminy Wiśniew wraz ze sprawozdaniem z wyko-
nania budżetu za 2018 rok.

	Nr X/89/2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wiśniew 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 r.

Wójt gminy Wiśniew, z dniem 7 maja br., po-
wołał nowego zastępcę wójta. Został nim Jarosław 
Krzymowski.

Pan Jarosław Krzymowski to absolwent Wyż-
szej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach oraz 
Podyplomowego Studium w zakresie Zarządzania 
Oświatą. Posiada wieloletnie doświadczenie w za-
rządzaniu i kontroli procesów inwestycyjnych oraz 
kierowaniu podległymi działami. Od 2011 roku 
związany z Siedleckim Towarzystwem Budownictwa 
Społecznego, w którym od 2017 roku pełnił funkcję 
dyrektora ds. techniczno-eksploatacyjnych.

Panu zastępcy wójta życzymy powodzenia w pracy 
na rzecz naszej lokalnej społeczności.

Nowy Zastępca Wójta 
Gminy Wiśniew Wójt Gminy Wiśniew informuje, iż od dnia 24.06.2019 r. na tablicy ogło-

szeń w siedzibie Urzędu Gminy w Wiśniewie, ul. Siedlecka 13 wywieszono na 
okres 30 dni ogłoszenie publicznych przetargów ustnych na sprzedaż nieru-
chomości gruntowych położonych w miejscowościach: Stok Wiśniewski oraz 
Mroczki. Pełny tekst ogłoszenia znajduje się na stronach: www.wisniew.e-bip.
pl oraz www.wisniew.pl w zakładce: Przetargi - sprzedaż mienia i inne oferty.
Obręb Stok Wiśniewski:
termin przetargu ustnego ograniczonego 31.07.2019 r. godz. 10.00
działka rolna niezabudowana 
nr 1288 o powierzchni 1,07 ha 
– cena wywoławcza 30.000 zł
Obręb Mroczki:
termin przetargu ustnego 
nieograniczonego 30.07.2019 r. 
godz. 11.00
działki rolne niezabudowane 
nr:
262/1 o powierzchni 0,2915 ha 
– cena wywoławcza 18.000 zł;
262/3 o powierzchni 0,1006 ha 
– cena wywoławcza  9.000 zł;
262/4 o powierzchni 0,0570 ha 
– cena wywoławcza 2.510 zł

Działka nr 698/1 oznaczona 
w ewidencji gruntów jako dro-
ga o powierzchni 0,0298 ha 
– cena wywoławcza 1.800 zł  
w tym podatek VAT stawka 23%

Licytacja będzie prowadzona kolejno odrębnie dla każdej działki.

Informacja o przetargach

Wręczenie powołania. Fot. UG
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19 czerwca 2019 r. odbyła się X Sesja Rady Gminy Wiśniew. 
W trakcie sesji radni jednogłośnie podjęli uchwały w sprawie 
udzielenia wotum zaufania oraz w sprawie udzielenia absoluto-
rium wójtowi Gminy Wiśniew - Krzysztofowi Kryszczukowi.

Radni byli również jednomyślni w sprawie zatwierdzenia spra-
wozdania finansowego Gminy Wiśniew wraz ze sprawozdaniem  
z wykonania budżetu za 2018 rok. Jednogłośnie radni gminy Wiś-
niew zaakceptowali „Raport o stanie Gminy Wiśniew za 2018 rok”. Za 
podjęciem uchwał zagłosowało czternastu obecnych na sesji radnych.

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

Emilia Protasiuk, przewodnicząca MRG,
•	Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 

sprawozdanie przygotowane przez GKRPA odczytała przewod-
nicząca Rady Gminy Elżbieta 
Wysokińska.

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

•	Gminnego Ośrodka Kultury 
w Wiśniewie - sprawozda-
nie przedstawił dyrektor GOK  
Paweł Ksionek,

•	 Zarządu Oddziału Gminne-
go ZOSP w Wiśniewie - spra-
wozdanie złożył Komendant 
Gminny ZOSP RP druh Woj-
ciech Grzegorczyk.

•	Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Wiśniewie – 
szczegółowe sprawozdanie za-
prezentowała kierownik GOPS 
Anetta Roszkowska.

W punkcie dotyczącym 
uchwał budżetowych, Sylwia Paryła – Skarbnik Gminy omówiła 
zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2019 r. i w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Gminy Wiśniew na lata 2019-2026.

Ponadto radni podjęli uchwały w sprawie:
•	 przystąpienia do Stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich,
•	wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości  

na rzecz Gminy Wiśniew,
•	upoważnienia Wójta Gminy do wyrażenia zgody na oddanie 

w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości mie-
nia gminnego.

Zebrani na sesji mieli możliwość obejrzenia slajdów przedsta-
wiających pracę poszczególnych referatów Urzędu Gminy, wiado-
mości dotyczące jednostek organizacyjnych gminy, zestawienia  
i wykresy zawierające dane o majątku, dochody i wydatki budżetu 
w 2018 r. w zestawieniu z latami poprzednimi.

Po prezentacji, przewodnicząca Rady Gminy Wiśniew Elżbieta 
Wysokińska odczytała treść uchwały w sprawie absolutorium dla 
wójta gminy Wiśniew. Podczas głosowania wszyscy radni obecni 
na sesji byli za jej przyjęciem. To już siedemnaste absolutorium 
obecnego wójta – Krzysztofa Kryszczuka.

Po głosowaniu wójt podziękował Radzie Gminy, dyrektorom 
jednostek oświatowych, kierownikom referatów i pracownikom 
Urzędu za dobrą współpracę mówiąc: - Szanowni Państwo, pomi-
mo, że to już siedemnasty raz otrzymałem absolutorium, to zawsze 

Absolutorium po raz siedemnasty

przed głosowaniem mam tremę. Uważam, że robimy co możemy, 
aby nasza gmina rozwijała się, ale zawsze jest niepokój w jaki spo-
sób przebiegnie to najważniejsze głosowanie. Dziękuję wszystkim 
za współpracę w ubiegłym roku. Dziękuję radnym, kierownikom 
referatów w urzędzie gminy, dyrektorom jednostek podległych,  
a w szczególności dziękuję skarbnik gminy Wiśniew - „strażnikowi 
budżetu gminy”. Wykonanie budżetu i kontrola jego prawidłowej 
realizacji, to zadanie skarbnika. Dziękuję sołtysom za bardzo dobrą 
pracę, współpraca na poziomie rady gminy i sołtysów to zalążek 
rozwoju gminy. Dziękuję Młodzieżowej Radzie Gminy Wiśniew,  
a w szczególności przewodniczącej Emilce, która jest zawsze aktyw-
na i chętna do współpracy. Nie mniej ważne podziękowania kieruję 
do naszego gminnego kapelana OSP ks. kanonika Henryka Krupy, 
dziękuję za wsparcie i obecność, a na koniec dziękuję naszej me-
cenas obsługującej gminę Wiśniew Pani Ewie Foryszewskiej, która 
od lat wspiera nas swoją wiedzą prawniczą i pomaga w rozwią-
zywaniu wielu problemów. Dzisiejsze jednogłośne absolutorium,  
to bardzo duża motywacja do dalszej pracy, za co dziękuję.

Na sesji obecni byli również: Jarosław Krzymowski - zastępca 
wójta gminy Wiśniew, Ewa Wiśniewska - sekretarz gminy Wiś-
niew, ks. Kanonik henryk Krupa - proboszcz parafii Wiśniew,  
Katarzyna Wielgórska - dyrektor SP w Śmiarach, Beata Wiszniew-
ska - dyrektor SP w Radomyśli, Urszula Sosnówka - dyrektor ZO  
w Wiśniewie, Paweł Pietrasik - zastępca dyrektora ZO w Wiśniewie.

ik

Prezydium Rady Gminy z wójtem gminy Wiśniew. Fot. UG
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INWESTYCJE GMINNE

PROJEKT I BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO  
W WIŚNIEWIE

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru LGD ZS
oraz poprawę jakości życia jego mieszkańców współfinansowana jest

ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: zwiększenie atrakcyjności turystycznej oraz promocja obszaru LSR, 

poprzez budowę multimedialnej wiaty przystankowej w miejscowości Wiśniew.

NOWA WIATA PRZYSTANKOWA W WIŚNIEWIE

W czerwcu br. odebrano inwestycję pn. „Projekt i budowa 
boiska sportowego w Wiśniewie”. Na terenie Wiśniewa powstało 
pełnowymiarowe boisko trawiaste z bieżnią i trybunami dla ki-
biców, ogrodzeniem, oświetleniem, utwardzeniem terenu, szat-
nią dla zawodników, zjazdami z dróg gminnych i parkingami dla 
samochodów wraz z niezbędnymi drogami wewnętrznymi oraz 
infrastrukturą techniczną niezbędną do użytkowania szatni oraz 
eksploatacji nawierzchni trawiastej. Na boisku będzie można or-
ganizować m.in. gminne imprezy sportowe. Całkowita wartość 
robót wyniosła ponad 3 mln zł, z czego dofinansowanie to kwota 
blisko 1,4 mln zł. Boisko do piłki nożnej wraz z bieżnią i towa-
rzyszącą infrastrukturą zostało wybudowane przez firmę Serwis-
-Rozwój sp. z.o.o. z Katowic.

Inwestycja dofinansowana przez Ministra Sportu i Turystyki 
ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) 

w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej.

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 361101W 
WIŚNIEW - CIOSNY

W maju w Wiśniewie pojawiła się nowa wiata przystankowa. 
Ogólnodostępna, multimedialna wiata przystankowa, zasila-

na energią słoneczną, wykorzystywaną na potrzeby oświetlenia,  
dwóch stacji USB do szybkiego ładowania urządzeń mobilnych, 
bezprzewodowego internetu oraz wbudowanego tabletu pełnią-
cego funkcję promocyjno-informacyjną Gminy Wiśniew, a jed-
nocześnie obszaru LGD Ziemi Siedleckiej została dofinansowana 
przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w War-
szawie w ramach operacji pn. „Multimedialna wiata przystankowa  
w Wiśniewie”, której całkowita wartość objęta wnioskiem wynosiła  
50 000 zł a wnioskowane dofinansowanie to kwota 31 815 zł.

Jest to pierwsza tego typu wiata na terenie gminy Wiśniew 
oraz na terenie naszego powiatu. Wykonanie nowej wiaty to in-
westycja, która podnosi komfort oczekiwania na środki transportu 
przede wszystkim dzieciom i młodzieży.

W dniu 23 maja 2019 r. w Wiśniewie pomiędzy Gminą Wiś-
niew, a Firmą Handlowo-Usługową „BRUK-BUD” z siedzibą  
w Celestynowie podpisano umowę na prace budowalne związane 
z przebudową drogi gminnej o długości 995 mb. Zakres robót obej-
muje wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym;  
o wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym;  
wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z poboczem  
o szerokości 75 cm. Na odcinek o długości 995 mb Gmina Wiśniew 
otrzymała promesę w dniu 13 lutego 2019 roku od Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji. Wartość umowy z wykonawcą wy-
nosi powyżej 440 tys. zł z czego ponad 348 tys. zł. Gmina Wiśniew 
uzyska z dotacji docelowej z budżetu państwa.

Trybuny na boisku sportowym w Wiśniewie. Fot. UG

Boisko sportowe w Wiśniewie. Fot. UG

Szatnia. Fot. UG 

Multimedialna wiata przystankowa w Wiśniewie. Fot. UG
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BEZPłATNE SZKOLENIA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY WIŚNIEW W RAMACh CYKLU „JA W INTERNECIE”

REMONT ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI 
WIŚNIEW-KOLONIA 

TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA 
BUDYNKU URZęDU GMINY WIŚNIEW – ETAP II

W maju br. odbyło się ostatnie z 15 szkoleń, podczas których 
można było rozwinąć umiejętności niezbędne do sprawnego  
i bezpiecznego funkcjonowania w świecie cyfrowym.

Program szkolenia składał się z siedmiu modułów tematycz-
nych – po 12 godzin na każdy z nich, obejmujący następujące 
tematy: Rodzic w internecie, Mój biznes w sieci,  Moje finanse  
i transakcje w sieci, Działanie w mediach społecznościowych, 
Tworzę własną stronę internetową (blog), Rolnik w sieci, Kultura  
w sieci. Organizatorem szkoleń była Gmina Wiśniew w partnerstwie 
ze Stowarzyszeniem Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku. 
Z bezpłatnych szkoleń mogli skorzystać mieszkańcy województwa 

mazowieckiego, który ukończyli 25 rok życia. Szkolenia prowadzone 
były w Szkole Podstawowej w Śmiarach, Gminnym Ośrodku Kultury  
w Wiśniewie oraz w Zespole Oświatowym w Wiśniewie.  

W ramach projektu zostało zakupionych 16 laptopów i wózek 
do przechowywania, przewożenia komputerów. Sprzęt po zakoń-
czeniu projektu został przekazany do dwóch szkół z terenu gminy 
Wiśniew: 1). Zespół Oświatowy w Wiśniewie - 8 sztuk kompute-
rów przenośnych oraz  szafka (wózek) do transportu, przechowy-
wania i ładowania komputerów, 2). Szkoła Podstawowa 

w Śmiarach - 8 sztuk komputerów przenośnych. Całkowita 
wartość projektu to kwota ponad 84 tys. zł.

W czerwcu br. zakończył się generalny remont 
najstarszej świetlicy w gminie Wiśniew w ramach 
zadania inwestycyjnego pn. „Projekt i  przebudowa 
świetlicy wiejskiej w miejscowości Wiśniew-Kolo-
nia”. Zakres prac budowlanych obejmował podbi-
cie istniejących fundamentów budynku, naprawa 
zarysowanych ścian, wykonanie remontu schodów 
zewnętrznych oraz podjazdu dla osób z niepeł-
nosprawnością, wymiana części stolarki okiennej  
i drzwiowej na nową zgodnie z obowiązującym 
współczynnikiem przenikania ciepła, rozbiórka pod-
łogi ze zmurszałych desek i wykonanie nowej posadz-
ki na gruncie wraz z ociepleniem i wykończeniem  
w postaci płytek terakoty, wymiana istniejące-
go słupa drewnianego podpierającego podciąg 
drewniany na stalowy, wykonanie sufitu pod-
wieszanego z ociepleniem, wykonanie nad wej-
ściami do budynku daszków z poliwęglanu, na-
prawy ścian z wykonaniem gładzi szpachlowej 
oraz malowanie ścian. Łączny koszt inwestycji ok.  
423 tys. zł a termin wykonania czerwiec 2019 r. In-
westycja w całości sfinansowana z budżetu gminy. 
Wykonawca robót został wyłoniony na podstawie 
przetargu nieograniczonego, jest to firma Ireneusza 
Przeździaka z Łukowa pod nazwą IRPOL, POLDOM. 

W dniu 7 marca 2019 r. w Wiśniewie pomiędzy Gminą Wiśniew,  
a przedsiębiorcą MAL-POL Sp. z o.o. z Siedlec podpisano umowę na pra-
ce budowlane związane z przebudową i remontem budynku urzędu gminy 
w Wiśniewie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja  
i przebudowa budynku Urzędu Gminy Wiśniew”. Na dzień dzisiejszy firma 
wykonała prace budowlane związane z wykończeniem II piętra, tak żeby 
pracownicy urzędu mogli przenieść się w wyremontowane pomieszczenia 
a firma rozpocząć prace na I piętrze związane z wymianą instalacji. Prace 
obejmowały demontaż ścian pod salę konferencyjną, wykonanie ścian 
działowych, ułożenie glazury na ścianach w pomieszczeniach WC, gospo-
darczym i socjalnym, wykonanie wylewki betonowej na posadzki wraz z jej 
gruntowaniem i ułożeniem terakoty, sufity podwieszane, częściową prze-
budowę instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodociągowo-kana-
lizacyjnej i hydrantowej oraz instalacji elektrycznej, teletechnicznej wraz  
z robotami towarzyszącymi.

Wyremontowana świetlica w miejscowości Wiśniew-Kolonia. Fot. UG

Remontowane drugie piętro Urzędu Gminy Wiśniew. Fot. UG



7Gminne Wieści

* drogi, gospodarka komunalna

a)  Na przełomie kwietnia i maja bieżącego roku wykonaliśmy pra-
ce związane z remontem dróg gminnych po okresie zimowym. 
Wypełniliśmy „dziury” głębokie do 7cm masą na gorąco z re-
cyklera w nawierzchni asfaltowej i te bardziej płytkie emulsją 
i grysem  o powierzchni blisko 1000 m2 na terenie całej gminy 
Wiśniew. Pracę wykonała firma „Drogbud” z siedzibą w Łuko-
wie. Łączny koszt wykonanych prac to około 45 000,00 złotych.

b)  Wraz z początkiem czerwca tego roku zostało wykonane kosze-
nie poboczy z traw i chwastów przylegających do dróg gmin-
nych. Wykoszono tereny zielone o powierzchni blisko 10 000 m2. 
Pracę zostały zrealizowane przez „Związek Spółek Wodnych” 
w Siedlcach. Łączny koszt prac to około 8 300, 00 złotych.     

c)  Pracownicy gospodarczy zatrudnieni w Urzędzie Gminy Wiśniew 
w ramach robót publicznych dofinansowanych przez Powiatowy 
Urząd Pracy w Siedlcach, na bieżąco wykonują prace związane z: 
utrzymaniem terenów zieleni, wymianą uszkodzonych znaków 
drogowych, koszeniem wokół miejsc usytuowania hydrantów 
oraz wiele innych zadań koniecznych z prawidłowym funkcjono-
waniem infrastruktury komunalnej na terenie gminy Wiśniew.

*  eksploatacja sieci wodociągowej, 
kanalizacyjnej i gospodarka mieszkaniowa:

a)  Referat gospodarki komunalnej administruje gminnym wodociągiem, 
dlatego niezmiernie cieszą nas bardzo dobre wyniki z badania jakości 
wody pitnej na terenie gminy Wiśniew(ostatnie pochodzą z miesiąca 
czerwca). Tym bardziej, że nasza woda badana jest przez Powiatową 
Stację Sanitarno-Epidemiologiczną Województwa Mazowieckiego. 
Bardzo dbamy, aby jakość wspomnianej wody była na wysokim po-
ziomie. W związku z tym cyklicznie dokonujemy przeglądu serwiso-
wego Stacji Uzdatniania Wody w Wiśniewie i Radomyśli. 

Pod koniec maja tego roku wykonaliśmy taki przegląd, obejmujący:
•	 kontrolę ogólnego stanu technicznego urządzeń,
•	 kontrolę stanu zbiornika retencyjnego i jego osprzętu,
•	 badanie wody uzdatnionej w zakresie zawartości Fe, Mn, NH4,
•	 kontrolę automatyki i ustawień parametrów sterowania pracą 

filtrów, korekta nastaw,
•	 przeprowadzenie ręcznej regeneracji filtrów,
•	 sprawdzenie i kontrola działania sprężarki, usunięcie konden-

satu ze zbiornika powietrza,
•	 kontrolę parametrów napowietrzania, korekta nastaw,
•	 kontrolę stanu technicznego chloratora, korekta nastaw,
•	 kontrolę stanu technicznego obudów studni wraz z wyposażeniem,
•	 kontrolę zestawu pompowego, ewentualna korekta nastaw;

Wymienione prace wykona firma „Segon” Pana Macieja Rut-
kowskiego za kwotę około 5000,00 złotych.
b)  Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie procesu tech-

nologicznego sieci kanalizacyjnej i gminnej oczyszczal-
ni ścieków byliśmy zmuszeni wykonać prace związane 
z odmuleniem rowu melioracyjnego do którego spływa 
uprzednio oczyszczony ściek. Prace wykonał „Związek 
Spółek Wodnych” z siedzibą w Siedlcach. Całkowity koszt  
to około 5 500,00 złotych.

c)  Gmina Wiśniew wykonała również prace związane z renowacją 
murawy boiska sportowego w miejscowości Śmiary.

Wykonaliśmy następujące zabiegi:
•	wertykulacja trawnika,
•	 zwalczanie chemiczne kretów,
•	 dosiewka trawy w miejscach uszkodzonych przez krety,
•	 nawożenie murawy,
•	wałowanie całej powierzchni trawnika.

Wymienione prace wykonała firma „Garden Like” Pana Tomasza 
Like. Koszt to około 7 000,00 złotych. 

Gospodarka komunalna  

Boisko sportowe w Śmiarach. Fot. UG

Remontowane drogi gminne. Fot. UG
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GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOłECZNEJ W WIŚNIEWIE

Bezpłatna pomoc psychologiczna  
i terapeutyczna 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśnie-
wie informuje,  że w Punkcie Konsultacyjnym GKR-

PA 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 z – psycholog, psychoterapeuta, 

przyjmuje dwa razy w każdym miesiącu,
	Terapeutycznej, wsparcia udzielają:
−	Pan Andrzej Ługowski – terapeuta ds. uzależnień, przyjmuje  

w każdy piątek w godzinach 8.30-11.30,
−	Pan Andrzej Jóźwiak – specjalista ds. przeciwdziałania przemo-

cy 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. 8.00-16.00

Wypoczynek letni
W okresie wakacji 10 dzieci z terenu gminy Wiśniew z rodzin 

ubogich, dysfunkcyjnych i niepełnych, dotkniętych skutkiem alko-
holizmu  skorzysta  z darmowego wypoczynku letniego organizo-
wanego w Ostrowie nad morzem oraz Słupiach koło Szczutowa 
woj. mazowieckie.

Organizatorami wyjazdów  jest Gminna Komisja Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych w Wiśniewie oraz Chorągiew Ma-
zowiecka ZHP w Płocku.

Ponadto ze środków GKRPA zostanie dofinansowany do-
jazd 30 dzieci na wypoczynek letni organizowany w Serpelicach 
przez Parafię Rzymskokatolicka Najświętszego Serca Jezusowego  
w Wiśniewie i Zespół Oświatowy w Wiśniewie.

Prezentacja międzygminna w ramach projektu 
pn. „Dobra pora na aktywnego seniora”

14 maja br. w Mościbrodach odbyła się Prezentacja Międzyg-
minna Lokalnego Klubu Seniora w Wiśniewie z siedzibą w Rado-
myśli w ramach realizacji projektu pn. „DOBRA  PORA NA AKTYW-
NEGO SENIORA”.  

Udział w imprezie wzięli seniorzy oraz kadra GOPS z 5 gmin 
realizujących projekt partnerski  tj. z Kotunia, Siedlec, Skórca, 
Zbuczyna oraz Wiśniewa.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniewie 
Anetta Roszkowska przywitała zaproszonych gości: Krzysztofa Krysz-
czuka wójta gminy Wiśniew, Elżbietę Wysokińską–  Przewodniczącą 
Rady Gminy Wiśniew oraz uczestniczkę  naszego Klubu Seniora, Sylwię 
Paryła skarbnik gminy Wiśniew, Ewę Wiśniewską sekretarz gminy Wiś-
niew, asp. sztab. Krzysztofa Paciorka Dzielnicowego Gminy Wiśniew, 
Małgorzatę Borkowską właścicielkę Dworu Mościbrody, Pawła Ksionka 
dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie, Anetę Karczmar-
ską prowadzącą LKS w Wiśniewie, Prezes Stowarzyszenia Aktywności 
Lokalnej „RADOŚĆ”.oraz wszystkich przybyłych gości.

Spotkanie uświetnili seniorzy z Wiśniewa, których wspiera-
ją członkowie Zespołu Wokalnego „Radość”. Wokaliści wystąpi-
li w rytmach muzyki cygańskiej z piosenką „My Cyganie”. Układ 
taneczny został przygotowany przez trenerkę tańca Annę Zbieć. 
Następnie przybyli goście mieli okazje obejrzeć wideoklip Zespołu 
Wokalnego Radość z Radmośli pt. „Płynące z naszych serc…”. Film 
został nagrany na terenie Gminy Wiśniew: Skwer 600-lecia w Wiśnie-
wie, Dwór Mościbrody, Ranczo pod Zdrojem w miejscowości Okniny-
-Podzdrój, Rondo Trzech Krzyży, kościół parafialny w Radomyśli. Clip 
powstał dzięki dofinansowaniu ze środków budżetu Gminy Wiśniew. 
Zadanie publiczne z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury  
i dziedzictwa narodowego pt.: „Cudze chwalicie swego nie znacie  
– wzbogacanie życia kulturalnego mieszkańców Gminy Wiśniew”.

Spotkania Lokalnych Klubów Seniorów to doskonała okazja 
do wymiany doświadczeń i pomysłów na kolejne aktywne działa-
nia na terenie partnerskich gmin, tym razem również nie zabrakło 
rozmów i dobrej zabawy przy muzyce.

GOPS

Integracja Lokalnych Klubów Seniorów. Fot. UG Integracja Lokalnych Klubów Seniorów. Fot. UG

Zespół Wokalny „Radość” w trakcie występu. Fot. UG
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Grypa żołądkowa 

(z doktorem Zbigniewem Grabkiem rozmawia Urszula Oknińska)

Grypa żołądkowa może być dolegliwością odnoszącą się do bardzo wielu schorzeń, 
które charakteryzują się podobnymi objawami. Jednak warto wiedzieć, że jelitówka 
to zakażenie przewodu pokarmowego, które powstaje poprzez oddziaływanie 
różnych czynników. 

Gminne Wieści: Proszę powiedzieć czym jest grypa żołądkowa?
Zbigniew Grabek: Tak zwana grypa żołądkowa to ostra choroba zakaź-
na układu pokarmowego, który przebiega ze stanem zapalnym żołądka 
i jelit.  Wywołują ją wirusy rota, wirusy noro lub rzadziej bakterie takie 
jak campylobakter. Przy czym należy tutaj odróżnić dwa pojęcia: nieżyt 
żołądkowo-jelitowy, czyli tak zwana grypa żołądkowa , która jest wywo-
łana zakażeniem jelitowym, czyli zakażeniem wirusem lub bakterią która 
powoduje takie zapalenie od zatrucia pokarmowego. Objawy będą bar-
dzo podobne, ale zatrucie jest spowodowane  spożyciem pokarmu zanie-
czyszczonego toksynami bakteryjnymi lub grzybiczymi. Czyli do zatrucia 
dochodzi po zjedzeniu pokarmu nieświeżego, wtedy objawy będą bardzo 
podobne jak przy grypie żołądkowej ale będzie to zatrucie pokarmowe.

GW: Jakie objawy towarzyszą tej chorobie? Czy pojawiają się one 
nagle, a może nasilają się stopniowo?
ZG: Podstawowe objawy to oczywiście nudności i wymioty, biegunka 
bardzo często wodnista i bóle brzucha. Mogą się pojawić inne objawy  
takie typowe dla infekcji wirusowej jak gorączka, dreszcze, bóle mięśni  
i stawów, stąd to określenie grypa żołądkowa bo objawy grypopodobne. 
Okres wylęgania tej choroby bywa różny i zależnie od tego kogo doty-
czy, od masywności zakażenia, odporności organizmu może przebiegać 
powoli i od okresu zakażenia do pojawienia się pierwszych objawów cza-
sami upływa kilka dni. Może być tak, że objawy pojawiają się w ciągu  
24 godzin od okresu zarażenia. Czasami, na szczęście rzadko przebieg 
choroby jest bardzo piorunujący i np. dorosłego mężczyznę potrafi po-
łożyć do łóżka w ciągu dwóch, trzech godzin i praktycznie unieruchomić.
GW: Jest to choroba zakaźna?
ZG: Tak jest to choroba zakaźna czyli wywoływana przez wirusy  
i na dodatek bardzo zaraźliwa. Zaraźliwa a więc mająca dużą zdol-
ność do przenoszenia się  z jednego człowieka na drugiego. Myślę, 
że wszyscy znamy takie przykłady, kiedy w ciągu dwóch tygodni cała 
rodzina była zakażona. Wirus przenosi się przez wodę, klamki, bezpo-
średni kontakt, kubki, sprzęty domowe. Jeśli mamy chorego w domu 
trzeba przestrzegać ściśle higieny, myć i dezynfekować ręce.
GW: Po czym możemy poznać, że doszło do zakażenia?
ZG: Mogą się pojawić objawy tak zwane prodramowe, czyli poprze-
dzające manifestację kliniczną. Są to objawy niespecyficzne i niespe-
cjalnie można na nich polegać. Natomiast objawów grypy żołądko-
wej z pewnością nie przegapimy.   

GW: Jak się leczyć, po jakie leki sięgać? A może istnieją jakieś domo-
we sposoby na leczenie tego typu schorzenia?
ZG: Istnieje kilka sposobów, oczywiście zależy wszystko od zaawan-
sowania choroby, od pacjenta i dominujących objawów. Natomiast  
na każdym etapie najważniejszym zaleceniem jest nawadnianie. Trzeba 
pić duże ilości płynów nawadniających takich jak Gastrolit czy Orsalit.  
W początkowej fazie gdy występują wymioty nawadnianie jest bardzo 
trudne ale niestety bardzo konieczne. Pijemy chłodne płyny, bardzo czę-
sto ale w małych porcjach. Czyli np. 10 ml co 10 minut ale przez cały dzień 
i nawadniania nie przerywamy nawet w trakcie wymiotów. Pijemy tak 
dużo jak się da, a po każdym luźnym stolcu najlepiej aby małe dziecko 
wypiło dodatkowo 100 ml płynów, a dziecko starsze 200 ml. Jeżeli dzie-
cko nie chce przyjmować takich płynów to lepiej żeby piło zwykłą wodę 
niż żeby nic nie piło. Jeżeli ustaną wymioty, podajemy prebiotyki – czyli 
żywe kultury bakterii  lub grzybów. Podajemy tak zwaną Smectę, rów-
nie niechętnie przyjmowaną przez dzieci jak płyny nawadniające. Jest 
też taka substancja jak Hidrasec, która zmniejsza wydzielanie wody 

i elektrolity przez komórki jelita. No i stary sprawdzony Nifuroksazyd,  
on już obecnie nie jest zalecany ale pacjenci chwalą jego działanie. 
GW: Jaką dietę należy stosować podczas tej choroby?
ZG: Niemowlęta jedzą dokładnie to samo co przed infekcją z mlekiem włącz-
nie. Natomiast dzieci starsze i dorośli dieta lekkostrawna – kisiel, banan, bia-
ły ryż gotowany na miękko, zupy wywarowe jak krupnik, rosół, gotowane 
mięso drobiowe, ziemniaki. Jeżeli jest to możliwe unikamy potraw mlecz-
nych ponieważ przy infekcjach rota wirusami zawsze się pojawia przejścio-
wa nietolerancja laktozy, ten cukier znajduje się w mleku i może być tak że 
mleko nasili biegunkę.  Unikamy potraw tłustych, smażonych, pikantnych, 
warzyw strączkowych. Kiedyś mówiło się że w trakcie choroby należy nie 
jeść.  W tej chwili zaleca się, aby jeść z tego względu, że komórki jelitowe 
odżywiają się od światła jelita. Czyli jedzenie może nasilać wymioty, ale ko-
niec końców skróci okres trwania choroby i można szybciej wyzdrowieć. 
GW: Istnieje taki pogląd, że u dzieci tą chorobę leczyć colą i słonymi 
paluszkami.
ZG: Ten pogląd przyszedł do nas z Ameryki. Oficjalna medycyna nie 
popiera takiej terapii ponieważ cola zawiera dużo cukru sacharozy, 
jest to duży ładunek ostmatyczny. Może ściągać wodę do światła 
jelita i nasilać biegunki. Matki często stosują taką terapię, ja widzę  
że przynosi efekty ponieważ kiedy dziecko nie chce pić zupełnie nic,  
to colę zawsze wypije. Lepiej żeby wypiło colę niż nic, a jeśli nie po-
może to w praktyce prawdopodobnie dziecko trafi do szpitala i zo-
stanie nawodnione dożylnie. Cola jest smaczna i poniekąd odżywcza, 
zawiera dużo cukru a kofeina pewnie poprawia taką werwę dziecka.  
Więc przynosi efekty ale oficjalnie nie popieramy. 
GW: Dla kogo ta grypa jest najbardziej niebezpieczna?
ZG: Jak zawsze dla tych najsłabszych – najmłodszych, bardzo starych, cho-
rych na choroby przewlekłe takie jak cukrzyca, choroba wieńcowa i inne 
ciężkie choroby. Choroba tak naprawdę wydaje się niegroźna, bardziej 
dotkliwa w objawach ale może być groźna jeżeli doprowadzi do odwod-
nienia, w skrajnych przypadkach nawet ze śmiercią. Trzeba tego pilnować, 
nie przegapić momentu, kiedy nawadnianie doustne nie przynosi efektów 
to trzeba czy dziecko czy osobę dorosłą skierować do szpitala. Na co nale-
ży szczególnie zwrócić uwagę to suchy język, brak pragnienia, zapadnięte 
gałki oczne, nieoddawanie moczu, stolce z krwią, zaburzenia świadomo-
ści, apatia, senność, rozdrażnienie i taki ogólnie ciężki stan zdrowia.  
GW: Czy i jak możemy zabezpieczyć się przed zachorowaniem?
ZG: Jak w przypadku tradycyjnej grypy uchronić się nie sposób. Tradycyj-
nie utrzymywanie organizmu w dobrej kondycji fizycznej, właściwe odży-
wianie, higiena dłoni zawsze jest pomocne. Niemowlętom  proponujemy 
karmienie mlekiem matki, które zawiera przeciwciała i albo zabezpieczy 
albo przynajmniej łagodzi przebieg choroby. Na rynku dostępne są też 
szczepionki na rota wirusy. Szczepionki dosyć skutecznie zapobiegają wi-
rusom rota, niestety nie zapobiegają przed innymi wirusami. Wirusy rota 
są najbardziej niebezpieczne, także to najbardziej niebezpieczne choro-
wanie przez szczepienie można dosyć skutecznie wyeliminować. 
GW: Co z kobietami w ciąży?
ZG: Choroba nie jest tak groźna dla kobiet w ciąży jak można by 
sądzić. Niebezpieczne jest odwodnienie i intensywne wymioty po-
nieważ wtedy te tłocznia brzuszna działa i mogą wystąpić powikła-
nia dla dziecka. Natomiast sam wirus nie jest groźny, jeśli choroba  
nie mija trzeba się zgłosić do szpitala lub przynajmniej do lekarza. 
GW: Serdecznie dziękuję za rozmowę.
ZG: Dziękuję.
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Szkolenie akcja kurierska
3 kwietnia 2019 r. w Urzędzie Gminy w Wiśniewie odbyło się 

szkolenie dla kurierów, kurierów wykonawców i łączników zorga-
nizowane przez Wójta Gminy Wiśniew z zakresu Akcji Kurierskiej.

Szkolenie z zakresu uruchomienia Akcji Kurierskiej, zadań  
i obowiązków wyznaczonych kierujących i kurierów, zasad współ-
działania z WKU w Siedlcach, WCZK Wojewody Mazowieckiego 
oraz Komisariatem Policji, przeprowadził kpt. Artur Węgrzyn  
z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Siedlcach.

Uczestnicy szkolenia zostali zapoznani z podstawami praw-
nymi, procedurami oraz zadaniami osób funkcyjnych biorących 
udział w przeprowadzeniu akcji kurierskiej administracji publicz-
nej od momentu otrzymania sygnału ze Sztabu Generalnego Woj-
ska Polskiego do chwili dostarczenia karty powołania żołnierzowi 
rezerwy lub osobie, na którą zostały nałożone świadczenia oso-
biste lub rzeczowe na rzecz obrony. Podczas szkolenia szczególną 
uwagę zwrócono na rolę i miejsce organów administracji publicz-
nej w dostarczaniu kart powołania do czynnej służby wojskowej.

ik

12 kwietnia, w miejscowo-
ści Wiśniew – Kolonia, odbyło się 
ostatnie w naszej gminie Zebranie 
Wiejskie podczas którego miesz-
kańcy wybrali władze sołeckie. Ze-
brania odbywały się od 1 lutego do 
12 kwietnia 2019 r. Łącznie odbyło 

się 31 zebrań - w czterech sołectwach: Borki – Sołdy, Kaczory, 
Mroczki i Wólka Wołyniecka, Zebrania Wiejskie musiały być zwo-
łane ponownie ze względu na brak kandydatów na funkcję sołty-
sa na pierwszych zebraniach. Pomimo dwóch zebrań (25.03.2019 r. 
oraz 04.04.2019 r.), w sołectwie Borki - Sołdy nie wybrano sołtysa.

Poniżej szczegółowa informacja z przeprowadzonych wyborów 
na funkcję sołtysa w gminnie Wiśniew na kadencję 2018 – 2023.
Podczas wyborów 11 kandydatów na sołtysa otrzymało 100% 
poparcie wyborców:

1. Jolanta Łastowska–Ciosny,
2. Jolanta Gorzkowska –Gostchorz,
3. Dorota Jastrzębska –Helenów,
4. Paweł Ksionek –Kaczory,
5. Cecylia Pawlik–Myrcha,
6. Stanisław Jastrzębski –Okniny –Podzdrój,
7. Marek Okniński –Pluty,
8. Anna Krasuska –Śmiary,
9. Zenon Jastrzębski –Tworki,
10. Dawid Dmowski –Wólka Wołyniecka,
11. Elżbieta Wysokińska –Zabłocie.

Po raz pierwszy na funkcję sołtysa wybrani zostali:
1. Regina Goś –Borki-Kosiorki,
2. Agnieszka Grzyb –Daćbogi,
3. Paweł Ksionek –Kaczory,
4. Janusz Krasuski –Nowe Okniny,
5. Agnieszka Krasuska –Stare Okniny,
6. Marta Fronczek –Wiśniew,
7. Dawid Dmowski –Wólka Wołyniecka.

Sołtysi na nową kadencję wybrani

LICZBA MĘŻCZYZN I KOBIET WYBRANYCH NA FUNKCJĘ SOŁTYSA

Kadencja Liczba mężczyzn Liczba kobiet

1990-1994 22 5
1994-1998 22 5
1998-2002 21 6
2002-2006 20 7
2006-2010 22 5
2010-2014 19 8
2014-2018 15 12
2018-2023 13 13

wh

Fot. UG

Fot. UG

Wybory sołeckie Mościbrody-Kolonia. Fot. UG

Wybory sołeckie Tworki. Fot. UG
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26 kwietnia, podczas VI zwyczajnej sesji Rady Powiatu Sied-
leckiego, zostały wręczone Nagrody Starosty Siedleckiego. Są to 
wyróżnienia przyznawane osobom, których dorobek, działalność 
oraz zaangażowanie w znaczący sposób przyczyniły się do rozwoju 
Powiatu Siedleckiego.

W edycji za rok 2018 Kapituła Nagrody Starosty przyznała  
Nagrody w kategoriach: działalność społeczna, samorządowa  
i ofiarność w służbie publicznej; działalność gospodarcza oraz  
Nagroda Honorowa Starosty Siedleckiego.

Laureatem Nagrody Starosty Siedleckiego w dziedzinie dzia-
łalność gospodarcza został mieszkaniec gminy Wiśniew, Pan 
Wiesław Księżopolski, właściciel Przedsiębiorstwa Wielobran-
żowego Wiesław Księżopolski.

Pan Wiesław od ponad 20 lat prowadzi działalność gospo-
darczą polegającą na kompleksowej obsłudze rolnictwa w zakre-
sie nowoczesnych rozwiązań do produkcji rolnej oraz środków 
żywienia zwierząt gospodarczych. W 2017 roku wraz z rodziną, 
jako wiodący dystrybutor wysokiej jakości pasz, na terenie gminy 

Nagroda Starosty Siedleckiego
Wiśniew otworzył nowy punkt zaopatrzenia klientów i poszerzył 
ofertę w prowadzonym przedsiębiorstwie m.in. o: materiały bu-
dowlane, wykończeniowe, artykuły metalowe, hydrauliczne itp. 
W 2018 roku powstał drugi punkt sprzedaży, pan Księżopolski 
został autoryzowanym dealerem sprzętu rolniczego marki New 
Holland. Pan Wiesław stawia na rozwój i stale poszerza swoją 
ofertę, co wpływa na rozwój gminy Wiśniew oraz powiatu sied-
leckiego. Działalność firmy obejmuje tereny powiatów z dwóch 
województw – mazowieckiego oraz lubelskiego. Pan Wiesław 
Księżopolski to wyróżniający się przedsiębiorca, który od lat two-
rzy wiele miejsc pracy dla mieszkańców gminy Wiśniew, a jego 
firma cieszy się bardzo dobrą renomą w regionie co niewątpliwie 
wpływa na osiągnięcia gospodarcze.

Bardzo serdecznie GRATULUJEMY przyznanej nagrody!
Laureatem Nagrody Starosty w dziedzinie działalności spo-

łecznej, samorządowej i ofiarności w służbie publicznej został 
Tadeusz Radomyski. Nagrodę Honorową Starosty Siedleckiego  
w edycji za 2018 rok otrzymał ks. Marek Bieńkowski.

ik

Wiśnie ozdobne w Wiśniewie każdego roku, wczes-
ną wiosną, gdy w pełni rozkwitają przyciągają wzrok 
mieszkańców i gości. W Japonii kwitnąca wiśnia ma na-
wet swoje święto – Hanami, w Polsce wiśnie najczęściej 
kojarzone są z drzewami dającymi latem smaczne owo-
ce, odmiany ozdobne wciąż rzadko spotykamy. Niestety 
okres kwitnienia tych pięknych drzewek trwa przeważ-
nie tylko około półtora tygodnia. W tym roku kwiaty nie 
zmarzły, a nasze wiśnie były nawet małą atrakcją.

ik

Wiśnie ozdobne 
w Wiśniewie

Odznaczeni Nagrodą Starosty Siedleckiego. Fot. UG

Pan Wiesław odbiera Nagrodę Starosty. Fot. UG Odznaczony Pan Wiesław Księżopolski  z wójtem Gminy Wiśniew. Fot. UG

Kwitnące wiśnie. Fot. UG
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W niedzielę 30 czerwca br. na boisku w Gostchorzy odbyły 
się zawody sportowo – pożarnicze Ochotniczych Straży Pożar-
nych z terenu gminy Wiśniew. Organizatorem strażackich zma-
gań była jednostka OSP Gostchorz oraz Zarząd Oddziału Gmin-
nego ZOSP RP w Wiśniewie. 

Celem zawodów jest podnoszenie sprawności strażaków 
ochotników i sprawdzenie umiejętności w działaniach ratowni-
czych. Do udziału w tegorocznych zawodach zgłosiło się 14 drużyn: 
8 męskich, 2 kobiece oraz 4 MDP. Były to drużyny reprezentujące 
jednostki OSP: Wiśniew, Radomyśl, Gostchorz, Śmiary, Borki-Kosiorki, 
Łupiny oraz Stare Okniny.

Zawody rozegrane zostały w dwóch konkurencjach: sztafeta 
pożarnicza z przeszkodami oraz ćwiczenia bojowe oraz w trzech 
kategoriach: mężczyźni, kobiety i MDP.

Klasyfikacja generalna zawodów:

Kategoria mężczyźni:
1. OSP Gostchorz
2. OSP Stare Okniny
3. OSP Wiśniew
4. OSP Radomyśl I
5. OSP Łupiny
6. OSP Śmiary
7. OSP Radomyśl II
8. OSP Borki-Kosiorki

Kategoria kobiety:
1. OSP Wiśniew
2. OSP Stare Okniny

Kategoria MDP:
1. MDP łupiny
2. MDP Wiśniew
3. MDP Radomyśl
4. MDP Stare Okniny

Znamy najlepsze drużyny OSP w gminie Wiśniew

MDP Wiśniew. Fot. UG Sędziowie zawodów sportowo-pożarniczych w Gostchorzy. Fot. UG

Fot. UG Przedstawiciele OSP w trakcie przeciągania węża strażackiego. Fot. UG

Strażacy w trakcie sztafety pożarniczej. Fot. UG
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Sędzią głównym zawodów był asp. sztab. 
Adam Jasiński z KM PSP w Siedlcach.

Podczas obrad komisji sędziowskiej od-
były się, już tradycyjne, zawody w przecią-
ganiu węża strażackiego, które w tym roku  
w kategorii mężczyzn wygrała OSP Radomyśli I,  
a w kategorii kobiet OSP Wiśniew. Wśród mło-
dzieżowców nagroda trafiła do MDP Stare Ok-
niny. Puchary i dyplomy wręczali: Wójt Gminy 
Wiśniew - Krzysztof Kryszczuk, Członek Komisji 
Rewizyjnej OW ZOSP RP w Warszawie - Józef 
Orzyłowski, Prezes Zarządu Oddziału Gminne-
go ZOSP RP - Karol Woźniak oraz przewodni-
cząca Komisji  Prawa, Porządku Publicznego, 
Ochrony Środowiska i Ochrony Przeciwpożaro-
wej Rady Gminy Wiśniew - Agnieszka Jadczak.

Każda jednostka otrzymała dyplom oraz 
książkę „Ochotnicze Straże Pożarne w powiecie 
siedleckim przeszłość i współczesność”, zwycię-
skie drużyny otrzymały puchary.

W zawodach powiatowych, które odbę-
dą się 22 września 2019 r. w Siedlcach, gmi-
nę Wiśniew reprezentować będą: w kategorii 
mężczyzn – OSP Gostchorz, w kategorii kobiet 
- OSP Wiśniew.

W trakcie podsumowania zawodów Krzysz-
tof Szczygieł, druh OSP Gostchorz, otrzymał po-
dziękowanie z okazji jubileuszu 40-tej rocznicy 
startów w zawodach sportowo-pożarniczych.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom!
ik

Przedstawiciele drużyn męskich OSP. Fot. UG

Fot. UG

 MDP w trakcie odbioru nagród. Fot. UG Krzysztof Szczygieł. Fot. UG Kobieca Drużyna Pożarnicza w Wiśniewie. 
Fot. UG

Kobieca Drużyna Pożarnicza  
w Starych Okninach. Fot. UG

Drużyna OSP Wiśniew. Fot. UG
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Gminny Dzień Strażaka w Wiśniewie
Strażacy z terenu gminy Wiśniew 5 maja br. 

obchodzili święto swojego patrona św. Floriana.  
Uroczystość została zorganizowana przez Zarząd 
Oddziału Gminnego ZOSP RP oraz OSP Wiśniew. 

W uroczystości wzięli udział druhowie z jednostek 
OSP: Wiśniew, Radomyśl, Śmiary, Gostchorz, Łupiny, 
Stare Okniny, Borki-Kosiorki oraz Wólka Wiśniewska, 
poczty sztandarowe z Wiśniewa, Radomyśli, Starych Ok-
nin, Gostchorzy i Łupin oraz zaproszeni goście: Elżbieta 
Wysokińska - przewodnicząca Rady Gminy Wiśniew, 
Krzysztof Kryszczuk - wójt gminy Wiśniew oraz członek 
ZOW ZOSP RP w Warszawie, Józef Orzyłowski - członek 
Komisji Rewizyjnej OW ZOSP RP, członkowie ZOG ZOSP 
RP z druhem prezesem Karolem Woźniakiem, Józef Jan 
Romańczuk - dyrektor MODR Warszawa Oddział Siedl-
ce oraz mł. bryg. Karol Borkowski - starszy specjalista 
wydziału operacyjnego KM PSP w Siedlcach.

Wszyscy zgromadzili się na Mszy św. w kościele pa-
rafialnym w Wiśniewie. Nabożeństwu przewodniczył 
Kapelan Gminny - ks. kanonik henryk Krupa, który 
podziękował druhom za ich zaangażowanie i gotowość 
do niesienia pomocy i ratowaniu życia innych. W trak-
cie homilii ks. proboszcz mówił: - Bardzo się cieszę,  
że tegoroczny Gminny Dzień Strażaka możemy obchodzić  
w naszej parafii. Każdego roku z okazji wspomnienia 
św. Floriana możemy dziękować Wam drodzy strażacy  
za ofiarną służbę.  Mam dzisiaj okazję podziękować 
Wam drogie druhny i drodzy druhowie za tę ofiarną 
służbę, że nie uciekacie od tej służby. Młodzi ludzie, któ-
rzy zostawiacie wszystko i biegniecie do pomocy. My-
ślę, że właśnie dlatego cieszycie się takim szacunkiem 
w społeczeństwie. Dziś w tej świątyni za tą wierność 
służbie modlimy się w Waszej intencji i życzymy Wam 
abyście tą służbę mogli pełnić szczęśliwie i bezpiecznie.

Po Mszy św. wszyscy uczestnicy uroczystości udali 
się na Skwer 600-lecia w Wiśniewie, gdzie po meldun-
ku dowódcy uroczystości dh Marcina ługowskiego, 
wciągnięciu na masz flagi państwowej i odśpiewaniu 
hymnu państwowego Prezes Zarządu Oddziału Gmin-
nego dh Karol Woźniak powitał gości, podziękował za 
ofiarną służbę druhom z gminy Wiśniew oraz złożył ży-
czenia z okazji święta wszystkich strażaków.

Następnie w imieniu samorządu gminy Wiśniew, 
Krzysztof Kryszczuk wójt gminy Wiśniew  zwrócił się 
do strażaków mówiąc: - Jest w roku jeden taki dzień, 
kiedy to w całej Polsce strażacy gromadzą się przy 
swoich jednostkach nie po to, aby uczestniczyć w akcji, 
ale aby świętować dzień swojego patrona - św. Floria-
na. Tego też dnia składamy serdeczne podziękowania 
wszystkim tym, którzy czynnie uczestniczą w akcjach, 
tym którzy ratują życie i mienie ludzkie na terenie 
naszej gminy - i nie tylko. Ja również, w imieniu włas-
nym jak i Pani Przewodniczącej, chciałbym podzięko-
wać Wam za ten bezinteresowny udział w ratowaniu 
ludzi, za to że jesteście na każde zawołanie syreny  
i bierzecie udział w akcjach o każdej porze dnia i nocy.  
Za to wszystko bardzo serdecznie Wam dziękuję.

Na zakończenie uroczystości Przewodnicząca 
Rady Gminy Wiśniew oraz wójt gminy Wiśniew na 
ręce prezesów jednostek OSP przekazali listy gratula-
cyjne dla wszystkich druhen i druhów.

ik

Poczty sztandarowe OSP z terenu gminy Wiśniew. Fot. UG

Fot. UG

Fot. UG

Poczty sztandarowe OSP z terenu gminy Wiśniew. Fot. UG
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Umowy o realizację zadań publicznych 
gminy Wiśniew w 2019 roku - zgodnie z usta-
wą o działalności pożytku publicznego i o wo-
lontariacie - podpisane

W Urzędzie Gminy Wiśniew 6 maja 2019 r. 
przedstawiciele stowarzyszeń z terenu gminy 
Wiśniew podpisali umowy o realizację zadań 
publicznych gminy Wiśniew.

Krzysztof Kryszczuk wójt gminy Wiśniew, 
Sylwia Paryła skarbnik gminy, przedstawiciele 
Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej RADOŚĆ 
Aneta Karczmarska – prezes zarządu i Antoni 
Wiszniewski – wiceprezes stowarzyszenia oraz 
reprezentanci Towarzystwa Społeczno-Kultu-
ralnego RAZEM Małgorzata Dymecka - prezes 
stowarzyszenia i Beata Izdebska – Skarbnik, 
podpisali umowy o realizację zadań publicznych  
w 2019 roku, o których wsparcie wnioskowały sto-
warzyszenia składając wniosku w ramach ogłoszo-
nego konkursu i rozstrzygniętego Zarządzeniem 
Nr 44/2019 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 3 kwiet-
nia 2019 r. Zadania do realizacji w 2019 r.:
1. „Z seniorami rozsmakujesz się w Gruzji” – re-

alizowane przez Stowarzyszenie Aktywności 
Lokalnej RADOŚĆ -– na które przyznano się 
dofinansowanie w wysokości 5 000,00 zł.

2. „Kurs dobrych manier dla młodzieży z terenu gmi-
ny Wiśniew” – realizowane przez Towarzystwo 
Społeczno-Kulturalnego RAZEM– na które przy-
znano dofinansowanie w wysokości 5 000,00 zł.

3. „Aktywnym być, śpiewaniem żyć – muzyka 
to kultura życia i bycia” – realizowane przez 
Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej RADOŚĆ 
- na które przyznano dofinansowanie w wy-
sokości 13 000,00 zł,

4. „Przewodnik gminy Wiśniew” – realizowane 
przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalnego 
RAZEM – na które przyznano dofinansowanie 
w wysokości 10 000,00 zł.

5. „Wyśpiewana Niepodległa…” – realizowane 
przez Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej 
RADOŚĆ – na które przyznano dofinansowa-
nie w wysokości 4 000,00 zł

Mieszkańców gminy Wiśniew, do których kie-
rowane są zadania, zapraszamy do uczestnictwa 
w wydarzeniach, uroczystościach, warsztatach, 
spotkaniach realizowanych przez stowarzyszenia 
w ramach zadań publicznych gminy Wiśniew.
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Umowy o realizację 
zadań publicznych 
podpisane

10 maja w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Wiśniewie z okazji Jubileuszu Gminnej 
Biblioteki spotkali się bibliotekarze, sympa-
tycy czytania oraz zaproszeni goście.

Z zaproszenia pracowników biblioteki sko-
rzystali m.in.: Krzysztof Kryszczuk wójt gmi-
ny Wiśniew, Jarosław Krzymowski zastępca 
wójta, Elżbieta Wysokińska przewodnicząca 
Rady Gminy, Sylwia Paryła skarbnik gminy 
Wiśniew, Ewa Wiśniewska sekretarz gminy 
Wiśniew, ks. kan. henryk Krupa proboszcz 
parafii w Wiśniewie, Jacek Rymuza dyrektor 
banku w Wiśniewie, dr. Michał Strąk dyrektor 
Biblioteki Publicznej m. ST. Warszawy-Biblio-
teki Głównej Województwa Mazowieckiego, 
dr. Anna Karczewska Kierownik Wojewódz-
kiej Sieci Bibliotek, Barbara Stępniewska 
Kierownik Działu Instrukcyjno-metodycznego 
Biblioteki Wojewódzkiej, Bożena Wielgosz 
Instruktor Powiatowy, kustosz z Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Siedlcach  oraz Joanna 
Zielińska starszy kustosz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach . W uroczystości 
wzięli również udział dyrektorzy szkół z terenu gminy Wiśniew, wieloletnia dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury Janina Dołgich, Małgorzata Dymecka Prezes Towarzy-
stwa Społeczno-Kulturalnego „RAZEM”, pracownicy okolicznych, zaprzyjaźnionych 
bibliotek z Siedlec, Domanic, Zbuczyna, Suchożebr, Chodowa, Mokobód, Mordów  
i Skórca oraz mieszkańcy gminy, którzy wypełnili salę ośrodka kultury.

Aby docenić czytelników kierownik biblioteki Barbara Chojecka wręczyła 10 na-
jaktywniejszym użytkownikom biblioteki dyplomy oraz nagrody w postaci książek.

Podczas jubileuszu na scenie GOK wystąpili: Zespół Ludowy „Wiśniewiacy” 
oraz podopieczni Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Gostchorzy. 

Każdy z gości na zakończenie miał możliwość otrzymać publikację „Dzie-
je Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiśniewie 1949-2019”, której autorką jest  
Magdalena Książek, pracownik biblioteki w Wiśniewie.
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70 lat Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Wiśniewie

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne RAZEM  
w trakcie podpisywania umowy. Fot. UG

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w trakcie występu. Fot. UG

 Zgromadzeni goście uroczystości. Fot. UG
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W hołdzie ks. generałowi Stanisławowi 
Brzósce i Powstańcom Styczniowym 23 maja 
wyruszyła z łukowa „VII Sztafeta Niepodległości 
śladami ks. generała Stanisława Brzóski”, orga-
nizowana przez Zespół Szkół w Krynce, Wileński 
hufiec Maryi im. Pani Ostrobramskiej oraz Zwią-
zek harcerstwa Polskiego.

Bieg sztafetowy na dystansie 67 km na tra-
sie Łuków –Siedlce – Sokołów Podlaski po raz 
czwarty prowadzili narciarze z Uczniowskiego 
Klubu Sportowego „Rawa” Siedlce działającego 
przy Zespole Szkół nr 2 Siedlcach. Bieg młodzieży  
to upamiętnienie 156 rocznicy wybuchu Powsta-
nia Styczniowego, największego zrywu niepodle-
głościowego Polaków oraz 154 rocznicy śmierci 
ks. Stanisława Brzóski.

Około godziny 10.40 uczestnicy biegu dotarli 
do Wiśniewa gdzie po apelu z udziałem Wojcie-
cha Sobolewskiego Komandora Rajdu, Krzysz-
tofa Kryszczuka wójta gminy Wiśniew, oraz  
ks. kanonika henryka Krupy proboszcza parafii 
Wiśniew,  złożyli kwiaty i zapalili znicze przy po-
mniku  Bohaterów 1920 roku.

Uczestników sztafety w Wiśniewie przywi-
tali: Młodzieżowa Rada Gminy Wiśniew, Józef 
Jan Romańczuk dyrektor MODR oddział Siedl-
ce,  Paweł Ksionek dyrektor Gminnego Ośrod-
ka Kultury,pracownicy urzędu, dzieci i młodzież  
z ZO w Wiśniewie oraz zgromadzeni mieszkańcy 
Wiśniewa.

Od Gostchorzy w sztafecie biegli nasi spor-
towcy ze szkoły w Wiśniewie z Katarzyną Dziubą  
i Aleksandrem Samolukiem oraz młodzież ze 
Szkoły Podstawowej w Śmiarach z Tomaszem Ok-
nińskim na jej czele. Po uroczystym apelu goście 
posilili się gorącą herbatą i słodkościami tradycyj-
nie przygotowanymi w garażu OSP. Sponsorem 
poczęstunku był Międzygminny Bank Spółdziel-
czy w Zbuczynie, o. Wiśniew.

Finisz biegu odbył się przy pomniku ks. gen. 
Stanisława Brzóski w Sokołowie Podlaskim.

ik

VII Sztafeta Niepodległości śladami  
ks. generała Stanisława Brzóski

Przedstawiciele gminy Wiśniew witają uczestników biegu. Fot. UG

Przedstawiciele gminy Wiśniew witają 
uczestników biegu. Fot. UG

Przedstawiciele sztafety z gminy Wiśniew. Fot. UG

Uczestnicy sztafety. Fot. UG
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11 czerwca br. w związku  
z nawiązaną współpracą młodzie-
żowych rad w gminie Wiśniew 
gościła Młodzieżowa Rada Miasta 
i Gminy łosice. 

Młodzieżowe rady spotkały się 
w Gminnym Ośrodku Kultury, prze-
wodnicząca Młodzieżowej Rady 
Gminy Wiśniew Emilia Protasiuk 
przywitała gości z Przewodniczącą 
Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy 
Łosice Zuzanną Wawryniuk oraz 
burmistrzem miasta i gminy Łosice 
Mariuszem Kucewiczem na czele. 
Młodzi radni obejrzeli film promu-
jący gminę Wiśniew, a następnie 
głos zabrał Krzysztof Kryszczuk 
wójt gminy Wiśniew. W skierowa-
nych do młodzieży słowach zwró-
cił uwagę na szanse jakie daje im 
aktywny udział w funkcjonowaniu 
samorządu. Mówił, że funkcja jaką 
sprawują, jest to ważna lekcja od-
powiedzialności nie tylko za siebie, 
że praca w młodzieżowej radzie to 
nie tylko zabawa - chociaż na to rów-
nież musi znaleźć się czas, ale rów-
nież służba – misja do zrealizowania.

W trakcie spotkania młodzie-
żowe rady wzięły udział w grze te-
renowej, dzięki której poznali kilka 
ciekawych miejsc w Wiśniewie. 
Uczestnicy spotkania mieli szansę 
na wybicie „Talara Wiśniewskie-
go” - pamiątkowej monety wy-
danej z okazji Jubileuszu 600-le-
cia pierwszej pisemnej wzmianki  
o miejscowościach Wiśniew, Ja-
strzębie, Radomyśl a następnie 
młodzież wzięła udział w warszta-
tach rękodzieła zorganizowanych 
przez panie z Koła Gospodyń Wiej-
skich „Dwórki heleny” z heleno-
wa oraz w warsztatach z przygoto-
wywania sushi, zorganizowanych 
przez przedstawicielki gminnych 
organizacji pozarządowych, Mał-
gorzatę Dymecką i Beatę Izdebską.

Na zakończenie młodzieżowe 
rady zgromadziły się w Stoku Wiś-
niewskim przy wiatraku na terenie 
Gospodarstwa Agroturystycznego 
Państwa Haleckich, gdzie przy gril-
lu, muzyce oraz zabawie z helem 
kontynuowali integrację i nawią-
zywali nowe znajomości.

Dziękujemy wszystkim za spot-
kanie, mamy nadzieję że jeszcze 
wiele wspólnych chwil i przedsię-
wzięć przed młodymi samorzą-
dowcami.
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Spotkanie warsztatowe młodzieżowych rad

Młodzi radni z opiekunami. Fot. UG

wybijanie pamiątkowej monety. Fot. UG Fot. UG

Fot. UG

Zakończenie spotkania w Stoku Wiśniewskim. Fot. UG
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Najlepszą formą otwarcia szlaku jest wspólne pokonanie 
ścieżki, co odbyło się w niedzielne popołudnie 16 czerwca 2019r.

Pod Gminnym Ośrodkiem Kultury Wiśniewie zebrali się miłoś-
nicy „jednośladów”, wspólnie wyruszyli do miejscowości Myrcha, 
gdzie przy wiacie leśnej dołączyli do kolejnej grupy i wspólnie 
kontynuowali Rajd nowo otwartym CZERWONYM SZLAKIEM któ-
ry powstał przy współpracy Gminy Wiśniew, Nadleśnictwa Siedl-
ce i Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

Trasa rowerowa o długości około 10 km przebiega przez teren 
Gminy Wiśniew (miejscowości Myrcha, Lipniak, Stok Wiśniewski, 
Wiśniew) w większości przez tereny udostępnione przez Lasy Pań-
stwowe. Nadleśnictwo Siedlce wybudowało również przy trasie  
2 wiaty turystyczne. Trasa została oznakowana na koszt gminy 
Wiśniew, jako „Czerwony Szlak Rowerowy” przez członków PTTK.

Wśród uczestników Rajdu byli: Krzysztof Kryszczuk Wójt 
Gminy Wiśniew, Jan Józef Romańczuk dyrektor MODR oddział w 
Siedlcach jak również członek Zarządu Oddziału PTTK, Jerzy Osiak 
leśniczy Nadleśnictwa Siedlce, Anna Kirchner - prezes Zarzą-
du Oddziału PTTK, ks. Andrzej Kubalski wikary parafii Wiśniew,  
Paweł Ksionek dyrektor GOK Wiśniew oraz radni, mieszkańcy 
gminy Wiśniew i miłośnicy kolarstwa z Siedlec.

Na zakończenie rajdu odbyło się ognisko w Lipniaku-Gajówce.
Dziękujemy bardzo serdecznie druhom Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Gostchorzy za czuwanie nad bezpieczeństwem i za-
bezpieczenie trasy rajdu.

Zapraszamy do korzystania z nowej trasy rowerowej.
Ik

Czerwony Szlak Rowerowy 
został oficjalnie otwarty

1 czerwca w Domu Pracy 
Twórczej „Reymontówka” w Chle-
wiskach świętowali strażacy za-
wodowi z Siedlec oraz ochotnicy  
z powiatu siedleckiego.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą 
świętą, którą sprawowali strażaccy 
kapelani, w tym kapelan gminy Wiś-
niew, ks. kanonik henryk Krupa – 
proboszcz parafii Wiśniew.

Następnie odbył się uroczysty 
apel z okazji Dnia Strażaka, a po nim 
promocja książki „Straże pożarne 
w powiecie siedleckim, przeszłość 
i współczesność” - praca zbiorowa 
pod redakcją sekretarza ZOP ZOSP 
w Siedlcach druha dr Rafała Dmow-
skiego oraz koncert orkiestry dętej działającej przy OSP Mordy.

Podczas uroczystego apelu, wręczono odznaczenia i nomi-
nacje. Awans ze stopnia starszego kapitana na młodszego bry-
gadiera odebrali również mieszkańcy naszej gminy: panowie 
Wojciech Jurzyk z Wiśniewa i Karol Borkowski z Mroczk.

W uroczystości udział wzięło bardzo wielu strażaków, ponad 
20 pocztów sztandarowych, w tym poczty sztandarowe OSP 
Wiśniew i OSP Łupiny oraz druhowie z gminy Wiśniew: Krzysztof 
Kryszczuk - członek ZOW ZOSP RP w Warszawie i Józef Orzyłowski  
– członek Komisji Rewizyjnej OW ZOSP RP w Warszawie.
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Powiatowy Dzień Strażaka

Spotkanie grup przy wiacie leśnej. Fot. UG

Fot. UG

Przedstawiciele Zarządu Fot. UG

Fot. UG

Poczet sztandarowy OSP Łupiny. Fot. UG
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Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie podała wstępne wyniki egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty 2019,  
na podstawie których podajemy średnie wyniki procentowe szkół dla których organem prowadzącym jest gmina Wiśniew.

Egzamin gimnazjalny 2019 
W 2019 r. ostatni rocznik gimnazjalistów przystąpił do egzaminu gimnazjalnego, a w naszej gminie 81 uczniów w tym 61 uczniów klas 

gimnazjalnych w Wiśniewie, Radomyśli i Śmiarach. Do egzaminu przystąpiła również młodzież gimnazjalna Ośrodka Wychowawczego 
w Gostchorzy – 20 uczniów. W tabeli przedstawiamy również średnie wyniki dla: gminy Wiśniew, powiatu siedleckiego, województwa 
mazowieckiego.

Wstępne wyniki egzaminu gimnazjalnego 
i egzaminu ósmoklasisty 2019

Część egzaminu
zakres/poziom

Gimnazjum 
w Wiśniewie

Gimnazjum 
w Radomyśli

Gimnazjum 
w Śmiarach Średni wynik % dla

Średni wynik % gminy  
Wiśniew*

 powiatu 
siedleckiego

wojewódz-
twa mazo-
wieckiego

Część  
humanist.

GH-P z zakresu 
języka polskiego 72 73 70 64 65 66

GH-H z zakresu historii 
i wiedzy o społeczeństwie 57 62 55 53 57 62

Część 
matem.-
-przyrodn.

GM-M z zakresu 
matematyki 53 50 51 45 43 47

GM-P z zakresu przedmiotów 
przyrodniczych 52 52 51 47 48 52

Część  
językowa 
GA-P

GA-P z języka angielskiego 
– poziom podstawowy 68 73 63 58 60 73

GA-R z języka angielskiego 
– poziom rozszerzony 56 54 37 38 42 58

GR-P z języka rosyjskiego
– poziom podstawowy 74 76 80 75 61 59

GR-R z języka rosyjskiego
– poziom rozszerzony 38 52 50 44 38 50

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

Egzamin ósmoklasisty 2019 
Po raz pierwszy ósmoklasiści przystąpił do egzaminu podsumowującego edukację na poziomie szkoły podstawowej. W gminie 

Wiśniew do egzaminu przystąpiło 83 uczniów w tym 36 uczniów w Szkole Podstawowej w Wiśniewie, 15 uczniów Szkoły Podstawowej 
w Radomyśli i 9 uczniów Szkoły Podstawowej w Śmiarach. Do egzaminu przystąpiła również młodzież uczęszczająca do szkoły podsta-
wowej Ośrodka Wychowawczego w Gostchorzy – 23 uczniów. W tabeli przedstawiamy również średnie wyniki dla: gminy Wiśniew, 
powiatu siedleckiego, województwa mazowieckiego.

Przedmiot

Szkoła  
Podstawowa 
w Wiśniewie

Szkoła  
Podstawowa 
w Radomyśli

Szkoła  
Podstawowa 
w Śmiarach

Średni wynik dla

gminy 
Wiśniew

powiatu  
siedleckiego

województwa 
mazowieckiego

Średni wynik %

Język polski 64 63 56 54 60 67

Matematyka 41 42 46 36 41 50

Język angielski 61 63 52 47 48 64

Język rosyjski 49 38 - 44 44 45

*    Średnia gminy zawiera wyniki osiągnięte przez uczniów szkoły podstawowej Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Gostchorzy, które w znacznym stopniu mają wpływ  
na średnią gminy.
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Dyrektor placówki oświatowej to stanowi-
sko wymagające wielu predyspozycji, zdolności, 
umiejętności, to bycie menedżerem, ekonomistą, 
pedagogiem, psychologiem, negocjatorem; jak 
również spełnienia wielu wymogów prawnych  
w tym kwalifikacji, stażu pracy, statusu zawodo-
wego itd. Ale to nie wszystko, bowiem ubiegając 
się o stanowisko dyrektora szkoły kandydat po 
złożeniu stosownych dokumentów staje przed ko-
misja konkursową, w tym przedstawicielami orga-
nu prowadzącego, organu sprawującego nadzór 
pedagogiczny, związków zawodowych, rady pe-
dagogicznej, rady rodziców, prezentując koncep-
cję funkcjonowania szkoły oraz odpowiadając na 
wile pytań aby potwierdzić swoje predyspozycje 
do zajmowania tak odpowiedzialnego stanowiska.

Takiego wyzwania podjęła się Pani Beata Wisz-
niewska – dotychczasowa Dyrektor Szkoły Podsta-
wowej w Radomyśli. W miesiącu czerwcu przystą-
piła do ogłoszonego przez Wójta Gminy Wiśniew 
konkursu na stanowisko dyrektora szkoły, uzyskując 
jednogłośnie akceptację komisji konkursowej. Ko-
lejny krok należał do organu prowadzącego. Wójt 
Gminy zarządzeniem zatwierdził konkurs, a następ-
nie podczas uroczystości zakończenia roku szkolne-
go w Szkole Podstawowej w Radomyśli wręczył Pani 
Beacie Wiszniewskiej akt powierzenia stanowiska 
Dyrektora Szkoły na kolejną 5-letnią kadencję tj.  
na okres od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2024 r. 

Pani Beacie Wiszniewskiej gratulujemy niegasną-
cego zapału do pracy nad rozwojem placówki i życzy-
my wytrwałości w dążeniu do realizacji planów.
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Pani Beata 
 Wiszniewska  
–  powołana na kolejną  

5-letnią kadencję na stanowisko 
Dyrektora Szkoły Podstawowej  
w Radomyśli

Najbardziej oczekiwany 
przez uczniów i jednocześ-
nie bardzo uroczysty dzień  
w roku szkolnym to ten ostat-
ni, w którym świadectwo  
w rękach ucznia oznacza po-
czątek dwumiesięcznego wy-
poczynku jakim są wakacje.

Uroczystości zakończenie 
roku szkolnego 2018/2019  
w szkołach na terenie gminy 
Wiśniew tj. Zespole Oświato-
wym w Wiśniewie, Szkole Pod-
stawowej w Radomyśli, Szkole 
Podstawowej w Śmiarach, 
które odbyły się 19 czerwca 2019 r., miały wyjątkową oprawę i były jednocześnie 
wydarzeniem historycznym z uwagi na pożegnanie ostatnich absolwentów gim-
nazjów oraz po raz pierwszy absolwentów ośmioklasowych szkół podstawowych.

Ze strony dyrekcji i kardy pedagogicznej płynęły gratulacje i wyrazy 
uznania w stronę uczniów i ich rodziców, natomiast uczniowie dziękowali 
nauczycielom za trud włożony w ich edukację. Absolwenci żegnali swą do-
tychczasową szkołę bardzo wzruszeni. Ze łzami w ochach wspominali lata 
spędzone szkole, przedstawiając filmy lub prezentacje multimedialne z wy-
darzeń szkolnych z ich udziałem.

Ale najważniejszym puntem tych uroczystości jak zwykle był odbiór świa-
dectw szkolnych przez uczniów i gratulacje składane tym najlepszym, wyjąt-
kowo ambitnym, wyróżniającym się bardzo wysokimi wynikami w nauce, jak 
również innymi osiągnięciami i sukcesami. 

W roku 2019 do Wójta Gminy Wiśniew napłynęły nominacje w konkursie 
„Najlepszy uczeń gminy Wiśniew 2019”. Przedstawione we wnioskach nomi-
nacyjnych osiągnięcia uczniów, których miarą była średnia ocen z ostatnich 
trzech lat szkolnych, były podstawą do nadania czterem uczniom tytułu NAJ-
LEPSZY UCZEŃ GMINY WIŚNIEW 2019 oraz wręczenia nagrody rzeczowej. Wójt 
Gminy – Krzysztof Kryszczuk osobiście składał gratulacje nagrodzonym wręcza-
jąc certyfikat nadania tytułu oraz talony uprawniające do zakupu nagrody.
Najlepszymi uczniami Gminy Wiśniew 2019 zostali:
	w kategorii absolwent gimnazjum
−	Anna Jastrzębska – uczennica gimnazjum w Wiśniewie – średnia ocen 5,71
−	Natalia Kaniecka – uczennica gimnazjum w Śmiarach – średnia ocen 5,63
	w kategorii absolwent szkoły podstawowej
−	Tomasz Okniński – uczeń Szkoły Podstawowej w Śmiarach – średnia ocen 5,45
	w kategorii za osiągnięcia artystyczne
−	Kuba Jastrzębski – uczeń/absolwent Szkoły Podstawowej w Wiśniewie – 

za osiągnięcia i sukcesy wokalno-instrumentalne.
Nagrodzonym, jak również wszystkim uczniom którzy otrzymali świadectwa 
promocyjne lub ukończenia szkoły składamy gratulacje, życząc powodzenie 
na dalszej ścieżce edukacji.

Życzymy jednocześnie, aby wakacje przyniosły wiele niezapomnianych 
przygód oraz upłynęły szczęśliwie i bezpiecznie.

bw

Laureaci Nagrody Wójta
Najlepszy uczeń Gminy Wiśniew 2019

Dyrektor Szkoły Podstawowej Pani Beata Wiszniewska. Fot. SP w Radomyśli

Nagrodzony uczeń ZO w Wiśniewie. Fot. ZO w Wiśniewie
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Szkoła Podstawowa w Radomyśli
Dzień Ziemi
W naszej szkole Dzień Ziemi obchodziliśmy 24 kwietnia. 

Pierwszym punktem była inscenizacja przygotowana przez ucz-
niów pod kierunkiem p. G. Brokowskiej i p. J. Woźniak. Następ-
nie wszyscy udali sie przed szkołę, gdzie każda klasa pod czujnym 
okiem wychowawcy sprzątała teren, który ma pod swoja opieką. 
Ponadto zostały posadzone krzewy, kwiaty i inne roślinki przynie-
sione przez uczniów i nauczycieli z domowych ogródków. 

Gminne zawody o ruchu drogowym
Dnia 21 maja 2019 r uczniowie naszej szkoły brali udział  

w gminnych zawodach o ruchu drogowym. Organizatorem za-
wodów była Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w Dziewulach. Zawody składały się z dwóch konkursów: 
drogowego i plastycznego. W każdym konkursie były dwie grupy 
wiekowe: klasy IV – VI, klasy VII – VIII i gimnazjum. Nasi uczniowie 
w konkursie drogowym i plastycznym zajęli III miejsce.

Dzień Kobiet przedszkolaków
Dnia 08.03.2019r z okazji Dnia Kobiet odbyła się wyciecz-

ka autokarowa do kina Helios w Siedlcach na film animowany  
„Robaczki w zaginionej dżungli”. W wycieczce uczestniczyły dzieci 
z oddziału przedszkolnego: ośmioro 3 i 4 – latków, dziewiętnaś-
cioro 5 i 6 – latków.

Wycieczka do Bałtowa
W dniu 9 maja 2019r. odbyła się wycieczka do Jura Parku  

w Bałtowie . W wycieczce uczestniczyły dzieci z przedszkola 4-lat-
ki i 5,6 – latki oraz uczniowie klas 1, 2, 3. Dzieci zwiedziły Park 
Dinozaurów, Prehistoryczne Oceanarium, zwierzyniec, oglądały 
zamki polskie w miniaturze, odwiedziły Sabałówkę – Wioskę Cza-
rownic, przebywały w Parku Rozrywki.

XXXVI Konkurs Recytatorski dla Dzieci im. Kornela Maku-
szyńskiego

Dnia 16 maja odbył się XXXVI Konkurs Recytatorski dla Dzie-
ci im. Kornela Makuszyńskiego. Z naszej szkoły udział wzięły 
uczennice z klas młodszych oraz z IV i V klasy. Uczennice Nikola 
Jastrzębska i Klaudia Oknińska otrzymały I miejsce.

Dzień Patrona 2019
14 maja 2019r. obchodziliśmy 23 rocznicę nadania naszej 

szkole imienia Henryka Sienkiewicza. Z tej okazji uczniowie klasy 
V pod kierunkiem pani Beaty Wawreckiej i pani Agnieszki Markie-
wicz przygotowali uroczystość poświęconą naszemu Patronowi. 

Konkurs recytatorski „Polscy poeci dzieciom”
Dnia 16 maja 2019r. uczniowie oddziału przedszkolnego  

(5 i 6 - latki) wzięli udział w konkursie recytatorskim  „Polscy poeci 
dzieciom”. Konkurs odbył się w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiś-
niewie. Alicja Ługowska  zajęła 2 miejsce,  Karolina Lipińska zajęła  
3 miejsce, Gabriela Chromińska i Błażej Okniński otrzymali wyróżnienie. 

„Śpiewamy św. Janowi Pawłowi II”
4 czerwca odbył się w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II 

w Śmiarach IV Festiwal Piosenki Papieskiej „Śpiewamy św. Janowi 
Pawłowi II”. Jury po wysłuchaniu wszystkich wykonawców posta-
nowiło przyznać Grand Prix Festiwalu: Julii Niedziółce ze Szkoły 
Podstawowej w Radomyśli Oprócz Grad Prix komisja przyznała 
nagrody, które otrzymali wyróżniający się wykonawcy.

Dyplomy 2018/2019
Dnia 14 czerwca 2019r. odbyło się wręczenie dyplomów ucz-

niom, którzy brali udział w różnego rodzaju konkursach lub praco-
wali na rzecz szkoły. Uczniowie otrzymali dyplomy miedzy innymi 
za: udział w kołach zainteresowań, pracę w bibliotece szkolnej, 
wolontariacie i samorządzie, występy w chórze, udział i wyróż-
nienie (Natalia Królak) w konkursie matematycznym Kangur,  
wysokie czytelnictwo itp. Wszystkim serdecznie gratulujemy!!!

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019
19 czerwca 2019 roku przejdzie do historii jako wyjątkowy 

dzień. W tym dniu dla wszystkich uczniów zakończył się rok 
szkolny, a rozpoczęły się zasłużone wakacje. Jednak ten fakt nie 
czyni tego dnia wyjątkowym. Do tego przyczyniły się inne wy-
darzenia. Pierwszym było to, że naszą szkołę po raz pierwszy 
od wielu, wielu lat kończyły jednocześnie dwie klasy. Drugim 
czynnikiem był fakt, że mury naszej szkoły opuściła ostatnia hi-
storyczna klasa gimnazjum i pierwsza równie historyczna klasa 
ósma. Kolejnym wydarzeniem było to, że z gronem pedago-
gicznym, pracownikami szkoły i społecznością pożegnał się po 
33 latach pracy w naszej szkole (w tym 17 lat pełnienia funkcji 
dyrektora) pan Stanisław Ponikowski, który odszedł na zasłużo-
ną emeryturę. Panie dyrektor i wicedyrektor w imieniu grona 
pedagogicznego i wszystkich pracowników szkoły podziękowa-
ły za wieloletnią pracę na stanowisku dyrektora i nauczyciela,  
a cała społeczność szkolna i rodzice uczcili ten fakt gromkim 
„Sto lat”. Do pożegnania przyłączył się również wójt Gminy 
Wiśniew Krzysztof Kryszczuk i kierownik wydziału oświaty pani  
Bożena Wyrębek. Pan Stanisław otrzymał Nagrodę Wójta.

Następnie świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe 
otrzymali uczniowie z pozostałych klas. Ponadto dwie uczennice 
(Nikola Jastrzębska i Julia Niedziółka) otrzymały specjalne nagro-
dy za wielokrotne reprezentowanie szkoły w konkursach. 

Ważnym wydarzeniem było również nominowanie pani Bea-
ty Wiszniewskiej na stanowisko dyrektora szkoły na kolejny etap 
pełnienia tej funkcji. Dodatkowo wójt Gminy Wiśniew przekazał 
na ręce pani dyrektor 10 tabletów jako wzbogacenie pracowni 
informatycznej. Serdecznie za ten gest dziękujemy. 

Po tych wzruszających chwilach rozpoczęła się część arty-
styczna. Uczennice klasy siódmej pożegnały absolwentów od 
wszystkich uczniów, którzy następnie wręczyli im drobne upo-
minki. Na koniec przedstawiciele klas III gimnazjum i ósmej po-
dziękowali wszystkim za opiekę, wychowanie, przekazywanie 
wiedzy i poświęcony czas. Kulminacyjnym punktem tego eta-
pu był polonez zatańczony przez uczniów obydwu klas. Swoich 
wychowanków poprowadziła do tańca para wychowawców.  
Na zakończenie wszyscy pracownicy szkoły otrzymali kwiaty  
i pamiątkowe zdjęcia klas.

Fot. SP w Radomyśli
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Szkoła Podstawowa w Śmiarach
Przedstawiamy najważniejsze wydarzenia z życia szkoły .
26 kwietnia 2019r. w Publicznej Szkole Podstawowej im .Jana Pa-

wła II w Mokobodach  odbył się IX Diecezjalny Konkurs Recytatorski 
,,Pamięci Jana Pawła II”.Jury konkursowe w składzie p .Maria Woź-
niak – poetka, Ks. Marek Weresa – przedstawiciel Echa Katolickiego, 
Barbara Przesmycka – nauczycielka, p.Paulina Horobak – logopeda, 
po przesłuchaniu 65 uczniów przyznało nagrody i wyróżnienia. Ucz-
niowie naszej szkoły otrzymali wyróżnienia.Emilia Żurawska ucz. kl.I  
otrzymała wyróżnienie w kategorii klas I -III, Michał Jastrzębski ucz 
klasy VI  otrzymał wyróżnienie w kategorii klas IV – VI.

16 maja 2019 r. dzieci z naszej szkoły wzięły udział w Konkursie 
Recytatorskim pt. „Polscy Autorzy Dzieciom” organizowanym przez 
Gminną Biblioteką Publiczną w Wiśniewie. Do zmagań przystąpiło  
17 dzieci. Celem konkursu była prezentacja umiejętności artystycznych 
dzieci oraz popularyzacja literatury dziecięcej wśród dzieci i rodziców. 
Reprezentanci naszej szkoły zdobyli następujące miejsca: I Marzena 
Jastrzębska, II  Aleksandra Wardak, zaś wyróżnienie: Maja Żurawska. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody książkowe.

Dn. 17.05.2019 r. tłoczno i gwarno było w Gminnym Ośrod-
ku Kultury  w Wiśniewie, a to za sprawą V Przeglądu Grup Przed-
szkolnych pt, „Wiosenne inspiracje na wsi”. Wzorem lat ubiegłych 
impreza ta zgromadziła wielu  małych artystów z terenu powiatu 
siedleckiego, którzy  z wielkim zapałem i zaangażowaniem pre-
zentowali przed licznie zgromadzoną publicznością swe talenty: 
taneczne, wokalne i aktorskie. Przepiękne stroje, oryginalne ukła-
dy choreograficzne i wyjątkowa atmosfera zdrowej rywalizacji   
to walory, które z pewnością na długo zapadną w pamięci wszyst-
kim uczestnikom. Pośród występujących przedszkolaków nie mo-
gło zabraknąć reprezentacji  oddziału przedszkolnego naszej szkoły, 
która zaprezentowała się w ,,Wesołym Tańcu” i ,,Tańcu kurczaków”.

8 maja 2019 r. przedstawiciele oddziału przedszkolnego  naszej 
szkoły wzięli udział w Międzygminnym Konkursie Recytatorskim 
,,Wiosna w wierszach ukryta” organizowanym przez Szkołę Podsta-
wową  im. Żołnierzy Pierwszego Pułku Piechoty Legionów Józefa Pił-
sudskiego w Olszycu Szlacheckim. Konkurs ten przeznaczony był dla 
dzieci w wieku przedszkolnym. Każde przedszkole lub oddział przed-
szkolny mogło zgłosić  maksymalnie czworo dzieci. Nasza placówka 
zgłosiła po dwóch reprezentantów w dwóch kategoriach: nagranie 
CD i występ przed publicznością. Jesteśmy niezmierni dumni, iż nasi 
reprezentanci uplasowali się na następujących miejscach:

Kategoria- Nagranie CD: Aleksandra Wardak – I miejsce, Maja 
Żurawska wyróżnienie,

Kategoria-Występ przed publicznością: Franciszek Rydzyński 
– II miejsce, Wiktoria Grochowska – III miejsce.

Każdy uczestnik otrzymał okolicznościowe dyplomy i atrakcyjne 
narody rzeczowe.

Bardzo sportowa wiosna towarzyszyła naszym szkolnym zawod-
nikom, którzy w ostatnim okresie odbyli prawdziwy maraton sporto-
wy startując w licznych zawodach i wielokrotnie reprezentując szko-
łę na powiatowych i gminnych arenach. Wszystkie wymienione niżej 
starty sprawiały nam ogromną frajdę, pełne 
były niesamowitej walki i ogromnych emocji za-
równo po stronie startujących jak i opiekunów 
drużyn. Tak wyglądają wyniki uczniów.

Sztafetowe Biegi Przełajowe Żeliszew 2019 
– dziewczęta młodsze 6 x 600metrów miejsce 6

Sztafetowe Biegi Przełajowe Żeliszew 2019 
– chłopcy młodsi 6 x 800metrów miejsce 10

Regionalny Turniej TKKF Sokolik – chłopcy 
młodsi ( rozgrywki w fazie grupowej)

Piłkarska Kadra Czeka – dziewczęta młodsze 
– awans do finałów powiatowych

Piłkarska Kadra Czeka – chłopcy młodsi – (rozgrywki zakoń-
czone w fazie grupowej)

Gminny Turniej Piłki Ręcznej ( I, II, II i III miejsca w poszcze-
gólnych kategoriach wiekowych)

Udział reprezentacji szkoły w IV Sztafecie im Księdza Brzóski.
Koniec maja to dla naszych utalentowanych wokalnie uczniów 

bardzo intensywny i pracowity czas. To właśnie wtedy odbywają się 
liczne konkursy oraz festiwale. Dużo przygotowań, prób, ale było 
warto! Zmierzyć się z tak dużą plejadą umuzykalnionych młodych 
ludzi – to już wielkie wyzwanie i przyjemność. Podsumowując:

29 maja 2019r. XII Festiwal Piosenki Międzynarodowej w Wiśniewie 
Paulina Krasuska kl. VI   -II miejsce, Paulina Izdebska kl. III 

gim.-  III miejsce, ,udany występ Wojciecha Krasuskiego z kl. VII.
30 maja 2019 r. VIII Festiwal ,,Piosenki Moich Rodziców”  

w Wiśniewie szkołę reprezentowały i otrzymały dyplomy  
za udział: Paulina Krasuska kl. VI oraz Oliwia Bednarczyk kl. V.

31 maja 2019 r. IIVIII Międzygminny Konkurs Piosenki Anglo-
języcznej ,,Around the music” w Zbuczynie

Paulina Krasuska kl. VI - I miejsce, Paulina Izdebska kl. III gim.  
dyplom za udział. 

1 czerwca 2019r. z okazji Dnia Dziecka odbył się piknik rodzin-
ny pod hasłem „Grunt, to rodzinka”.

Impreza rozpoczęła się częścią artystyczną w wykonaniu ucz-
niów, dedykowaną rodzicom. Piosenką i tańcem, uczniowie po-
dziękowali opiekunom za miłość i uśmiech, za pogodne dni pełne 
radości i szczęścia, za wyrozumiałość i pomocną dłoń .Do podzięko-
wań dołączyły się również dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej. 
Mali artyści zaprezentowali przedstawienie pt. „ Wilk i 7 koźlątek”  
na motywach bajki Braci Grimm, w reżyserii p. Hanny Jastrzębskiej. 
W programie festynu znalazły się także animacje – gry i  zabawy, po-
kaz mega baniek mydlanych, malowanie twarzy oraz konkursy pro-
wadzone przez Samorząd Uczniowski i Wolontariat, których opie-
kunem są p. Agata Jastrzębska, p. Małgorzata Nurzyńska i p. Elwira 
Rombel. Natomiast amatorzy doznań sportowych mogli sprawdzić się 
w biegach przełajowych i rywalizacjach sportowych przygotowanych 
przez p. Tomasza Oknińskiego. Dużym zainteresowaniem, cieszył się 
również pokaz udzielania pierwszej pomocy, w wykonaniu  uczniów 
klasy 3 gimnazjum pod kierunkiem p. Beaty Zabłockiej oraz stoisko  
z wodą, serwowaną w różnych smakach przez p. Mariolę Pietrzak  
– koordynatora realizacji projektu profilaktycznego „Woda jest ok.

20 wykonawców wzięło udział w IV Festiwalu Piosenki Pa-
pieskiej „Śpiewamy św. Janowi Pawłowi II”, który odbył się  
4 czerwca w naszej szkole .Młodych artystów oceniała komisja 
konkursowa w składzie: p. Małgorzata Dymecka -Sorrentino 
–przewodnicząca oraz członkowie: p. Małgorzata Jastrzębska 
(przewodnicząca Rady Rodziców) i p.  Bożena Wyrębek (kie-
rownik referatu oświaty).Jury po wysłuchaniu wszystkich wy-
konawców postanowiło przyznać 2 Grand Prix Festiwalu: Julii 
Niedziółce ze Szkoły Podstawowej w Radomyśli oraz Domini-
ce Oknińskiej z klasy VI  naszej szkoły. Ponadto równorzęd-

ne nagrody –  statuetki i dyplomy oraz 
nagrody rzeczowe ufundowane przez 
sponsorów – otrzymali: Nikola Jastrzęb-
ska z SP w Radomyśli, Paulina Krasuska 
z kl. 1, Izabela Leskowicz z kl. 3, Ame-
lia Krasuska z kl. 3, Oliwia Nowak z kl. 
4, Aleksandra Jastrzębska z kl. 4, Oliwia 
Bednarczyk z kl. 5, Justyna Żurawska  
z kl.6, Michał Jastrzębski z kl. 6, Pauli-
na Krasuska z kl. 6, która również z rąk  
p. dyrektor Katarzyny Wielgórskiej 
otrzymała nagrodę publiczności.
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W ramach wizytacji parafii  dnia 
6 czerwca 2019 r. do naszej szkoły 
przybył Ks. Biskup Piotr Sawczuk wraz 
z Dziekanem dekanatu Domanice Ks. 
kan. mgr Andrzejem Filipiukiem, Pro-
boszczem parafii Jastrzębie Śmiary: 
Ks. Sławomirem Groszkiem. Wśród 
zacnych gości był również Wójt Gminy 
Wiśniew Pan Krzysztof Kryszczuk oraz 
Przewodnicząca Rady Rodziców Pani 
Małgorzata Jastrzębska. Po serdecz-
nym powitaniu przez Panią Katarzynę 
Wielgórską- Dyrektora Szkoły Podsta-
wowej im. Jana Pawła II  w Śmiarach,  
uroczyście wprowadzony został sztan-
dar i wszyscy uczestnicy spotkania od-
śpiewali hymn szkoły. Następnie usły-
szeliśmy Koncert Pieśni związanych  
z sylwetką Jana Pawła II w wykonaniu 
uczniów naszej placówki. Ks. Biskup 
przemawiając do uczniów i nauczy-
cieli odniósł się do obejrzanej części 
artystycznej i podkreślił, że obecnie 
też mamy do czynienia z nieustanną 
walką dobra i zła. Biorąc przykład  
z naszego patrona powinniśmy zawsze 
umieć wybierać dobro i być wrażli-
wym na wszystko co nas otacza. Ks. 
Biskup dokonał pamiątkowego wpisu  
w Kronice Szkoły. Po błogosławień-
stwie i chwili rozmowy z uczniami  
ks. Biskup spotkał się z nauczycielami.

12 czerwca 2019 r. dzieci z od-
działu przedszkolnego wybrały się na 
klasową wycieczkę do Parku Przygo-
dy w Siedlcach.  ,,Strefa zabaw” tego 
miejsca nie pozostawiała żadnego 
przedszkolaka obojętnym i wszyscy 
uczestnicy ochoczo oddali się  różno-
rodnej aktywności ruchowej na świe-
żym powietrzu. Niektóre dzieci dziel-
nie pokonywały podwieszane tory 
przeszkód, inne próbowały swych 
sił na ściance wspinaczkowej, a jesz-
cze inne ,,zniknęły w czeluściach” 
ogromnego dmuchanego zamku. 
Niebywałym powodzeniem wśród 
przedszkolaków cieszyła się trampoli-
na i domek z kuleczkowym basenem. 
Energii do dalszych zmagań naszym 
milusińskim dostarczyła z pewnością 
kiełbaska z grilla, a ochłodę pyszne 
lody. Aż żal było wracać.

Przed nami wakacje. Wszystkim 
uczniom życzymy udanego wypo-
czynku. Pamiętajcie o bezpieczeń-
stwie i do zobaczenia we wrześniu!

„Pożegnamy przedszkole, 
pokłonimy się szkole, nową 
drogą pójdziemy odważnie…” 

W dniu 18 czerwca 2019 
roku odbyło się uroczyste za-
kończenie przedszkola. Było 
bardzo uroczyście. Dzieci pięk-
nie zaprezentowały się przed 
swoimi rodzicami oraz panią 
Dyrektor, która podziękowała 
rodzicom  za pomoc i współ-
pracę, a wszystkim przedszko-
lakom życzyła udanych, bez-
piecznych wakacji i słonecznej 
pogody. Natomiast w dniu  
19 czerwca 2019 roku odbyło 
się pożegnanie dzieci z oddzia-
łem przedszkolnym. Pierwszy 
etap edukacji już za malucha-
mi, więc od września czeka na 
nich szkoła. Sześciolatki przygo-
towały krótki program artystycz-
ny, który obejrzeli rodzice. Na zakończenie starszaki otrzymały książki z dedykacją oraz słodki upo-
minek. Życzymy przyszłym pierwszakom wielu sukcesów, spełnienia marzeń oraz bezpiecznych 
i radosnych wakacji.

Na zabawę zapraszamy…
Z okazji Dnia Dziecka przedszkolaki odwiedziły salę zabaw. Zabawa w „Młynku” była znakomitym 

sposobem na wesołe i całkowicie bezpieczne spędzenie wolnego czasu.
Już w przedszkolu literki znamy i do czytania zasiadamy…
W dniu 7 czerwca 2019 roku, wszystkie przedszkolaki włączyły się do ogólnopolskiej akcji  

„Jak nie czytam jak czytam”. Korzystając z pięknej pogody, dzieci pod opieką swoich pań,  
wyszły na zewnątrz, usiadły na trawie i słuchały czytanej przez panią bibliotekarkę książeczki. 

Drzwi otwarte dla nowych przedszkolaków…
W dniu 8 czerwca 2019 roku, przedszkole mogły odwiedzić wszystkie dzieci wraz ze swoimi 

rodzicami. Nasi goście mieli możliwość zwiedzić budynek i przekonać się o bezpieczeństwie, 
wygodzie i komforcie jaki zapewniamy naszym dzieciom.

Numery alarmowe znamy, pierwszej pomocy udzielamy…
W dniu 30 maja 2019 roku, w oddziale przedszkolnym, odbyły się zajęcia z zakresu udzielania 

pierwszej pomocy przedmedycznej, które poprowadziły uczennice z klasy VIII naszej szkoły. Podczas 
spotkania dzieci nauczyły się podstawowych numerów alarmowych oraz jak wezwać pomoc przez 
telefon. Duże wrażenie zrobił „fantom”, na którym przedszkolaki uczyły się podstaw reanimacji.

Dziękujemy kochanym Rodzicom za…  
Pod takim hasłem, w dniu 24 maja 2019 roku, odbyło się wzruszające spotkanie z okazji 

Dnia Matki i Dnia Ojca. Występ maluszków, które rozpoczęły uroczystość, rodzice obejrzeli z bi-
jącym sercem i wypiekami na twarzy, ponieważ było to ich pierwsze, tak poważne wystąpienie.  
Następnie na scenę weszły starszaki, które pięknie recytowały wiersze, śpiewały oraz bawi-
ły się ze swoimi rodzicami. Jednak dopiero występ dzieci z oddziału przedszkolnego sprawił,  
że po policzkach gości popłynęły łzy wzruszenia. Niezapomnianych wzruszeń dostarczył wszystkim 
gościom taniec ojców z córkami oraz chwytający za serce taniec mam z synami. 

„Polscy Autorzy Dzieciom”
W dniu 16 maja 2019 roku przedszkolaki oraz dzieci z oddziału przedszkolnego wzięły udział  

w konkursie recytatorskim zorganizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Wiśniewie. Kon-
kurs przebiegał w bardzo miłej atmosferze a przedszkolaki zaprezentowały znane wiersze z klasyki lite-
ratury dziecięcej. Każdy z recytatorów zachwycił wdziękiem i niepowtarzalną interpretacją utworów.  
Iga Pawlik z kl. „0”b zdobyła III miejsce. Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy, książki i gratulacje.

„Wiwat Maj! Trzeci Maj!”
W dniu 7 maja 2019 roku, majowe święto obchodziły przedszkolaki, które z tej okazji nauczyły się 

słów hymnu państwowego. Natomiast w oddziale przedszkolnym odbyło się spotkanie czytelnicze. 
Gościem była pani Anna Kryszczuk – kierownik świetlicy szkolnej, która przeczytała dzieciom „Legen-
dę o syrenie”. Sześciolatki wykonały również biało – czerwone flagi, z którymi, pod opieką swoich pań  
udały się pod pomnik „Pomnik Poległym Za Wolność Polski 1914 -1921” w Wiśniewie. 

Marzena Nowicka

Przedszkole Samorządowe w Wiśniewie
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Zespół Oświatowy w Wiśniewie
Zespół Oświatowy w Wiśniewie. Szkoła Podstawowa  

im. B. Chrobrego w Wiśniewie
Uroczyste zakończenie roku szkolnego zgromadziło na hali 

sportowej uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników. Po uro-
czystym ślubowaniu absolwentów gimnazjum oraz absolwentów 
szkoły podstawowej pani Dyrektor – Urszula Sosnówka razem  
z nauczycielami wręczyła nagrody i świadectwa z wyróżnieniem 
najlepszym uczniom, dyplomy i podziękowania tym, którzy wy-
różnili się w zakończonym roku szkolnym pracą na rzecz naszej 
szkoły. Obecny na uroczystości Wójt Gminy Wiśniew – Krzysztof 
Kryszczuk wręczył nagrody i nadał tytuł „Najlepszego Ucznia Gmi-
ny Wiśniew 2019”: Annie Jastrzębskiej – uczennicy / absolwent-
ce gimnazjum za uzyskanie najwyższej średniej ocen oraz Kubie 
Jastrzębskiemu – uczniowi / absolwentowi Szkoły Podstawowej 
w Wiśniewie za osiągnięcia artystyczne w tym wokalne na festi-
walach i konkursach.

W roku szkolnym 2018/2019 nasi uczniowie odnosili sukce-
sy na różnych polach. Chłopcy z rocznika 2006. i młodsi uczest-
niczyli w Turnieju Piłki Nożnej Chłopców „Piłkarska Kadra Czeka”. 
Z pierwszego miejsca w grupie awansowali do etapu powiato-
wego, gdzie również zajęli pierwsze miejsce. Ostatecznie na Or-
liku LKS „Orzeł” w Nadarzynie zajęli czwarte miejsce na etapie 
wojewódzkim. Reprezentacja dziewcząt z klas 5. i 6. wywalczyła 
srebrny medal w Halowym Turnieju Piłki Nożnej, który odbył się 
w Suchożebrach. Zawody były rozgrywane w ramach Powiato-
wych Igrzysk Ludowych Zespołów Sportowych Szkół Podstawo-
wych. W sali widowiskowej GOK w Wiśniewie, uczniowie naszej 
szkoły zajęli wysokie miejsca w XXXVII TURNIEJU SZACHOWYM o 
Puchar Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie. Lena 
Jurzyk zdobyła II miejsce, a jej kolega Ireneusz Pawlik III miejsce. 
Nasi szachiści wzięli także udział w IV Otwartych Indywidualnych 
Mistrzostwach Szkół w Szachach Błyskawicznych. Zawody odby-
ły się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Siedlcach. Nasi re-
prezentanci uplasowali się na miejscach w pierwszej dziesiątce.  
W Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach, w Eli-
minacjach Powiatowych XXXVI Konkursu Recytatorskiego dla 
Dzieci im. Kornela Makuszyńskiego, w grupie dzieci starszych 
jury przyznało III miejsce Karolinie Jastrzębskiej, a w grupie dzieci 
młodszych wyróżnienie otrzymała Oliwia Młynarczyk. W Między-
narodowym  Konkursie Matematycznym „Kangur 2019” wyróż-
nienie zdobyli następujący uczniowie: Maciej Olszewski, Anna 
Jastrzębska i Aleksandra Wysokińska. Natomiast w XXIV Edycji 
Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego „Alfik  Matema-
tyczny” Aleksandra Wysokińska uzyskała wynik dobry. W biblij-
nym  konkursie dekanalnym „Ewangelia św. Mateusza” III miejsce 
otrzymały uczennice: Natalia Jóźwik, Anna Jastrzębska i Karolina 
Wróbel. W XII Festiwalu Piosenki Międzynarodowej, organizowa-
nym przez naszą szkolę, uczennica Karolina Jastrzębska wyśpie-
wała I miejsce, natomiast wyróżnienie specjalne otrzymały: Emi-
lia Najdyhor i Karolina Goliczewska. Realizowaliśmy innowacje 
pedagogiczne i różne programy. W klasach I –III „Dbam o zdrowie 
i przyrodę”. Tematyka innowacji dotyczyła promocji zdrowego 
trybu życia, właściwego odżywiania, uprawiania sportu i ochro-
ny przyrody. Uczniowie klasy III realizowali także Program Profi-
laktyczny „Wspólne Kroki w Cyberświecie”. Jego głównym celem 
było ukształtowanie wśród dzieci wiedzy i umiejętności, które 
sprzyjają bezpiecznemu korzystaniu z Internetu i mediów elektro-
nicznych, a także chronią przed uzależnieniem od nich. Również 
w przedszkolu i oddziale przedszkolnym realizowano innowację 
pedagogiczną „Jestem Polką i Polakiem” oraz Program Własny 
Edukacji Regionalnej „Wiśniew – miejsce, w którym żyję”. Dzie-

ci poznawały swoją „małą” Ojczyznę oraz Polskę, kraj w którym 
uczą się i mieszkają. Kampanie społeczne, w których wzięli udział 
uczniowie naszej szkoły to: „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny” 
– wszyscy uczestnicy, oprócz zdobytej wiedzy z zakresu bezpie-
czeństwa w ruchu drogowym, otrzymali upominki w postaci ele-
mentów odblaskowych, dzięki którym będą bardziej widoczni na 
drogach, a tym samym bardziej bezpieczni. Uczestniczyliśmy tak-
że w ogólnopolskiej akcji „Jak nie czytam jak czytam”, której głów-
nym celem było budowanie pozytywnego wizerunku książki, tak 
by czytanie kojarzyło się z czymś przyjemnym, z relaksem, wol-
nym czasem i rozrywką. Światowy Dzień Ziemi obchodziliśmy pod 
hasłem „Nie ma planety B”. Nadrzędnym celem kampanii było 
uświadomienie uczniom, jakie zniszczenia w przyrodzie wywołują 
nasze codzienne śmieci, a także przypominanie, że nie mamy dru-
giej Ziemi, że zmiana naszych przyzwyczajeń może przyczynić się 
do ochrony zagrożonych gatunków. Wycieczki, to świetny sposób 
na utrwalenie zdobytej w szkolnej ławce wiedzy. Nasi uczniowie  
z klas 3. gimnazjum odwiedzili Toruń. Wzięli udział w multime-
dialnym seansie o planetach w Planetarium „Kopernik”. Na kolej-
nej wycieczce, tym razem do Warszawy, zwiedzali stolicę Szlakiem 
Szarych Szeregów. Warszawę podziwiali również uczniowie z klas 
4. i 5., którzy odwiedzili Stadion Narodowy oraz zoo. Natomiast 
uczniowie z klasy VIIIa wyjechali na „zieloną szkołę” do Wierzbna 
na Mazurach. Jedną z najliczniejszych grup z diecezji siedleckiej 
stanowili nasi wolontariusze na spotkaniu Szkolnych Kół Caritas  
w Pratulinie. Wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom ży-
czymy, aby wakacje były okresem dobrego i bezpiecznego wypo-
czynku, czasem samych radosnych chwil i miłych przygód.

Marzena Nowicka, Marzenna Kurek 
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Turniej Koszykówki Dziewcząt i Chłopców szkół podstawowych
W poniedziałek 1 kwietnia 2018 r. w sali sportowej Szkoły 

Podstawowej w Śmiarach odbył się Gminny Turniej Koszy-
kówki Dziewcząt i Chłopców szkół podstawowych (kategoria 
dzieci klasy 4-6 i młodzieży klasy 7, 2 i 3)  zaliczany do RYWA-
LIZACJI SPORTOWEJ SZKÓł GMINY WIŚNIEW.

Zarówno w turnieju dziewcząt jak i chłopców mecze roze-
grane zostały systemem „każdy z każdym”. Poniżej prezentuje-
my wyniki turniejowych zmagań:
Dziewczęta – kategoria dzieci:
•	 I miejsce – Wiśniew,
•	 II miejsce – Śmiary
•	 III miejsce - Radomyśl.
Chłopcy – kategoria dzieci:
•	 I miejsce – Śmiary,
•	 II miejsce – Wiśniew,
•	 II miejsce – Radomyśl.

Dziewczęta – kategoria młodzież:
•	 I miejsce – Śmiary,
•	 II miejsce – Wiśniew, 
•	 III miejsce – Radomyśl.
Chłopcy – kategoria młodzież:
•	 I miejsce – Radomyśl,
•	 II miejsce – Śmiary,
•	 III miejsce – Wiśniew,

Zawody stały na dość wysokim poziomie i dostarczyły nie 
lada emocji. Wszystkim sportowcom bardzo serdecznie gratulu-
jemy i życzymy kolejnych sukcesów.

Dobiegły końca rozgrywki Ligi Regionalnej LZS w piłce nożnej „Wiosna 2019”.  
Po 5 kolejkach drużyna UKS Wiśniew zajęła pierwsze miejsce, zdobywając złoty medal.

Bilans meczów to: 13 punktów (4 zwycięstwa, 1 remis), 23 strzelone  bramki,  
7 straconych. Od samego początku rozgrywek UKS Wiśniew był liderem ligi. Poniżej 
prezentujemy wyniki poszczególnych meczów - wygląda to naprawdę dobrze:
•	 LZS  ,,Speed’’ Toki – UKS Wiśniew 0:5
•	 ULKS Korona Olszyc – UKS Wiśniew 3:3
•	 LZS  Seroczyn – UKS Wiśniew 1:4
•	 LZS Koszewnica – UKS Wiśniew 1:3
•	 LZS Żeliszew – UKS Wiśniew  2:8

Pierwsza trójka Ligi Regionalnej LZS w piłce nożnej 
,,Wiosna  2019’’
•	 I miejsce  - UKS Wiśniew 
•	 II miejsce LZS Korona Olszyc 
•	 III miejsce LZS Seroczyn  

Gratulujemy Naszym Sportowcom kolejnego sukce-
su i dziękujemy za godne reprezentowanie Nas na are-
nach w regionie siedleckim. 

rp

Złoty medal dla UKS Wiśniew W wakacje zajęcia  
na ORLIKU w Wiśniewie  
- zapraszamy

Wakacje, to czas relaksu, odpoczynku, 
nabieranie sił do kontynuowania nauki od 
września. Jednak odpoczywać, to nie zna-
czy nic nie robić! Odpoczynek to aktywność 
wszelkiego rodzaju, przy wykorzystaniu obiek-
tów sportowych, rekreacyjnych, przestrzeni w 
której czujemy się dobrze, swobodnie. 

Dlatego też informujemy i zapraszamy 
dzieci i młodzież na zajęcia organizowane pod 
opieką i nadzorem gminnych animatorów 
sportu Pana Roberta Pieroga oraz Magdale-
ny Jastrzębskiej. Kompleks boisk sportowych 
ORLIK 2012, zlokalizowany na terenie placu 
szkolnego Zespołu Oświatowego w Wiśnie-
wie, będzie czynny przez całe wakacje wg 
harmonogramu dostępnego na boisku. Moż-
na korzystać zarówno z boisk, jak również  
z urządzeń na placu zabaw – oczywiście ta ofer-
ta adresowana jest tylko dla dzieci do lat 10.

Informujemy także, że podczas wakacji ucz-
niowie mogą korzystać z boisk sportowych oraz 
placów zabaw dla dzieci, zlokalizowanych na 
terenach innych szkół tj. Szkół Podstawowych 
w Radomyśli i Śmiarach. Pamiętajmy jednak, 
aby korzystać z placów i urządzeń rozsądnie, 
tj. zważając na bezpieczeństwo swoje i innych. 
Rodziców również uczulamy, aby podczas za-
bawy dzieci np. na placach zabaw mieć je pod 
opieką i nadzorem. Zwracajmy uwagę na to, 
by na terenach sportowych czy rekreacyjnych 
typu place zabaw, nie pozostawiać rzeczy któ-
re mogą stanowić zagrożenie dla następnych 
użytkowników, mamy na myśli opakowania po 
napojach, posiłkach (typu puszki, butelki itp.). 
Wszyscy dbajmy o zdrowie i bezpieczeństwo.

bw

Uczniowie SP w Śmiarach w trakcie rozgrywek. Fot. UG

Drużyna Amazonka Wiśniew. Fot. arch. Drużyny
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22 maja 2019 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury 
w Siedlcach z/s w Chodowie odbył się Dzień Tańca w ramach 
IX Festiwalu Kultury Chodów 2019, na którym wystąpił Zespół 
Pieśni i Tańca Wiśniewiacy. 

Komisja w składzie: Marzena Tymińska – przewodniczący jury, 
Agnieszka Wojewódzka – członek jury, dokonała oceny wg nastę-
pujących kryteriów: choreografia, muzykalność, ruch sceniczny, 
ogólny wyraz artystyczny. 

Zespół wziął udział w 3 kategoriach: 
Kategoria I – Przedszkola i klasy ,,O” - Taniec Ludowy 
Grupa najmłodsza zajęła III miejsce, wystąpiła w „zabawach 

dziecięcych” 
Kategoria II – Szkoły Podstawowe Klasy I – III – Taniec Ludowy 
Grupa średnia zajęła I miejsce i wystąpiła w dwóch tańcach 

tańcu Lubelski oraz wiązance tańców kurpiowskich. 
Najstarsza grupa zdobyła I miejsce, zaprezentowała wiązankę 

tańców podlaskich.

IX FESTIWAL KULTURY  
ChODÓW 2019 - DZIEŃ TAŃCA

VIII FESTIWAL „PIOSENKI MOICh RODZICÓW”

30 maja 2019 roku (czwartek) godz. 10.00  w sali widowi-
skowa Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie odbyła się VIII 
Edycja Festiwalu „Piosenki Moich Rodziców”.

Festiwal otworzył dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury  
w Wiśniewie Paweł Ksionek powitał przybyłych wykonawców ich 
opiekunów oraz gości, Zastępcę Wójta Gminy Wiśniew Jarosława 
Krzymowskiego, Ks. proboszcza parafii Wiśniew Henryka Krupę, 
przewodnicząca Rady Gminy Wiśniew Elżbietę Wysokińska oraz 
Katarzynę Wielgórska dyrektor Szkoły Podstawowej w Śmiarach. 
Festiwal poprowadziły Sylwia Protasiuk i Kinga Izdebska z Mło-
dzieżowej Rady Gminy Wiśniew. Komisja Festiwalu w składzie:
•	 Marlena Uziębło – przewodnicząca,wokalistka, pedagog, 

menager PR absolwentka filologii germańskiej UW, założy-
cielka Stowarzyszenia ProDeutsch w Siedlcach. Wielbicielka 
muzyki z dawnych lat oraz Marleny Dietrich.

•	 Stanisław Wróblewski – członek, Kierownik Zespołu Lu-
dowego im. Zbigniewa Myrchy Wiśniewiacy. Inicjator 
Mazowieckiego Festiwalu Kapel Ludowych „Pod Siedlca-
mi w Wiśniewie”.

•	 Antoni Wiszniewski – członek, organista Parafii w Radomy-
śli, wokalista w zespole wokalnym „Radość” z Radomyśli, 

dokonała oceny wg następujących kryteriów: dobór repertuaru 
dostosowany do wieku i możliwości wokalnych, walory głosowe, 
własną interpretację piosenki, muzykalność oraz indywidualność 
artystyczną. Po wysłuchaniu 25 prezentacji w kategoriach, komisja 
postanowiła przyznać statuetki i dyplomy za następujące miejsca:

w kategorii: szkoły podstawowe 1-3
I. Lena Masiak
II. Lena Ornowska
III. Jan Korzeniowsk
Wyróżnienie: Antoni Ciepiela
Wyróżnienie: Julia Krajewska
w kategorii: szkoły podstawowe 4-6
I. Katarzyna Żur
II. Gabriela Łukasik
III. Emilia Szcześniak

  Sebastian Sitarz
Wyróżnienie: Olga Masiak 
Wyróżnienie: Karolina Jastrzębska 
Wyróżnienie: Daria Szerszenowicz 
w kategorii: szkoły podstawowe 7-8 i gimnazjum
I. Julia Perz Adriana Masiak
II. Komisja nie przyznała miejsca
III. Wiktoria Wójcicka Gabriela Sawczuk
Wyróżnienie: Dominika Kowalczyk  
Laureaci miejsc I, II i III wystąpili podczas Gminnego Dnia Dziecka  
w Mościbrodach 3 czerwca. Każdy uczestnik otrzymał dyplom i słodki 
upominek. W oczekiwaniu na obrady jury na uczestników i ich opie-
kunów czekał poczęstunek. Sponsorzy wydarzenia: Zakład Mięsny 
„Mościbrody” – Krzysztof Borkowski Dwór Mościbrody – Małgorzata 
Borkowska Sklep „Szaraczek” z Wiśniewa – Agnieszka Bożek.

Wszystkim wykonawcom gratulujemy!!!
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I FORUM KÓł GOSPODYŃ WIEJSKICh
11 maja w Sokołowie Podlaskim odbyło się I Forum Kół Go-

spodyń Wiejskich. Wspaniała atmosfera, przydatne rzeczowe 
informacje, ciekawi ludzie. 70 KGW z powiatów węgrowskiego, 
sokołowskiego oraz siedleckiego, które postanowiły kultywować 
tradycję, celebrować razem ważne wydarzenia i uroczystości, 
budować więzi międzyludzkie, aby mogli przekazać to, co ważne 
młodemu pokoleniu.

Spotkanie uświetniły Panie z KGW Helenów wystąpiły w Re-
gionalnym Forum Kół Gospodyń Wiejskich w Sokołowie Podla-
skim zorganizowanym przez Posła dr. Daniel Milewski, ujawniając 
swoje kolejne talenty - tym razem kabaretowe. Przy okazji forum 
prezentowały swoje wyroby rękodzielnicze oraz reklamowa-
ły Helenów piękną kroniką. Koło Wyjątkowych i Gospodarnych 
Pań pierwszy występ poza Helenowem ma już za sobą. Stres był 
ogromny, nawet Panie, które, na co dzień uchodzą za odważne  
i wygadane, obcierały zimny pot z czoła. Ale chyba nie było tak 
źle, nasz skecz ,,Familiada” nie jednokrotnie wywoływał uśmiech 
na twarzach publiczności.

Organizatorem wyjazdu był Dyrektor Gminnego Ośródka Kultury 
w Wiśniewie Paweł Ksionek.

KONCERT ChARYTATYWNY DLA FILIPKA
W niedzielę 28 kwietnia w Gminnym Ośrodku Kultury  

w Wiśniewie odbył się Koncert Charytatywny dla Filipka ze Sta-
rych Oknin. Cały dochód z przeprowadzonej w trakcie koncertu 
zbiórki został przekazany na rehabilitację i leczenie chłopca.

Wśród przybyłych gości byli m.in.: Krzysztof Kryszczuk - wójt 
gminy Wiśniew, Elżbieta Wysokińska - Przewodnicząca Rady 
Gminy Wiśniew, ks. Andrzej Kubalski - wikariusz parafii Wiśniew, 
Beata Wiszniewska - dyrektor Szkoły Podstawowej w Radomyśli, 
Katarzyna Wielgórska - dyrektor Szkoły Podstawowej w Śmiarach 
oraz Małgorzata Dymecka - prezes TSK RAZEM. Cześć oficjalną 
rozpoczął dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie  
- Paweł Ksionek, a koncert poprowadziły przewodnicząca i wiceprze-
wodnicząca Młodzieżowej Rady Gminy Wiśniew: Emilia Protasiuk  
i Paulina Izdebska.

W trakcie koncertu na scenie wystąpili:
•	 Zespół Ludowy Wiśniewiacy im. Zbigniewa Myrchy,
•	 Zespół Pieśni i Tańca Wiśniewiacy,
•	 Zespół Wokalny Radość z Radomyśli,
•	 Grupa Śpiewacza Białki,
•	 Kapela Zbucka,
•	 Rostkowski Country Band,
•	 Zespół Power-Beat,
•	 oraz gość specjalny Grzegorz Tchórzewski – Zespół Freestyle.

Podczas koncertu odbyła się również aukcja, którą poprowa-
dził Tomasz Skóra. Wylicytowane zostały m.in.: vouchery na tort 
urodzinowy z cukierni Pszczółka, voucher na godzinną lekcję jaz-
dy konnej, opalarka elektryczna, heblarka elektryczna, kubki - pa-
miątki z koncertu, tort okazjonalny od Agaty Marciniuk, voucher 
na kolację w restauracji Hotelu Kamienica, voucher na manicure 
hybrydowy w Eco Spa Siedlce ufundowany przez Piekarnię Bald-
win, kawa od Siedleckiej Manufaktury Kawy, godzinna przejażdż-
ka z MOTO SIEDLCE oraz przyczepa kempingowa na weekend.

Wolontariusze: 
Szkolne Koło Caritas Zespołu Oświatowego w Wiśniewie, 

Szkolne Koło Caritas ze Zbuczyna, radni  Młodzieżowej Rady 
Gminy Wiśniew oraz Tomasz Skóra.

WIOSENNY RAJD ROWEROWY
12 maja 2019 w sło-

neczne niedzielne po-
południe odbył się wio-
senny rajd rowerowy. 
Cykliści zebrali się przed 
Gminnym Ośrodkiem Kul-
tury i równo o 15.15 wy-
ruszyli w trasę po terenie 
naszej gminy.

Trasa wycieczki prze-
biegała przez miejscowości:
- Śmiary 
- Mroczki 
- Domanice 
- Przywory Duże 
- Lipniak 
- Rakowiec 
- Stok Wiśniewski 
- Wiśniew.

Na zakończenie wyprawy organizatorzy zaprosili na poczę-
stunek w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiśniewie.

Dziękujemy bardzo serdecznie druhom Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Gostchorzy za czuwanie nad bezpieczeństwem  
i zabezpieczenie trasy rajdu.
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XXXVI KONKURS RECYTATORSKI DLA DZIECI IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO

Dnia 16 maja 2019 r. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka  
Kultury w Wiśniewie odbył się etap gminny XXXVI Konkursu  
Recytatorskiego im. Kornela Makuszyńskiego.
Zgłoszonych zostało 15 uczestników. 
Konkurs obejmował dwie grupy wiekowe:  
klasy I-III oraz klasy IV-VI. 
Komisja w składzie: 
Zofia Czarnocka – Przewodnicząca 
Barbara Chojecka – Członek 
Paweł Ksionek – Członek 
przyznała następujące miejsca: 
w I grupie wiekowej (klasy I-III): 
1 miejsce – Oliwia Młynarczyk - ZO Wiśniew 
2 miejsce – Iga Gołoś - ZO Wiśniew 

3 miejsce – Emilia Najdyhor - ZO Wiśniew 
Wyróżnienie – Maja Izdebska - SP Radomyśl

W II grupie wiekowej (klasy IV-VI) komisja miał ciężkie zada-
nie w wytypowaniu zwycięzcy, dlatego postanowiła przyznać  
aż 4 pierwsze miejsca.
 1 miejsce Nikola Jastrzębska - SP Radomyśl 
 1 miejsce Klaudia Oknińska - SP Radomyśl 
 1 miejsce Karolina Jastrzębska - ZO Wiśniew 
 1 miejsce Amelia Paciorek - SP Śmiary 
 2 miejsce – Zuzanna Strzemięczna - ZO Wiśniew 
 3 miejsce – Aleksandra Kaniecka - ZO Wiśniew 
 Wyróżnienie – Julia Niedziółka - SP Radomyśl

Wszyscy laureaci otrzymali dyplomy i nagrody w postaci książek. 
Gratulujemy!!!

NOC ŚWIęTOJAŃSKA W PARKU 
MIEJSKIM W łUKOWIE

22 czerwca 2019 roku Zespół Ludowy „Wiśniewiacy” im. Zbi-
gniewa Myrchy wystąpił na scenie łukowskiego amfiteatru pod-
czas imprezy plenerowej zorganizowanej przez łukowski Ośro-
dek Kultury pt. „Noc Świętojańska”. Wydarzenie nawiązywało 
do słowiańskich tradycji powitania lata i obrzędów związanych  
z letnim przesileniem. Koordynatorką imprezy była Iwona Kryste-
cka.Pełna relacja z imprezy na stronie www.lok.lukow.pl.

„POLSCY AUTORZY DZIECIOM” 
KONKURS RECYTATORSKI

16 maja 2019 r. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka 
Kultury w Wiśniewie odbył sie konkurs recytatorski pt: Polscy 
autorzy dzieciom dla klas „0”.

Do zmagań przystąpiło 17 dzieci. Celem konkursu była pre-
zentacja umiejętności artystycznych dzieci oraz popularyzacja 
literatury dziecięcej wśród dzieci i rodziców.
Jury w składzie: 
Zofia Czarnocka - Przewodnicząca 
Barbara Chojecka - Członek 
Paweł Ksionek - Członek 
przyznało nagrody: 
I miejsce - Marzena Jastrzębska lat 4 - oddziału zerówkowy Szkoły 
Podstawowej w Śmiarach 
II miejsce   - Aleksandra Wardak - SP Śmiary 
    - Alicja Ługowska - SP Radomyśl 
III miejsce  - Karolina Lipińska - SP Radomyśl 
    - Iza Pawlik - ZO Wiśniew

Każdy uczestnik otrzymał dyplom i nagrodę w postaci książki. 
Wszystkim gratulujemy!
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SZAChOWA MAJÓWKA 2019
W niedzielę 19 maja odbył Turniej Szachowy „Szachowa 

Majówka”. Celem turnieju jest popularyzacja sportu szachowego 
wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Organizatorem był Gminny 
Ośrodek Kultury w Wiśniewie. Turniej ma charakter otwarty już 
od godziny 9: 30 zawodnicy zgłaszali lub potwierdzali swoją obec-
ność przy stoliku sędziowskim.

W turnieju udział wzięło 14 zawodników indywidualnie  
w dwóch kategoriach OPEN i JUNIOR. System rozgrywek, w jakim 
zmierzyli się uczestnicy to 7 rund w systemie szwajcarskim. Tempo 
gry: 10 minut + 5 sekund za posunięcie dla zawodnika. Turniej sę-
dziował Józef Flaziński - sędzia klasy państwowej. 

Nagrody wręczył Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Paweł 
Ksionek. Nagrody zostały przyznane w następujących kategoriach: 

w kategorii OPEN:
I. hubert Pisarski
II. Włodzimierz Gryczka
III. Józef Flaziński
IV. Franciszek Jurzyk
V. Krzysztof Skwierczyński
VI. Anna Cabaj

W kategorii JUNIOR:
I. Ksawery Popowski
II. Szymon Popowski
III. Adam Goławski
IV. Hubert Kłopotowski
V. Nikodem Markiewicz
VI. Adrian Szewczyk
VII. Dawid Ksionek
VIII. Stanisław Olszewski

Na zakończenie turnieju każdy z uczestników miał okazje 
wybić swoją własna pamiątkową Monetę - „Talar Wiśniewski”. 
Turniej zaliczany do klasyfikacji Grand Prix Gminy Wiśniew 2019. 
Serdecznie gratulujemy i zapraszamy na kolejny Turniej 21 lipca.

V PRZEGLĄD GRUP PRZEDSZKOLNYCh „ WIOSENNE INSPIRACJE NA WSI”
17 maja 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiśniewie 

po raz V odbył się Przegląd Grup Przedszkolnych pt: „Wiosenne 
inspiracje na wsi”.

Na scenie zobaczyliśmy 7 występów najmłodszych artystów.
Licznie zgromadzona publiczność miała okazję podziwiać nie-

samowite talenty i przepiękne stroje aktorów.
Wśród gości na widowni zasiedli mieszkańcy Wiśniewa,  

pracownicy Urzędu Gminy, rodzice i dziadkowie artystów.
W przeglądzie udział wzięli: 
• Szkoła Podstawowa w Śmiarach Oddział Przedszkolny - opiekun 

Agnieszka Bartczak-Krzewicka Taniec „Wesoły Taniec” 
• Slajd Kids – Gminny Ośrodek Kultury w Zbuczynie - opiekun Kot 

Agnieszka Taniec „Dziewczyny rządzą…” 
• Szkoła Podstawowa w Śmiarach Oddział Przedszkolny - opiekun 

Agnieszka Bartczak-Krzewicka Taniec „Taniec Kurczaków” 
• 5-latki ze Zbuczyna - Gminne Przedszkole w Zbuczynie - opie-

kun Kot Agnieszka Taniec „Na tropie Różowej Pantery 
• Miejskie Przedszkole nr. 21 Krasnoludki - opiekun Urszula Bie-

lak, Justyna Skwarek Taniec Góralski „W murowanej piwnicy” 

• 5-latki ze Zbuczyna - Gminne Przedszkole w Zbuczynie - opie-
kun Kot Agnieszka Taniec „Candy Man” 

• Przedszkole Niepubliczne „Wesoły Smyk”- Zespół Wesołe Smy-
ki - opiekun Aleksandra Michalska Piosenka „Wiosna”

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie Paweł 
Ksionek serdecznie podziękował za udział w przeglądzie, pogra-
tulował rodzicom tak zdolnych i aktywnych dzieci oraz wręczył 
uczestnikom i opiekunom pamiątkowe dyplomy. Na zakończenie 
wszyscy udali się na słodki poczęstunek.

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019
We wtorek 18 czerwca 2019r. w sali widowiskowej Gminnego 

Ośrodka Kultury w Wiśniewie odbyło się uroczyste zakończenie 
roku szkolnego dla grup i sekcji działających przy GOK w Wiśniewie.

Dyrektor Paweł Ksionek powitał przybyłych gości, wśród nich 
nie zabrakło Wójta Gminy Wiśniew Krzysztofa Kryszczuka.

Dzieci z sekcji języka angielskiego wystąpiły w progra-
mie SUMMER SHOW, natomiast dzieci, które uczęszczały na za-
jęcia taneczne do Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca «Wiśniewia-
cy” im. Zbigniewa Myrchy zaprezentowały zdobyte umiejętności 
przed rodzicami i publicznością. Na sam koniec z rąk dyrektora 
Pawła Ksionka oraz Pani Bożeny Wojciuk choreografa zespołu 
„Wiśniewiacy” zostały wręczone pamiątkowe dyplomy, a także 
czekała mała niespodzianka w postaci poczęstunku.

Wszystkim gratulujemy i zapraszamy po wakacjach.
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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. 6),
bądź telefonicznie, tel. 25 641 73 13.
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