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Dożynki Gminy Wiśniew 2017
W Gminie Wiśniew już po dożynkach. W niedzielę 17 września mieszkańcy tłumnie dziękowali za tegoroczne plony. Oprócz 
tradycyjnego poświęcenia wieńców dożynkowych i odznaczenia zasłużonych rolników, nie zabrakło wspólnej zabawy…

Dokończenie na stronach 16-17 
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Informacja Wójta Gminy Wiśniew

• Nr 222/2017 z dnia 10.07.2017 r. w sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2017 r.,

• Nr 223/2017 z dnia 11.07.2017 r. w sprawie powołania komisji 
mieszkaniowej,

• Nr 224/2017 z dnia 13.07.2017 r. w sprawie powołania Komisji do 
przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Kie-
rownik Referatu Rozwoju i Inwestycji w Urzędzie Gminy Wiśniew,

• Nr 225/2017 z dnia 13.07.2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu  
ofert na realizację zadań publicznych gminy Wiśniew w 2017 roku  
z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz 
podtrzymywania i upowszechnienia tradycji narodowej,

• Nr 226/2017 z dnia 14.07.2017 r. w sprawie powołania komisji 
egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień  
nauczyciela mianowanego. 

• Nr 227/2017 z dnia 24.07.2017 r. w sprawie ustalenia ceny  
nieruchomości mienia gminnego przeznaczonej do sprzedaży,

• Nr 228/2017 z dnia 31.07.2017 r. w sprawie powołania komisji 
do odbioru zadania inwestycyjnego „ Przebudowa drogi gmin-
nej przez wieś w Starych Okninach”.

• Nr 229/2017 z dnia 09.08.2017 r. w sprawie powołania komisji 
przetargowej na termomodernizację i przebudowę budynku 
Urzędu Gminy Wiśniew,

• Nr 230/2017 z dnia 09.08.2017 r. w sprawie powołania komi-
sji przetargowej na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów 
rolnych w Helenowie,

• Nr 231/2017 z dnia 09.08.2017 r. w sprawie powołania komi-
sji do odbioru zadania inwestycyjnego „Przebudowa budynku 
szkolnego w Zespole Oświatowym w Radomyśli”,

• Nr 232/2017 z dnia 09.08.2017 r. w sprawie powołania komisji 
do odbioru zadania inwestycyjnego „Przebudowa budynku 
szkolnego w Zespole Oświatowym w Śmiarach”,

• Nr 233/2017 z dnia 11.08.2017 r. w sprawie opracowania materia-
łów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok,

• Nr 234/2017  z dnia 21.08.2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia ot-
wartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy 
Wiśniew w 2017 roku,

• Nr 235/2017 z dnia 22.08.2017 r. w sprawie powołania komisji 
przetargowej do przeprowadzenia przetargu,

• Nr 236/2017 z dnia 28.08.2017 r. w sprawie informacji  
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wiśniew, informacji  
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym 
o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz wykonania planów 
finansowych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku.

• Nr 237/2017 z dnia 28.08.2017 r.  w sprawie powołania komisji 
do ustalenia normy paliwa w sprzęcie silnikowym,

• Nr 238/2017 z dnia 31.08.2017 r zmieniające Zarządzenie  
Nr 166/2016 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 14 listopada 2016 r. 
w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług 
Gminy Wiśniew oraz jej jednostek budżetowych. 

• Nr 239/2017 z dnia 31.08.2017 r.  w sprawie zmiany polityki 
rachunkowości w Urzędzie gminy Wiśniew,

• Nr 240/2017 z dnia  12.09.2017 r.  w sprawie powołania komisji 
przetargowej „Budowa boiska sportowego w Wiśniewie”,

• Nr 241/2017 z dnia 12.09.2017 r. w sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2017 r.,

• Nr 242/2017 z dnia 13.09.2017 r. w sprawie zmian w Wielolet-
niej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniew na lata 2017-2024,

• Nr 243/2017 z dnia 14.09.2017 r. w sprawie powołania komisji 
przetargowej „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łupiny”.

jk

Zarządzenia wydane w okresie od 10 lipca 2017 r. do 14 września 2017 r.

UchWały pODjęte prZeZ raDę GmIny WIśnIeW

• Uchwała Nr XXXI/204/2017 w sprawie zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej gminy Wiśniew na lata 2017- 2024,

• Uchwała Nr XXXI/205/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy 
Wiśniew na 2017 rok,

• Uchwała Nr XXXI/206/2017 w sprawie udzielenia pomocy  
finansowej dla Powiatu Siedleckiego,

• Uchwała Nr XXXI/207/2017 w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy Wiśniew w części dotyczącej miej-
scowości Śmiary,

• Uchwała Nr XXXI/208/2017 sprawie zmiany uchwały Nr XXI-
II/144/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości, jk

• Uchwała Nr XXXI/209/2017 w sprawie wyrażenia zgody na ob-
ciążenie służebnością przesyłu nieruchomości mienia gminne-
go w miejscowości Tworki,

• Uchwała Nr XXXI/210/2017 w sprawie wyrażenia zgody na ob-
ciążenie służebnością przesyłu nieruchomości mienia gminne-
go w miejscowości Daćbogi. 

• Uchwała Nr XXXI/211/2017 w sprawie upoważnienia Wójta 
Gminy do wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesy-
łu nieruchomości mienia gminnego w miejscowości Wiśniew

• Uchwała Nr XXXI/212/2017 w sprawie zaciągnięcia pożyczki 
długoterminowej na pokrycie planowanego deficytu na wy-
przedzające finansowanie. 

podczas XXXI sesji w dniu 8 sierpnia 2017 r.
rada Gminy Wiśniew podjęła następujące uchwały:
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Od 1 października zgodnie z ustawą 
z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie usta-
wy o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych 
(Dz.U. z 2017 poz. 844) mieszkańcy po-
wiatu siedleckiego usługę nocnej i świątecznej opieki medycznej  
w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej będą mieli zapewnioną 
w placówce meditrans w Zbuczynie przy ul. terespolskiej 13.

Taką pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 
od 18:00 do 8:00 rano dnia następnego oraz przez całą dobę  
w soboty, niedziele i dni świąteczne.
Dyżurujący lekarz udziela porad:
- w warunkach ambulatoryjnych,
- w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
- telefonicznie.
Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta 
można skorzystać w razie:
- nagłego zachorowania;
-  nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów suge-

rujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek 
zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez 
recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;

-  gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni 
może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Nowa ustawa nie wymusza rejonizacji więc w razie nagłego 
zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent 
może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świą-
tecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka,  
i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej 
(POZ) złożył swoją deklarację. ik

jk

• Uchwała Nr XXXII/213/2017 w sprawie zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej gminy Wiśniew na lata 2017- 2024,

• Uchwała Nr XXXII/214/2017 w sprawie zmian w budżecie Gmi-
ny Wiśniew na 2017 rok,

• Uchwała Nr XXXII/215/2017 w sprawie zasad i trybu przepro-
wadzania konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie zmiany 
granic Gminy Wiśniew,

• Uchwała Nr XXXII/216/2017 w sprawie nabycia nieruchomości 
na mienie gminne w obrębie geodezyjnym Myrcha,

• Uchwała Nr XXXII/217/2017 w sprawie nabycia nieruchomości 

na mienie gminne w obrębie geodezyjnym Stok Wiśniewski,
• Uchwała Nr XXXII/218/2017 w sprawie wyrażenia zgody na ob-

ciążenie służebnością gruntową i przesyłu nieruchomości mie-
nia gminnego w miejscowości Gostchorz,

• Uchwała Nr XXXII/219/2017 w sprawie upoważnienia Wójta 
Gminy do wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu 
nieruchomości mienia gminnego w miejscowości Borki-Paduchy,

• Uchwała Nr XXXII/2020/2017 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy 
do wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową i przesyłu 
nieruchomości mienia gminnego w miejscowości Mroczki. 

• Uchwała Nr XXXIII/221/2017 w sprawie zmian w Wieloletniej Pro-
gnozie Finansowej gminy Wiśniew na lata 2017- 2024,

• Uchwała Nr XXXIII/222/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy 
Wiśniew na 2017 rok,

• Uchwała Nr XXXIII/223/2017 w sprawie zaciągnięcia długotermi-
nowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Warszawie,

• Uchwała Nr XXXIII/ 224/2017 w sprawie przyjęcia do realizacji 
projektu pt. „Dobra pora na aktywnego seniora” realizowanego  
w ramach Osi priorytetowej IX. Wspieranie włączenia społecznego 
i walka z ubóstwem, Działania 9.2 „Usługi społeczne i usługi opie-
ki zdrowotnej”, Poddziałania 9.2.1 „Zwiększanie dostępności usług 

społecznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014 - 2020,

• Uchwała Nr XXXIII/225/2017 w sprawie wyrażenia zgody na ob-
ciążenie służebnością przesyłu nieruchomości mienia gminnego  
w miejscowości Helenów,

• Uchwała Nr XXXIII/226/2017 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy 
do wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową przesyłu 
nieruchomości mienia gminnego w miejscowości Wiśniew Kolonia, 
Mościbrody Kolonia, Wólka Wiśniewska, Myrcha,

• Uchwała Nr XXXIII/227/2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 
nieruchomości na rzecz Gminy Wiśniew.

podczas XXXII sesji w dniu 5 września 2017 r.
rada Gminy Wiśniew podjęła następujące uchwały:

podczas XXXIII sesji w dniu 22 września 2017 r.
rada Gminy Wiśniew podjęła następujące uchwały:

nocna i świąteczna 
opieka zdrowotna

Odejście na emeryturę

W październiku bieżącego roku odchodzi na emeryturę 
pani Bogumiła Woźniak wieloletni pracownik Gminnego 
Ośrodka pomocy Społecznej w Wiśniewie. 

Pani Bogusia od 2004 roku zajmowała się realizacją zadań 
związanych z udzielaniem świadczeń rodzinnych, świadczeń  
z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowaniem działań  
wobec dłużników alimentacyjnych.

Serdeczne podziękowania i słowa uznania za zaangażowa-
nie w pracę, sumienność oraz obowiązkowość składają współ-
pracownicy z GOPS i UG.

gops

Bogumiła Woźniak. Fot. UG
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Inwestycje w gminie Wiśniew 2017

przebudowa drogi dojazdowej do gruntów  
rolnych w helenowie

termomodernizacja i przebudowa budynku  
Urzędu Gminy Wiśniew

W dniu 3 sierpnia br. w Urzędzie Marszałkowskim Wojewódz-
twa Mazowieckiego w Warszawie podpisaliśmy umowę o udzie-
lenie dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji 
gruntów rolnych pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do grun-
tów rolnych w Helenowie”. Inwestycja polega na wykonaniu na-
wierzchni tłuczniowej na powierzchni 3 927,5 m2 i długości 730 m.  
W drodze przetargu nieograniczonego wybrany został wykonaw-
ca robót - F.H.U. Marcin Prokurat, który zaoferował wykonanie 
zadania za kwotę 171 002,6 zł, z czego wg podpisanej umowy, 
Urząd Marszałkowski dofinansuje 50 % zadania, tj. około 85 000 zł.  
Termin wykonania prac to 31 październik br.

Budowa boiska piłkarskiego w Wiśniewie

W marcu br. Gmina Wiśniew złożyła wniosek do Ministra 
Sportu i Turystyki o dofinansowanie zadania pn.: „Budowy boi-
ska piłkarskiego w Wiśniewie, gm. Wiśniew” z Programu Rozwoju 
Szkolnej Infrastruktury Sportowej 2017. Wniosek został rozpa-
trzony pozytywnie. Dnia 12 sierpnia podpisaliśmy umowę z MSiT 
w Warszawie na zadanie, na które dostaliśmy dofinansowanie  
w wysokości 1 387 500 zł. Całkowity koszt inwestycji został wy-
ceniony na 3 420 904 zł. Dzięki inwestycji powstanie pełnowy-
miarowe boisko trawiaste z bieżnią, trybunami, szatnią, drogami  
i placami wewnętrznymi, oświetleniem oraz ogrodzeniem. Rozpo-
częcie prac jeszcze w tym roku, a planowane zakończenie w 2019 r.

14 września br. została podpisana umowa z wykonawcą zada-
nia na wykonanie I etapu termomodernizacji i przebudowy bu-
dynku Urzędu Gminy Wiśniew. Zamówienia udzielono wykonawcy 
wybranemu w drodze przetargu nieograniczonego – firmie Zakład 
Elektrotechniczny Zeltech z Siedlec, która zaoferowała wykonanie 
zadania za kwotę 1.697.654,12 zł. Zakres robót będzie obejmował 
wymianę dachu, wykonanie elewacji z termomodernizacją oraz 
rozbudowę o zespół wejściowy z windą dla osób niepełnospraw-
nych. Zakończenie robót przewidziane jest jesienią przyszłego roku.

Usuwanie i unieszkodliwienie azbestu

Gmina Wiśniew w maju br. podpisała umowę z Środowisko  
i Innowacje Sp. z o.o. z Dobrowa na realizację zadania pn.: „Usu-
wanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Wiśniew  
w 2017 r.”. W ramach zadania zutylizowanych zostanie 124 tony 
płyt azbestowo – cementowych z 54 posesji znajdujących się na 
terenie naszej gminy. Prace związane z odbiorem i utylizacją po-
trwają do 20 października 2017 r. Gmina Wiśniew pozyskała dofi-
nansowanie na realizację powyższego zadania z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warsza-
wie. Kwota przyznanej dotacji wynosi 35.634 zł. Przypominamy 
jednocześnie, że w sposób ciągły trwają zapisy osób, które chcą 
zgłosić eternit do utylizacji w przyszłym roku. Zainteresowanych 
zapraszamy do urzędu gminy do pok. 17 w godzinach pracy urzędu.

Droga w Helenowie. Fot. UG

Projekt boiska. Fot. UG

Podpisanie umowy z wykonawcą. Fot. UG

Zabezpieczone płyty azbestowe. Fot. UG
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przebudowa budynku szkolnego w śmiarach

W sierpniu br. zakończyła się przebudowa budynku szkolne-
go w Śmiarach, polegająca na wyodrębnieniu i utworzeniu części 
przedszkolnej, rozbudowie o zewnętrzne schody ewakuacyjne  
w szkole, przeniesieniu biblioteki na I piętro oraz zmianie prze-
znaczenia zaplecza sali ćwiczeń na salę lekcyjną. Wykonawcą 
zadania była firma Invest-Ciołek Jarosław ze Starej Wróbliny  
gm. Łuków. Wartość wykonanych robót to kwota 188.400,00 zł.

przebudowa budynku szkolnego w radomyśli

W wakacje w placówce oświatowej w Radomyśli została prze-
prowadzona przebudowa i remont części pomieszczeń budynku 
szkolnego, polegająca na wydzieleniu pomieszczeń przedszkol-
nych, przystosowaniu części żywieniowej do obowiązujących 
przepisów oraz remoncie części sal lekcyjnych, korytarzy, klatki 
schodowej i sanitariatów, w tym wymianie instalacji centralnego 
ogrzewania. Wykonawcą zadania była firma Zbigniew Radzikow-
ski Usługi Remontowo-Budowlane z Siedlec, która zaoferowała 
wykonanie prac za kwotę 420.793,41 zł.  

Budowa świetlicy wiejskiej w tworkach

Prace budowlane zostały zakończone. Wykonawcą budowy 
świetlicy była firma Usługi Budowlane Aleksander Bancerz z Wólki 
Domaszewskiej gm. Wojcieszków. Nowa świetlica ma powierzch-
nię użytkową 334,46 m2 i kubaturę 1989,20 m3, a koszt jej wy-
budowania wraz z powierzchnią utwardzoną kostką betonową  
z miejscami postojowymi dla pojazdów wyniósł  1.086.096,04 zł. 

czyszczenie rynien spustowych
22 września na budynku Urzędu Gminy Wiśniew zostały 

wykonane prace związane z udrożnieniem i oczyszczeniem 
rynien dachowych. prace wykonał Zakład Usług Budowlanych 
„czarnocki” z Siedlec.

- Rynny mają za zadanie skutecznie odprowadzać wodę z da-
chu, dlatego też powinny być pod stałą kontrolą. Co jakiś czas trze-
ba sprawdzić, czy rynny i rury spustowe są drożne, czy nie zalegają 
w nich liście, gałęzie lub nie ma w nich zbyt wiele błota. System 
rynnowy sprawdzamy również pod kątem ewentualnych pęknięć  
i nieszczelności. Jest to zajęcie czasochłonne, wymagające sprawno-
ści fizycznej oraz odpowiedniego sprzętu, dlatego prace te zostały 
zlecone firmie zewnętrznej – powiedział Grzegorz Wierzbicki, kie-
rownik referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Wiśniew.

wo

Okresowy przegląd SUW
referat Gospodarki Komunalnej informuje, że w paździer-

niku br. zostanie przeprowadzony okresowy serwis związany  
z eksploatacją Stacji Uzdatniania Wody w Wiśniewie i radomyśli,  
na których wydobywana jest woda, którą piją na co dzień miesz-
kańcy naszej gminy.

Okresowy przegląd obejmował będzie m.in. wykonanie kon-
troli ogólnego stanu technicznego urządzeń, kontrolę stanu zbior-
nika retencyjnego i jego osprzętu, badanie wody uzdatnionej  
w zakresie zawartości Fe,Mn,Nh4, kontrolę automatyki i ustawień 
parametrów sterowania pracą filtrów oraz korekta nastaw.

Dodatkowo zostaną wykonane bardzo dokładne przeglądy  
i ewentualne wymiany części sprężarek powietrza, które wspoma-
gają działanie pomp, a także przegląd dmuchaw służących do napo-
wietrzania złoża, które jest niezbędne w procesie uzdatniania wody.

gk

Szkoła w Radomyśli. Fot. UG

Sala w świetlicy w Tworkach. Fot. UG

Wyremontowana sala lekcyjna w Śmiarach. Fot. UG

Prace konserwacyjne. Fot. UG

Urządzenia na SUW Wiśniew. Fot. UG
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przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne to 
jedna z najistotniejszych infrastruktur tech-
nicznych dla wszystkich budujących budynek 
mieszkalny oraz dla tych, którzy do tej pory 
nie podłączyli budynku do sieci wodociągowej 
bądź kanalizacyjnej. aby skorzystać z możliwo-
ści przyłączenia do gminnej sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej, trzeba dopełnić szeregu formal-
ności aby posiadać takie przyłącze.

Zasady przyłączania do gminnej sieci wo-
dociągowej i kanalizacyjnej reguluje ustawa  
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrze-
niu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r.,  
poz. 328). Zadaniem Gminy jest wybudowanie zarówno sieci wo-
dociągowej jak i kanalizacyjnej. Najważniejsze dla przyszłych od-
biorców są przepisy art. 15 ww. ustawy, zgodnie z którymi osoba 
ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości i wykonanie przyłącza 
od sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej do wewnętrznej instala-
cji, na własny koszt zapewnia realizację przyłączy oraz studni wo-
domierzowej i studzienki kanalizacyjnej (lub pomieszczenia przewi-
dzianego do lokalizacji wodomierza głównego).

Inwestor ubiegający się o przyłączenie nieruchomości składa 
pisemny wniosek do Wójta Gminy Wiśniew o wyrażenie zgody na 
podłączenie się do sieci. Wzór wniosku otrzymamy w Urzędzie 
Gminy Wiśniew pok. nr 20. 

Z wnioskiem o przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanali-
zacyjnej może występować osoba posiadająca tytuł prawny do ko-
rzystania z nieruchomości. Niezbędnym załącznikiem do wniosku  
o przyłączenie do infrastruktury technicznej jest aktualna mapa za-
sadnicza w skali 1:1000 lub 1:500. Mapę zasadniczą bez sprawdzenia 
w terenie nabywamy w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geo-
dezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Siedlcach przy 
ul. Skwer Niepodległości 2 (wejście od ul. Pułaskiego). Na przedmio-
towej mapie zaznaczamy planowane usytuowanie przyłącza wodo-
ciągowego lub kanalizacyjnego. Wniosek wraz z zaznaczoną trasą 
przyłącza składamy w Urzędzie Gminy Wiśniew w kancelarii pok.  
nr 8. Gmina określa warunki przyłączenia i przekazuje je wniosko-
dawcy w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia wnio-
sku. Warunki przyłączenia są ważne 2 lata od dnia ich wydania.  
W przypadku niezrealizowania przyłączenia do sieci wodociągowej 
w okresie ważności niniejszych warunków technicznych wniosko-
dawca ponownie występuje o ustalenie nowych warunków.

Po otrzymaniu warunków przyłączenia wydanych prze ad-
ministratora sieci wodociągowej w tym przypadku Wójta Gmi-
ny Wiśniew inwestor zobowiązany jest zlecić wykonanie pro-
jektów przyłączy u projektanta z odpowiednimi uprawnieniami 
budowlanymi w branży sanitarnej. Projekt oraz plan sytuacyjny 
przyłącza wodociągowego czy kanalizacyjnego należy uzgodnić  

przyłączenie nieruchomości do sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej

z Wójtem Gminy Wiśniew. W szczegól-
nych przypadkach usytuowanie projek-
towanego przyłącza należy uzgodnić na 
naradzie koordynacyjnej w Starostwie 
Powiatowym w Siedlcach. 

W przypadku usytuowania sieci w pasie 
drogowym wnioskodawca winien otrzymać 
zezwolenie zarządcy drogi tj. przy:
-  drogach gminnych - Wójta Gminy Wiś-

niew, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew,
-  drogach powiatowych - Zarządu Powiatu Sied-
leckiego ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce,

-  drogach krajowych - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i auto-
strad oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa.

Przyłącze wodociągowe oraz kanalizacyjne powinno być wy-
konane przez uprawnionego wykonawcę specjalizującego się  
w usługach wodno-kanalizacyjnych. Termin wykonania przyłącza 
wodociągowego bądź kanalizacyjnego należy uzgodnić z Urzę-
dem Gminy Wiśniew z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem 
w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Wiśniew 
(pok. nr 20, tel. 25 641-73-13 wew. 104 lub 609-516-411). 

Wykonane przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne podlega od-
biorowi przez upoważnionego przedstawiciela Urzędu Gminy Wiś-
niew, który przed zasypaniem stwierdza czy dane przyłącze jest 
wykonane zgodnie z wydanymi warunkami i sztuką budowlaną 
oraz  spisuje protokół odbioru technicznego po zakończeniu robót 
(od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj. od godz. 
8 do 16); w trakcie odbioru przyłącza następuje zainstalowanie oraz 
zaplombowanie wodomierza zakupionego przez Gminę, zgodnie  
z § 5. Uchwały Rady gminy Wiśniew w sprawie regulaminu dostar-
czania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wiśniew. 
Przyłącze wodociągowe oraz kanalizacyjne wykonane niezgodnie  
z wydanymi warunkami nie zostanie dopuszczone do eksploatacji.

Zlecamy uprawnionemu geodecie wykonanie geodezyjnej in-
wentaryzacji powykonawczej zrealizowanych przyłączy.

Po odbiorze technicznym przyłączy odbiorca zobowiązany 
jest do niezwłocznego złożenia w Urzędzie Gminy Wiśniew (pok. 
nr 20) wniosku o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i od-
prowadzanie ścieków wraz z geodezyjną inwentaryzacją przyłą-
cza przyjętą do zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbioro-
wym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  
(Dz. U. z 2017 r. poz. 328) kto bez uprzedniego zawarcia umo-
wy, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze 
grzywny do 5 000 zł, natomiast bez uprzedniego zawarcia umo-
wy, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze 
ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.

gk

remonty dróg
W okresie wakacyj-

nym zostały przeprowa-
dzone prace związane  
z remontami na drogach 
gruntowych i uzupełnie-
niem ubytków na dro-
gach asfaltowych.

Remonty zostały przeprowadzone w miejscowościach: Borki-
-Paduchy, Borki-Kosiorki, Lipniak, Nowe Okniny, Okniny-Podzdrój, 
Wiśniew i Wiśniew-Kolonia. Do naprawy dróg został wykorzystany 
tłuczeń i żwir zakupiony w wyniku przeprowadzonego rozpoznania 
cenowego. Koszt tegorocznych remontów wyniósł 44 650,49 złotych.

Na przełomie lipca i sierpnia zostały wykonane także prace remon-
towe na drogach utwardzonych polegające na uzupełnieniu ubytków 
w nawierzchniach asfaltowych. Prace te wykonała firma Pana Jerzego 
Czerskiego z Siedlec, a ich łączny koszt wyniósł 23 361,00 złotych.

gk
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podopieczni mOW  
w Gostchorzy sprzątali skraj lasu

W dniu 23 września 2017 r. podopieczni młodzieżowego Ośrod-
ka Wychowawczego w Gostchorzy, kierowanego przez pana janu-
sza michalika, kolejny raz oczyścili niezwykle zaśmiecony odcinek 
pasa drogowego drogi powiatowej, ciągnący się od drogi krajowej 
Siedlce – łuków, w stronę radomyśli z różnego rodzaju śmieci.

Młodzież wyposażona w kamizelki odblaskowe razem z opie-
kunami wyruszyli do działań. Teren gminy został oczyszczony  
z różnego rodzaju śmieci, które szpeciły ten odcinek drogi. Miesz-
kańcy i turyści wyrzucają do lasu plastik, szkło, kartony, guma, 
metal – wszystko to zniknęło z przydrożnych rowów i skraju 
lasu dzięki młodzieży, której nie jest obojętny wygląd naszych 

terenów. Akcja przyniosła bardzo dobry efekt – teraz jest czysto 
i zielono.

Prace nadzorowali wychowawcy: Damian Wierzbicki,  
piotr Wiewiórka oraz Bartosz Smoliński. 

Brawo chłopaki – dziękujemy w imieniu mieszkańców 
gminy Wiśniew!

ik

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
W dniach od 26 do 30 października br. na terenie Gminy 

Wiśniew została przeprowadzona zbiórka mebli i innych odpa-
dów wielkogabarytowych.

Objęła ona wszystkie miejscowości w gminie, cechujące się 
zwartą zabudowa. Mieszkańcy kolonii oraz domów oddalonych 
od zabudowy ciągłej mieli możliwość dowiezienia odpadów  
do drogi głównej w miejscowości gdzie była prowadzona zbiórka.

Poniżej podajemy ilości odpadów wielkogabarytowych jakie miesz-
kańcy gminy wystawili przed swe posesje w poszczególnych sektorach:
- Sektor I: Lipniak, Stok Wiśniewski, Myrcha, Wólka Wołyniecka, Wólka 

Wiśniewska, Mościbrody, Mościbrody-Kolonia, Helenów –  3,4 tony. 
- Sektor II: Borki-Kosiorki, Borki-Sołdy, Borki-Paduchy, Ciosny, 

Zabłocie, Okniny-Podzdrój, Radomyśl, Nowe Okniny, Stare  
Okniny – łącznie – 5,7 tony.

- Sektor III: Gostchorz, Tworki, Pluty, Daćbogi, Mroczki, Śmiary, 
Łupiny, Kaczory – 4,4 tony.

- Sektor IV: Wiśniew, Wiśniew-Kolonia – 5,0 ton.
Łącznie w ciągu czterech dni na terenie całej gminy zebrano 

18,5 tony odpadów wielkogabarytowych. Zbiórkę zorganizowała 
firma  pUK Serwis Sp. z o.o. z Siedlec. - Akcja po raz kolejny spot-
kała się z pozytywnym odbiorem ze strony mieszkańców naszej 
gminy. W stosunku do ostatniej zbiórki odpadów wielkogabaryto-
wych, tym razem zebraliśmy ponad 8 ton więcej odpadów. Miesz-
kańcom dziękujemy za skorzystanie z wygodnej formy pozbycia 

pamiętajmy o zabezpieczeniu wodomierzy
Informujemy, że na podstawie § 28. oraz § 29. Uchwały  

Nr XXXIII/226/06 Rady Gminy Wiśniew z dnia 26 kwietnia 2006 
roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków na terenie gminy Wiśniew, obowiązkiem Odbiorców usług 
jest zapewnić niezawodne działanie wodomierzy i urządzeń po-
miarowych poprzez ich odpowiednie zabezpieczanie przed uszko-
dzeniami mechanicznymi lub skutkami niskich temperatur, a także 
prawidłowe utrzymanie studzienki, czy też pomieszczenia, w którym 
są zamontowane oraz przed dostępem osób nieuprawnionych.

Odbiorca usług zobowiązany jest również do natychmiasto-
wego powiadamiania Gminę o wszelkich:
-  stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urzą-

dzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu plomby,
-  zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą 

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

wanego z przyczyny jednoznacznie leżącej po stronie Odbiorcy wody 
(np. zamarznięcie, uszkodzenie mechaniczne itp.) Dostawca, czyli  

Gmina Wiśniew obciąży 
kosztami Odbiorcę za za-
kup nowego wodomierza. 

Dlatego też powin-
niśmy już dzisiaj, tuż 
przed okresem zimo-
wym zabezpieczyć swój 
wodomierz przed zamarznięciem w budynkach nie ocieplonych 
i studzienkach wodomierzowych. 

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

Przypominamy, że za zrywanie lub uszkadzanie plomb umiesz-
czonych na urządzeniach pomiarowych, lub zaworze odcinającym 
Ustawodawca przewidział karę grzywny do 5 000,00 zł.

gk

się zbędnych odpadów – powiedział nadzo-
rujący akcję z ramienia urzędu jan tomczak, 
inspektor referatu Gospodarki Komunalnej.

Przypominamy, że każdego dnia robo-
czego czynny jest pSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych), który usytuowany jest na terenie Oczyszczalni 
Ścieków w Wiśniewie. Telefon kontaktowy: 609-516-799.

Bez dodatkowych opłat można tam dostarczyć szereg różno-
rodnych rodzajów odpadów. Począwszy od wspomnianych mebli 
i innych wielkogabarytów, poprzez zużyte opony, zużyty ale kom-
pletny sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory, 
świetlówki i energooszczędne żarówki, gruz budowlany z drob-
nych remontów, resztki farb, lakierów i opakowania po nich, ak-
cesoria po malowaniu, pojemniki po herbicydach i pestycydach  
z przydomowych ogródków, szyby okienne w ramie i szyby okien-
ne potłuczone, przeterminowane lekarstwa oraz papier, plastik  
i szkło opakowaniowe. W okresie grzewczym popiół z palenisk 
domowych z węgla, koksu i drewna - bez gwoździ.

na pSZOK nie można wywozić: papy, worków po nawozach 
sztucznych, cemencie i wapnie, styropianu, folii po sianokiszon-
kach, ubrań  i butów, eternitu, elementów samochodowych (pla-
stików, zderzaków, szyb), gruzu cmentarnego.

Zachęcamy mieszkańców do korzystania z Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

jt

Fot. MOW
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Spotkanie w sprawie aSF

8 września w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyło się 
spotkanie hodowców z ternu gminy Wiśniew z powiatowym  
Lekarzem Weterynarii panią Izabelą Floryszczyk. Spotkanie  
dotyczyło afrykańskiego pomoru świń (aSF). 

Lekarz omówiła powody szerzenia się wirusa w populacji świń 
oraz nowy program bioasekuracji, czyli podstawowe zasady ochro-
ny stad przed wirusem ASF. Apelowała również do rolników o prze-
strzeganie zasad, jakie obowiązują w związku z włączeniem gminy 
do żółtego obszaru ochronnego. Rolnicy otrzymali również odpo-
wiedź na licznie zadawane pytania dotyczące tego zagadnienia.

W spotkaniu wzięli udział: józef jan romańczuk – z-ca wójta,  
Stanisław ługowski – przedstawiciel MODR, Oddział w Siedlcach, 
radni, sołtysi, pracownicy Urzędu Gminy Wiśniew oraz hodowcy  
z terenu naszej gminy.

Na zakończenie spotkania hodowcy otrzymali ulotki zawiera-
jące podstawowe informacje dotyczące ASF.

Aktualne informacje na temat afrykańskiego pomoru świń 
dostępne są na stronie internetowej Głównego Inspektoratu  
Weterynarii pod adresem www.wetgiw.gov.pl.

ik

podsumowanie konsultacji 
społecznych

W dniach 25 – 26 września 
br. w Urzędzie Gminy Wiśniew 
odbyły się konsultacje społecz-
ne z mieszkańcami sołectwa 
Wólka Wołyniecka w sprawie 
wyłączenia tej miejscowości  
z granic administracyjnych 
Gminy Wiśniew i włączenia jej do Gminy Siedlce.

Konsultacje społeczne przeprowadziła komisja w składzie: 
Przewodnicząca – ewa Wiśniewska oraz członkowie komisji – 
marlena Salach i Wiesława przanowska.

W konsultacjach mogli wziąć udział pełnoletni mieszkańcy so-
łectwa Wólka Wołyniecka. Na ogólną liczbę 101 osób uprawnio-
nych do głosowania do lokalu zgłosiło się 49 osób, których głosy 
przedstawiają się następująco:

- głosy za wyłączeniem – 43
- głosy przeciw wyłączeniu – 6
- osoby wstrzymujące się od głosu – 0
- liczba nieważnych głosów – 0.

Konsultacje nie są dla Rady Gminy wiążące, to radni podejmą de-
cyzję czy chcą aby Wólka Wołyniecka została włączona do gminy 
Siedlce, czy jednak chcą aby pozostała w macierzy – powiedział 
Krzysztof Kryszczuk, wójt gminy Wiśniew.

ik

Zebrania dotyczące  
funduszu sołeckiego

We wrześniu na terenie naszej gminy miały miejsce zebrania 
dotyczące przeznaczenia funduszu sołeckiego w 2018 roku. 
11 września w miejscowym ośrodku kultury odbyło zebranie 
mieszkańców wsi Wiśniew. 

W spotkaniu wzięli udział: wójt gminy Wiśniew Krzysztof Kryszczuk, 
radni Tomasz Dąbrowski i Beata Pasztor – jednocześnie sołtys  
Wiśniewa, członkowie Rady Sołeckiej oraz przybyli mieszkańcy.

Beata Pasztor zachęcała zebranych do poparcia projektów 
zgłoszonych do wykonania w 2018 r. obejmujących m.in.: zakup 
siłowni plenerowej, kamer do monitoringu oraz wykonania prze-
pustu w celu usprawnienia dojazdu do użytków rolnych.

Propozycje te, wywołały ożywioną dyskusję wśród uczest-
ników zebrania. Niektórzy z nich kwestionowali zasadność ich 
wykonania i proponowali realizację np. rekreacyjnej altany. Osta-
tecznie uczestnicy zebrania przyjęli zaproponowany przez Sołty-
sa i Radę Sołecką podział funduszu sołeckiego na 2018 r., który 
obejmuje wykonanie:
- Siłowni plenerowej wraz z monitoringiem;
- Przepustu na drodze za mostem w stronę tzw.: „Szerokiego pola”;
-  Remont dróg dojazdowych do posesji na ulicy: Południowej, 

Szkolnej i Bankowej.
W trakcie zebrania pojawiły się również pytania dotyczące 

m.in. kanalizacji, odwodnienia terenu na tzw. Rudzie oraz złego 
stanu niektórych dróg. Odpowiedzi na zgłoszone zagadnienia 
udzielił Krzysztof Kryszczuk, wójt gminy Wiśniew.

Smuci fakt, iż frekwencja na zebraniu była bardzo mała.  
na 878 mieszkańców na stałe zameldowanych w Wiśniewie,  
w zebraniu wzięło udział tylko 29 osób, co daje 3,30% ogółu...

wo

Fot. UG

Uczestnicy zebrania. Fot. UG

Prezydium zebrania. Fot. UG
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nadzwyczajna sesja rady Gminy Wiśniew
W piątek 22 września w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 

Wiśniew odbyła się XXXIII sesja rady Gminy Wiśniew, zwołana 
w trybie nadzwyczajnym.

Taka formuła zwołania sesji podyktowana była koniecznością 
wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gmi-
ny Wiśniew na lata 2017 – 2024 w związku z podpisaną umową  
z Ministerstwem Sportu i Turystyki na zadnie pn.: „Budowy boi-
ska piłkarskiego w Wiśniewie, gm. Wiśniew”.

Sesję otworzyła Beata ługowska - przewodnicząca rady Gminy 
Wiśniew, witając radnych, sołtysów, zaproszonych gości oraz wszyst-
kich przybyłych na posiedzenie rady. Po zatwierdzeniu porządku 
obrad zebrani wysłuchali sprawozdania Wójta Gminy Wiśniew - 
Krzysztofa Kryszczuka z działalności w okresie między sesjami oraz 
informacji z bieżącej pracy Stałych Komisji Rady Gminy Wiśniew.

W trakcie sesji radni podjęli uchwały w sprawie:
-  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Wiśniew  

na lata 2017- 2024,
- zmian w budżecie gminy Wiśniew na 2017 rok,
-  w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
-  w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt. „Dobra pora na ak-

tywnego seniora” realizowanego w ramach Osi priorytetowej IX. 
Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 
9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej", Poddziałania 9.2.1 
„Zwiększanie dostępności usług społecznych” Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata2014-2020,

-  w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebności przesyłu 
nieruchomości mienia gminnego w miejscowości Helenów,

-  w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do wyrażenia zgody 
na obciążenie służebnością gruntową przesyłu nieruchomo-
ści mienia gminnego w miejscowości Wiśniew-Kolonia, Wólka 
Wiśniewska, Myrcha,

-  w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie na rzecz Gminy Wiśniew 
darowizny nieruchomości.

Treść wszystkich uchwał podjętych przez radę gminy oraz pro-
tokół z XXXIII Sesji Rady Gminy Wiśniew, została opublikowana  
na internetowej stronie Gminy Wiśniew w zakładce BIP.

wo

„Dobra pora na  
aktywnego seniora”

Dowód osobisty 
– ważne informacje

Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Wiśniewie przystą-
pił do realizacji projektu „Dobra pora na aktywnego seniora”.  
realizatorami projektu partnerskiego są Gminy: Zbuczyn, Siedl-
ce, Kotuń, Skórzec, Wiśniew łącznie 75 uczestników. Liczba 
uczestników z terenu Gminy Wiśniew 10 osób.

Czas realizacji: XI.2017 – X.2019 r. Zobowiązanie samorządu 
do prowadzenia Klubu przez 2 lata po zakończeniu projektu. War-
tość ogółem projektu wynosi 1 359 531,60 zł, wnioskowane dofi-
nansowanie 1 264 364,37 zł, wkład własny 95 167,23 zł.

Wkład własny Gminy Wiśniew to kwota 12 689,00 zł liczona 
od liczby uczestników.

W utworzonym Lokalnym Klubie Seniora realizowane będą:
-  Program prozdrowotny dla Klubu Seniora: wykłady, spotkania 

ze specjalistami - zajęcia z artterapii zajęcia z terapii tańcem   
i ruchem, zajęcia z muzyki.

-  Program edukacyjny: zajęcia z prawnikiem dotyczące bezpieczeństwa. 
-  Program aktywności społecznej – zajęcia rozwijające umiejęt-

ności i zainteresowania. 
- Prezentacje międzygminne uczestników z 5 Klubów Seniora.
- Wyjazdy integracyjno–aktywnościowe: 2 wyjazdy z 5 Klubów Seniora.

Ponadto projekt przewiduje prowadzenie wypożyczalni sprzętu 
wspomagającego i pielęgnacyjnego. 

gops

W związku z pojawiają-
cymi się wśród mieszkańców 
gminy wątpliwościami doty-
czącymi wyrobienia nowego 
dowodu osobistego, poniżej 
przedstawiamy istotne infor-
macje dotyczące tego tematu.

Ważną zmianą, która spra-
wia naszym petentom najwięcej problemu jest nowy wzór foto-
grafii. Informujemy, że fotografia, która od 1 marca br. wykorzy-
stywana jest w dowodzie osobistym jest taka sama jak ta, która 
obowiązuje w paszportach. Dotychczasowe zdjęcia przedstawia-
jące tzw. lewy profil, nie mogą być wykorzystane do wyrobienia 
nowego dowodu. Ponadto zdjęcie dołączone do wniosku powin-
no być wykonane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem zło-
żenia wniosku.

Wniosek o nowy dowód można złożyć w dowolnej gminie. 
Dowód będzie można wyrobić w najbliższym urzędzie gminy, 
niezależnie od meldunku. Dotychczas mogliśmy to zrobić tylko 
w urzędzie właściwym dla naszego miejsca zameldowania. Nasz 
nowy dokument odbierzemy w tym samym urzędzie, w którym 
złożyliśmy wniosek.

Tak jak do tej pory, dowód osobisty otrzymamy nieodpłatnie.
wo

XXXIII Sesja RGW. Fot. UG
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Ostatnia sesja młodzieżowej rady Gminy Wiśniew
I kadencja młodzieżowej rady Gminy Wiśniew przeszła do hi-

storii. W piątek 29 września br. w Urzędzie Gminy odbyła się ostat-
nia sesja młodych radnych, którzy przez niecały rok mieli okazję ak-
tywnie uczestniczyć w życiu lokalnej społeczności Gminy Wiśniew. 

Zgodnie z przyjętym planem pracy w trakcie kadencji młodzi 
radni mieli za zadanie m.in. uczestniczyć w wybranych sesjach 
Rady Gminy Wiśniew, współpracować ze szkołami, Gminnym 
Ośrodkiem Kultury, a także z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Spo-
łecznej w Wiśniewie i Caritas. 

W trakcie kadencji członkowie MRGW na zaproszenie Mini-
stra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego gościli w Ministerstwie 
Energii, Muzeum Gazownictwa oraz w gmachu Sejmu RP. 

Obrady otworzyła aleksandra Kryszczuk – Przewodnicząca 
MRGW, która po oficjalnym powitaniu zaproszonych gości złoży-
ła sprawozdanie z działalności MRGW oraz podziękowała swoim 
koleżankom i kolegom oraz władzom gminy za dobrą współpracę.

Następnie skierowane do młodzieży podziękowania za dzia-
łalność na rzecz lokalnej społeczności, złożył Krzysztof Kryszczuk, 
wójt gminy Wiśniew: - Chciałbym Wam bardzo serdecznie po-
dziękować za tą pierwszą kadencję. Mimo, ze była krótka to byłą 
tez trudna ponieważ jesteście w tym pierwsi. Zarówno Wy jak  
i my nie mamy doświadczenia w prowadzeniu Młodzieżowej Rady,  
w tym jak Rada powinna działać. Razem uczyliśmy się tej nowej 
formy samorządu lokalnego. Jeszcze raz bardzo serdecznie dzię-
kuję za pracę, za to, że podjęliście to wyzwanie oraz gratuluję 
tym, którzy po raz kolejny startowali w wyborach samorządo-
wych do kolejnej kadencji Młodzieżowej Rady. 

Głos zabrał również hubert pasiak prezes Lokalnej Grupy Dzia-
łania Ziemi Siedleckiej, który szczerze gratulował naszej młodzie-
ży: - Słyszę, że jest świetna robota. Jak widzę organizacje, które się 
rozwijają to jest tak, że pierwszy etap jest najtrudniejszy i Wy zro-
biliście świetną robotę dla młodzieży- grupy, którą reprezentujecie 
ponieważ następni będą mieli o wiele łatwiej. Uważam, że to  jest 
świetna szkoła demokracji. Członkom Młodzieżowej Rady Gminy 
Wiśniew pierwszej kadencji, władzom gminy oraz wszystkim tym, 
którzy przyczynili się do jej powstania składam serdeczne gratula-
cje oraz życzenia wielu owoców z Państwa dzieła. 

Młodzieżowa Rada Gminy Wiśniew została powołana 26 stycznia 
2017 r. na  XXVI sesji Rady Gminy Wiśniew. Wybory na pierwszą 

kadencję MRG odbyły się 17 marca 2017 r. w zespołach oświato-
wych z terenu gminy Wiśniew oraz w szkole w Borkach-Kosach, 
dla uczniów z naszej gminy uczących się w tej placówce. Kandy-
datami do rady mogły być osoby w wieku od 13 do 16 lat oraz 
absolwenci do 18-stego roku życia.
Skład młodzieżowej rady Gminy Wiśniew I kadencji przedstawiał 
się następująco:
1. Bartosz Chromiński (ZO Śmiary),
2. Paulina Izdebska (ZO Śmiary),
3. Kacper Jadczak (ZO Wiśniew),
4. Kacper Jastrzębski (ZO Radomyśl),
5. Piotr Kędzierski (ZO Radomyśl),
6. Angelika Kłopotowska (ZO Radomyśl),
7. Aleksandra Kryszczuk (ZO Wiśniew),
8. Kacper Księżopolski (ZS w Borki-Kosy),
9. Kinga Ostrowska (ZO Wiśniew),
10. Julia Pawlik (ZO Wiśniew),
11. Emilia Protasiuk (ZS Borki-Kosy),
12. Karolina Radzikowska (ZO Śmiary),
13. Kamil Woźniak (ZO Wiśniew),
14. Karolina Wróbel (ZO Wiśniew),
15. Łucja Marta Złoch (ZS Borki-Kosy).

Skład prezydium:
 Aleksandra Kryszczuk (ZO Wiśniew) – 
Przewodnicząca,
 Kacper Jadczak (ZO Wiśniew)  
– Wiceprzewodniczący,
 Kacper Księżopolski (ZS Borki-Kosy)  
– Sekretarz,
Skład Komisji rewizyjnej:
 Julia Pawlik (ZO Wiśniew)  
– Przewodnicząca,
 Emilia Protasiuk (ZS Borki-Kosy)  
– Członek,
 Paulina Izdebska (ZO Śmiary)  
– Członek.

Serdecznie dziękujemy wszystkim 
młodym radnym, za minioną kaden-
cję. Życzymy im licznych sukcesów 
oraz wytrwałości w podejmowaniu 
nowych inicjatyw dla dobra społecz-
ności lokalnej.

wo
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Badania profilaktyczne – wielu z nas odkłada je „na jutro” – tymczasem  
te badania mogą uratować nam życie. O konieczności ich wykonywania oraz  
o tym, że „nie taki diabeł straszny, jak go malują”, opowie nam lekarz pierw-
szego kontaktu z przychodni rodzinnej w Wiśniewie – pan Zbigniew Grabek.

Gminne Wieści: Bada-
nia profilaktyczne – co 
to takiego?

Lekarz Zbigniew Grabek: Badania profilaktyczne to badania, któ-
re wykonujemy by monitorować nasz stan zdrowia. Mogą być to 
podstawowe badania profilaktyczne lub ukierunkowane na roz-
poznanie konkretnej choroby. Badania okresowe dostarczają le-
karzowi wielu informacji, które służą sprawdzeniu czy nie rozwija-
ją się jakieś choroby lub nie pojawiły się ich pierwsze niepokojące 
objawy. Profilaktyczne badania ogólne to: laboratoryjne badanie 
ogólne krwi - morfologia i biochemia oraz OB, a także badanie 
ogólne moczu. Poza tym należy wykonywać prześwietlenie klatki 
piersiowej oraz USG jamy brzusznej. Poza badaniami laborato-
ryjnymi powinno się poddawać profilaktycznym badaniom lekar-
skim. Raz w roku odwiedzić lekarza internistę i zmierzyć ciśnienie 
krwi, raz na pół roku stomatologa, by zbadać stan uzębienia. Bar-
dzo ważną kwestią w tym zakresie jest wcześniejsza diagnostyka. 
Niektóre rodzaje nowotworów złośliwych mogą być wcześnie wy-
kryte w badaniach profilaktycznych. Kobiety powinny robić mam-
mografię i USG piersi oraz cytologię. Mężczyźni USG prostaty oraz 
oznaczenie antygenu PSA we krwi (rak prostaty).

GW: Dużo słyszymy o konieczności wykonywania badań profi-
laktycznych?

ZG: Tak, warto takie badania wykonywać . Badania profilaktyczne  
wykonujemy u osób  nie posiadających dolegliwości - czyli poten-
cjalnie zdrowych -  żeby odpowiednio wcześnie wykryć chorobę. 
Największą skuteczność uzyskujemy wykonując je u  osób zalicza-
nych do grupy ryzyka zachorowania i możliwie na masową skalę.

GW: Gdzie możemy takie badania wykonać?

ZG: Część z nich u swojego lekarza rodzinnego a część w przy-
chodniach specjalistycznych które zawarły kontrakt z NFZ w ra-
mach specjalnych programów profilaktycznych.

GW: czy mógłby nam pan doktor przybliżyć o jakie badania chodzi?

ZG: Owszem.  Chodzi o Program profilaktyki raka piersi (mammo-
grafia), Program profilaktyki raka szyjki macicy (cytologia), Pro-
gram Badań Przesiewowych dla Wczesnego Wykrywania Raka 
Jelita Grubego oraz o inne badania o których powiem później. 

GW: proszę nam opowiedzieć o każdym z tych programów.  
Od którego zaczniemy?

ZG: Od programu profilaktyki raka piersi. Badaniem wykonywa-
nym w ramach tego programu  jest mammografia czyli zwykłe  
RTG gruczołu piersiowego.  NFZ  zaprasza Panie w wieku 50-69 lat 
które nie miały wykonywanego takiego badania w ostatnich 2-ch 
latach i nie chorowały na raka piersi. W Siedlcach takie badania 
wykonuje np. przychodnia MEDICA lub objazdowe stanowiska 
tzw. mammobusy. Chciałbym od razu wyjaśnić  że pacjentki które 
mają mniej lub więcej lat albo chorowały już na raka piersi nie 
mogą brać udziału w tym  programie.  Muszą posiadać skierowa-
nie  od lekarza onkologa lub ginekologa. Podobnie  pacjentka któ-

ra już chorowała na raka piersi nie może być objęta programem 
wczesnego wykrywania  choroby bo już na tę chorobę chorowała.

GW: Do kogo jest adresowany program profilaktyki raka szyjki 
macicy?

ZG: Wykonywanym badaniem  jest cytologia czyli pobranie roz-
mazu z szyjki macicy.  NFZ  zaprasza Panie w wieku 25-59 które 
w ostatnich 3 latach nie miały wykonywanego takiego badania. 
Program prowadzą  gabinety  ginekologiczne  posiadające kon-
trakt z NFZ i  położne rodzinne, również w Wiśniewie. Pacjentki 
zgłaszają się same bez skierowania, najlepiej po kontakcie telefo-
nicznym z położną. Jeśli rozmaz jest prawidłowy  kolejne badanie 
za 3 lata,  w przypadkach podejrzanych o nowotwór szybką ścież-
ką kierujemy na weryfikację rozpoznania.

GW: program Badań przesiewowych dla Wczesnego Wykrywa-
nia raka jelita Grubego jest adresowany zarówno do kobiet jak 
i do mężczyzn?

ZG: Zgadza się, ponieważ choroba ta może doświadczyć nas 
wszystkich. Program ten polega na wykonywaniu kolonoskopii  
u osób z grupy podwyższonego ryzyka. Są to: wszystkie osoby  
w wieku 50 – 65 lat bez objawów raka jelita grubego oraz osoby 
w wieku 40-65 lat bez objawów raka jelita grubego, które miały 
w rodzinie przynajmniej jednego krewnego pierwszego stopnia 
(rodzice, rodzeństwo, dzieci) z rakiem jelita grubego. To badanie 
powinny zrobić także osoby, które nie miały wykonywanej kolo-
noskopii w ciągu ostatnich 10 lat. W Siedlcach takiemu badaniu 
można się poddać w przychodni Centrum.

GW: O jakich innych badaniach profilaktycznych pan wspominał?

ZG: Mówiłe o badaniach laboratoryjnych, których wykonywanie 
nie jest objęte specjalnymi programami specjalistycznymi, a któ-
re w przychodniach lekarzy rodzinnych są masowo wykonywane  
u osób zdrowych. Nie ma twardych wytycznych jakie badania 
i w jakim odstępie czasu wykonywać ale myślę że każda nawet 
zdrowa osoba po 40 roku życia raz na rok powinna wykonać mor-
fologię krwi, poziom żelaza, glukozy i cholesterolu oraz zmierzyć 
ciśnienie tętnicze krwi i wykonać EKG. Możemy w ten sposób 
wcześnie wykryć istnienie zaburzeń metabolicznych takich jak 
cukrzyca i hipercholesterolemia które wcześnie leczone zapobieg-
ną późniejszym powikłaniom.

GW: proszę przekonać wszystkich do wykonywania badań pro-
filaktycznych?

ZG: Wszystkich – to mało realne. Drodzy Państwo - jeśli wykry-
jemy chorobę na wczesnym etapie to istnieje możliwość szybkie-
go i całkowitego wyleczenia, lub co najmniej nie dopuszczenia  
do powstania późnych i nieodwracalnych powikłań. Warto o to zawal-
czyć. Takie są fakty – ale ostateczny wybór zawsze należy 
do każdego z nas.

GW: Dziękuję bardzo za rozmowę.

uo

Badania profilaktyczne – szansą na długie życie…
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XI mazowiecki Festiwal Kapel Ludowych
mazowiecki Festiwal Kapel Ludowych „pod Siedlcami  

w Wiśniewie” to prezentacja najlepszych kapel ludowych z na-
szego regionu. W niedzielne popołudnie 6 sierpnia na placu 
przed Urzędem Gminy miłośnicy folkloru mazowsza i podlasia 
mieli okazję przeżyć prawdziwą ucztę dla ducha.

Impreza została zorganizowana po raz jedenasty, ale sposób 
oceniania w tym roku był nietypowy. Jury konkursowym była 
zgromadzona publiczność. 

W tym roku na scenie zaprezentowali się uczestnicy z Mazow-
sza i Lubelszczyzny - Zespół Ludowy WIŚNIEWIACY im. Zbignie-
wa Myrchy, Kapele:  „Melodia, „Wenus”, „Mazowszaki”, Kapela 
Stanisława Figielskiego, „Zoża”, „Janka Muzykanta, „Bocianisko”,  
„Kumple ze szkolnej ławy” oraz Kapela Ludowa Mazowszanie.

Licznie zgromadzona publiczność wysłuchała również wystę-
pów solistów Michał Muchy oraz Zbigniewa Konefal.

Wszyscy uczestnicy otrzymali statuetki i pamiątkowe dyplo-
my, które wręczyli: wójt gminy Wiśniew - Krzysztof Kryszczuk, 
wiceprzewodniczący Rady Gminy Wiśniew - janusz Grzegrzółka 
oraz dyrektor GOK - janina Dołgich. Nagrodę publiczności otrzy-
mała Kapela Ludowa mazowszanie z Wołomina.

Organizatorem święta kapel ludowych jest Gminny Ośrodek 
Kultury w Wiśniewie, a patronat nad Festiwalem - od 11 lat - spra-
wuje Krzysztof Kryszczuk - wójt gminy Wiśniew – Ja również je-
stem fanem muzyki ludowej, wynika to z mojej poprzedniej pracy, 
czyli 20 lat pracy w kulturze. Jak widać nie tylko ja ale i nasi miesz-
kańcy i nie tylko mieszkańcy Wiśniewa bo co roku pojawia się tutaj 

duża grupa widzów z  naszego regionu. Widzowie są nawet z oko-
lic Garwolina oraz Mińska Mazowieckiego. Także jak widać nasza 
impreza cieszy się dużą popularnością nie tylko u nas ale w całym 
regionie. Za rok festiwal kapel będzie jeszcze bardziej uroczysty po-
nieważ w przyszłym roku będziemy obchodzić sześćsetlecie pierw-
szej pisemnej wzmianki o Wiśniewie i z tej okazji wiele wspaniałych 
imprez. Zapraszamy!- podsumował gospodarz gminy.

Do wysłuchania wszystkich prezentacji oraz do obejrzenia 
zdjęć z tego wydarzenia zapraszamy na stronię urzędu gminy  
Wiśniew www.wisniew.pl.

wo

Kapela Ludowa MAZOWSZANIE. Fot. UG

Kapela MAZOWSZAKI. Fot. UG

ZL WIŚNIEWIACY im. Z. Myrchy. Fot. UG

Finałowa Polka Wiśniewska. Fot. UG
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Uczestnicy biegu. Fot. UG

Fot. UG

Wiśniewscy strażacy z wizytą w Oberhavel (niemcy)

W dniach 17 - 23 lipca br. szesnastu członków młodzieżowych 
Drużyn pożarniczych z powiatu siedleckiego i bialskiego przeby-
wało wraz z opiekunami w niemczech w powiecie Oberhavel.

Wymiana młodzieży odbyła się w ramach porozumienia, jakie zostało 
zawarte pomiędzy powiatem siedleckim i powiatem Oberhavel. Wśród 
uczestników wyjazdu byli również młodzi strażacy z gminy Wiśniew.

wo
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muzyczne „pożegnanie wakacji”
26 sierpnia w sobotnie popołudnie na placu przed Urzędem 

Gminy w Wiśniewie odbyła się impreza pn.: „pożegnanie wakacji”.
Organizatorzy przygotowali dla najmłodszych moc atrakcji, 

m.in. zabawę w towarzystwie pluszowych postaci z bajek – Świnki 
Peppy oraz Minionka Kevina.

Imprezę poprzedził VI Bieg z wisienką w tle, w którym wystarto-
wało 20 uczestników. Na mecie na zawodników czekały medale oraz 
nagrody rzeczowe, które wręczył Krzysztof Kryszczuk, wójt gminy Wiś-
niew. Bezpośrednio po biegu rozpoczęła się dyskoteka prowadzona 
przez Zespół pOWer Beat. - Wyjątkowy charakter, niezwykła energia, 
melodyjne kompozycje i bliski kontakt ze słuchaczem to znak rozpo-
znawczy zespołu, a to wszystko stanowi gwarancję znakomitej zabawy 
– mówi andrzej Kantowicz kierownik zespołu. 

O godzinie 19:00 dla wszystkich uczestników spotkania zaprezentował 
się Zespół Wokalny „raDOśĆ” z Radomyśli.  

Tańce i dobra zabawa zakończyły się około 22:00.
Organizatorami imprezy byli Wójt Gminy Wiśniew, Gminny 

Ośrodek Kultury oraz zespół POWER BEAT.
ik
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II Spotkanie z techniką i historią w Wiśniewie

pogoda pokrzyżowała plany organizatorom II Spotkania z tech-
niką i historią w Wiśniewie. Ze względu na obfite opady deszczu 
podjęto decyzję o odwołaniu niedzielnego programu imprezy. 

Główna część tego wydarzenia odbyła się w sobotę 19 sierp-
nia. W tym dniu, mimo bardzo wysokiej temperatury (sięgającej 
na słońcu do 43 stopni Celsjusza), odbyły się zawody modeli la-
tających RC. Podniebnym akrobacjom towarzyszyły prezentacje 
sprzętu wojskowego z okresu II wojny światowej, w tym replik 
broni, mundurów, które przygotowało Stowarzyszenie Historyczne 
„Strzelcy Kaniowscy” – Nasza impreza ma formę edukacyjną, jej  
celem jest przybliżenie pasji i zainteresowań modelarzy i konstruk-
torów, aby ludzie zauważyli, że są pasje, które warto kultywować. 
Przez cały dzień, na placu przy lądowisku awionetek oprócz woj-
skowych, swój sprzęt prezentowali również policjanci i strażacy.

Na niedzielę zaplanowana była dalsza część imprezy obejmująca 
m.in. akrobacje modeli RC, pokazy sprzętu i konkursy historyczne. 

Niestety ze względu na załamanie pogody organizatorzy byli zmu-
szeni zakończyć imprezę. O godz. 11:00 miało miejsce jedynie 
podsumowanie sobotniej rywalizacji, połączone z wręczeniem 
pucharów i nagród.

Podobnie jak w roku ubiegłym II Spotkania z Techniką i Historią 
w Wiśniewie prowadził znany w środowisku lotniczym jan jarosz, 
który od ponad trzydziestu lat komentuje największe pokazy lot-
nicze organizowane m.in. w Radomiu, Sadkowie, Bydgoszczy czy 
Ławicach pod Poznaniem. Podczas rozmowy z Twoim Radiem Wiś-
niew mówił: Było to bardzo fajne, towarzyskie spotkanie, myślę, że 
jest to jedna z lokalnych, sympatycznych imprez. Z przyjemnością 
przyjeżdżam z Zielonej Góry, ponieważ polubiłem to miejsce. 

Organizatorami drugiego Spotkanie z Techniką i Historią w Wiś-
niewie, byli: Modelarze RC Łuków, Krzysztof Kryszczuk - wójt gminy 
Wiśniew, Stowarzyszenie Historyczne „Strzelcy Kaniowscy” oraz go-
spodarz terenu na którym odbyła się impreza Krzysztof jastrzębski.

wo

Zwycięzcy zawodów. Fot. UG

Bogusław Dziubek, współorganizator imprezy. Fot. UG

Fot. UG
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Strażaccy mistrzowie 2017
tytuł najlepszej drużyny sporto-

wo-pożarniczej w gminie Wiśniew 
trafił do Gostchorzy! tegorocz-
ne Gminne Zawody Sportowo-
-pożarnicze odbyły się w niedzielę  
3 września w Wiśniewie.

W tym roku do rywalizacji przy-
stąpiło 8 ekip męskich, 5 kobiecych 
oraz 3 młodzieżowe. Mistrzowie  
z OSP Gostchorz wygrali dość zde-
cydowanie, ale różnice między 
pozostałymi zespołami nie były 
duże. Po sztafecie pożarniczej  
i ćwiczeniach alarmowo-bojowych 
na drugim miejscu uplasowali się 
druhowie z Radomyśli, a na trzecim 
stopniu podium stanęli gospodarze 
z OSP Wiśniew. Kolejne miejsca za-
jęły OSP Stare Okniny, Borki-Kosior-
ki, Śmiary, Łupiny i Wólka Wiśniewska.

Klasyfikacja generalna zawodów wśród drużyn kobiecych 
przedstawiała się następująco: miejsce pierwsze kobiety z OSP 
Wiśniew, miejsce drugie trafiło do reprezentacji OSP Łupiny, trze-
cie miejsce na podium zajęły zawodniczki z OSP Stare Okniny. 
Pozostałe miejsca zajęły OSP Wólka Wiśniewska i OSP Radomyśl.

W turnieju chłopców zwyciężyła MDP Wiśniew, która wyprzedziła 
kolegów z MDP z Radomyśli i Łupin.

Sędzią głównym zawodów był mł. kpt. Grzegorz Borkowski. 
W przerwie na obrady komisji sędziowskiej odbyły się tra-

dycyjne zawody w przeciąganiu węża strażackiego, które w tym 
roku w kategorii mężczyzn wygrała OSP z Radomyśli, a w katego-
rii kobiet OSP Wiśniew. Wśród młodzieżowców nagroda trafiła  
do MDP Wiśniew. Puchary i dyplomy wręczali Wójt Gminy Wiśniew 
Krzysztof Kryszczuk, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku 
OSP RP Karol Woźniak oraz Komendant Gminny ZOSP RP Wojciech 
Grzegorczyk - który podsumowując przebieg zawodów powiedział 
– Organizację zawodów wzięła na siebie OSP Wiśniew. Niestety  
ze względu na złe warunki pogodowe zrezygnowano z dwóch ele-
mentów sztafety- równoważni oraz ściany. Na aurę, która dziś 
nie dopisywała, uważam, że poziom zawodów był bardzo wysoki.  
Jednostki bardzo dobrze przygotowały się do zawodów. 

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom!
wo

OSP Radomyśl. Fot. UG

Kobieca OSP Wiśniew. Fot. UG

Wręczenie nagród. Fot. UG Bieg sztafetowy. Fot. UG
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Dożynki Gminy Wiśniew 2017
W niedzielę, 17 września, rolnicy z gminy Wiśniew świętowali  

zakończenie tegorocznych żniw. tym razem gminne dożynki  
odbyły się w Wiśniewie.

Święto plonów tradycyjnie rozpoczęła dziękczynna Msza 
święta sprawowana przez proboszcza parafii Wiśniew ks. kanonika 
henryka Krupę. Po eucharystii korowód dożynkowy przemieścił się 
na skwer przy Urzędzie Gminy Wiśniew, gdzie rozpoczęła się część 
oficjalna tegorocznych dożynek.

Na scenie rozbrzmiała tradycyjna „Polka Wiśniewska” w wyko-
naniu Zespołu Ludowego WIśnIeWIacy im. Zbigniewa myrchy. 
Następnie głos zabrał Krzysztof Kryszczuk, wójt gminy Wiśniew, 
który po uroczystym powitaniu gości zwrócił się do zebranych: – 
Szanowni Państwo, dzisiejszą uroczystością zamykamy tegoroczne 
żniwa, by otworzyć nowy rok rolniczego trudu, tak ściśle wpisane-
go w rytm przyrody i tak od niej zależnego. W imieniu samorzą-
du gminy Wiśniew chcę podziękować za to, co gospodarze zdołali  
zebrać z pól – pomimo różnych przeciwieństw. Chcę podziękować 
za determinację i trud niezmiennie towarzyszący pracy rolnika.

Starostowie Dożynek ewa Kadej z Wiśniewa i Wiesław 
Księżopolski z Twork na ręce wójta przekazali chleb dożynkowy: 
- Proszę przyjąć od nas w darze ten bochenek chleba, owoc naszego 
trudu i wytężonej pracy. Proszę dzielić nim sprawiedliwie, kroić nie 
dużo, nie mało, by się wszystkim ludziom pracy po trosze dostało, 
tak w mieście jak i na wsi, żeby nigdy go nie brakowało. Po uro-
czystym przekazaniu dożynkowego chleba Wójt wraz ze Starostami 
Dożynek, podzielili go wśród wszystkich uczestników dożynek.

W dalszej części uroczystości na scenę zostali zaproszeni rol-
nicy, którzy otrzymali nadawaną przez Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi - Odznakę honorową „Zasłużony dla rolnictwa”. Kapituła  
w bieżącym roku wytypowała pięciu rolników z terenu gminy Wiś-
niew. Wójt zgodnie z rekomendacją przygotował wnioski do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Minister zatwierdził do odznaczenia 

wszystkie kandydatury. W tym roku odznakę otrzymali: jadwiga pi-
wowarczyk z miejscowości Mościbrody Kolonia, marek Bogusław 
Izdebski z Wiśniewa, Grzegorz jastrzębski z Mościbród, andrzej 
ługowski z Łupin i mateusz Wysokiński  z Radomyśli. Odznaczenia 
wręczyli Krzysztof tchórzewski – Poseł na Sejm RP, marek renik 
– kierownik delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego  
w Siedlcach i Krzysztof Kryszczuk – wójt gminy Wiśniew.

Po części oficjalnej rozpoczął się program artystyczny. Jako pierw-
sze na scenie zaprezentowały się dzieci z placówek oświatowych z te-
renu gminy Wiśniew. Swoboda sceniczna młodych artystów, kolorowe 
stroje oraz wspaniale dopracowane układy taneczne wyraźnie podbiły 
serca zgromadzonej publiczności, która oklaskiwała kolejnych wyko-
nawców. Tuż po prezentacji szkół na scenie wystąpiły: Ludowy Zespół 
pieśni i tańca WIśnIeWIacy im. Zbigniewa myrchy, Zespół Wokal-
ny raDOśĆ z radomyśli oraz Zespół pieśni i tańca SOKOłOWIanIe.  
Żywiołowy występ grupy z Sokołowa Podlaskiego zachwycił pub-
liczność poziomem artystycznym i pięknymi, tradycyjnymi strojami.

LZPiT WIŚNIEWIACY. Fot. UG

Ks. kanonik Henryk Krupa. Fot. UGChleb dożynkowy. Fot. UG

Odznaczeni rolnicy. Fot. UG

Przejście z wieńcami na plac dożynek. Fot. UG
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Podczas dożynek rozstrzygnięto także konkurs: na „Najpięk-
niejszy wieniec dożynkowy”. Komisja w składzie: Beata Izdebska 
– przewodnicząca, Bożena Wyrębek – sekretarz oraz członkowie 
monika jabłkowska, małgorzata Dymecka i anna Kryszczuk 
po obejrzeniu jedenastu prac przyznała wyróżnienia i wyłoniła  
zwycięzców:
-  I miejsce – KGW Stare Okniny,
-  II miejsce – KGW helenów,
-  III miejsce ex aequo – mieszkańcy Wiśniewa i KGW Daćbogi - pluty.

Wyróżnienie otrzymały wieńce przygotowane przez KGW: Borki-
-Kosiorki – mościbrody Kolonia, łupiny, mroczki, śmiary oraz OSp 
łupiny i mieszkańców nowych Oknin. Nagrodę specjalną otrzymał 
wieniec przygotowany przez Grupę Dziecięcą z helenowa. Autorzy 
wszystkich prac otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.

W trakcie imprezy można było skorzystać z konsultacji  
z pracownikami MODR, KRUS oraz przedstawicielami Lokalnej 
Grupy Działania Ziemi Siedleckiej. Nie zabrakło również atrak-
cji dla najmłodszych, tj.: przedstawienie teatralne, wesołe 
miasteczko, stragany z zabawkami i łakociami.

Po godzinie 18:00, na scenie zaprezentowała się grupa amBI-
tUS DUO, w składzie Krzysztof chromiński – fortepian i radosław 
świderski – gitara i vocal. Wspomniany duet zaprezentował recital 
najpiękniejszych piosenek z repertuaru Czerwonych Gitar. Tego-
roczną gwiazdą wieczoru, był zespół D-BOmB. Grupę tworzą Bar-
tek, Piotrek i Janek. D-Bomb zadebiutował w 1997 r. i bardzo szyb-
ko stał się rozpoznawalny i popularny. Ich muzyka obowiązywała  
w każdej dyskotece. Najnowsze utwory, które już zostały docenio-
ne przez fanów to m. in. „Cała Ty”, „Do szaleństwa”, „Myślę” i „Sha-
ke your boom boom”, „Lubię kiedy”. Licznie zgromadzona publicz-
ność żywiołowo reagowała na prezentowane kolejno hity zespołu.

Wspólną zabawę, tradycyjnie już zakończył pokaz sztucznych 
ogni i zabawa z zespołem pOWer Beat.

wo

Radosław Świderski Fot. UG

Zespół D-BOMB. Fot. UG

Zespół Wokalny RADOŚĆ z Radomyśli. Fot. UGZPiT SOKOŁOWIANIE. Fot. UG

Uczestnicy konkursu na Najładniejszy wieniec dożynkowy. Fot. UG
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Ludzie z pasją…
na łamach naszego informatora prowadzimy stałą 
rubrykę, której tematem przewodnim jest prezento-
wanie ludzi z naszego regionu posiadających nietu-
zinkowe życiowe pasje. tym razem przedstawiamy 
państwu młodego mieszkańca miejscowości Borki- 
paduchy pana janusza Zdanowskiego, który zajmuje 
się produkcją serów zagrodowych.

Janusz Zdanowski. Fot. Archiwum rodzinne

Gminne Wieści: Skąd wziął się pomysł na to aby zająć się 
produkcją serów w swoim gospodarstwie?

janusz Zdanowski: Będąc na wakacjach w górach z ówczesną narze-
czoną kobieta przygotowująca posiłki zaproponowała nam ser oscy-
pek z własnego gospodarstwa. Dowiedzieliśmy się także, że ser ten 
jest wyprodukowany z mleka krowiego i wtedy właśnie wpadłem na 
pomysł aby taki ser zrobić również w swoim gospodarstwie.

GW: czy jest to pana pomysł na biznes, spełnienie zaintereso-
wań i połączenie ich z życiową pasją? 

jZ: Z wykształcenia jestem technologiem żywności i interesują 
mnie procesy produkcji serów. Obserwuję, że ludzie są coraz bar-
dziej świadomi i szukają zdrowej żywności a nasz ser właśnie taki 
jest. Dlatego myślę, że jest to dobry pomysł na biznes. 

GW: proszę opowiedzieć jak przebiega proces produkcji takiego sera.

jZ: Sery zagrodowe – bo tak je nazywam – są przygotowywane  
z mleka krowiego, bezpośrednio po udoju. Mleko jest podgrzewa-
ne do odpowiedniej temperatury i zaprawiane podpuszczką. Pod-
puszczka jest naturalnym enzymem wyizolowanym z żołądków 
cieląt. Następnie powstaje skrzep, który jest krojony. Z takiego 
krojonego skrzepu oddziela się serwatka. Kolejnym etapem jest 
formowanie sera, solenie oraz dojrzewanie.

GW: proszę nam zdradzić – czy przy tej produkcji pracuje  
pan sam czy też ktoś panu pomaga?

jZ: Pracuję zawodowo w zakładzie mięsnym i nie byłbym w stanie 
sam podołać wszystkim obowiązkom w gospodarstwie. Ogrom-
ną pomoc otrzymuję od moich rodziców, którzy pomagają mi  
w produkcji sera oraz w gospodarstwie.

GW: proszę opowiedzieć o swoim gospodarstwie.

jZ: W naszym gospodarstwie jest siedem krów mlecznych – część 
z nich są to krowy francuskiej rasy Montbeliarde - mają one sto-
sunkowo wysoką wydajność mleczną oraz wysokie wskaźniki 
rozrodcze. Jest to rasa o dwukierunkowej użytkowości - mleczno-
-mięsnej. Typowe umaszczenie bydła tej rasy jest dwukolorowe, 
czerwono-białe. Charakterystyczna biała głowa, nogi, brzuch oraz 
wymię. Mleko tych krów dzięki dużej zawartości białka i frakcji  
B kappa-kazeiny – jest doskonałym surowcem do produkcji serów. 

GW: czy receptury na poszczególne sery są pana autorstwa?

jZ: Receptury są zaczerpnięte z książek o tematyce serowarskiej, 
jednakże moja wiedza zdobyta na studiach bardzo pomogła mi  
w tym aby nasz produkt był dobrej jakości, bezpieczny – a przy 
tym smaczny i zdrowy. 

GW: O które sery najczęściej pytają klienci i po jakie najchętniej 
sam pan sięga?

jZ: Nasza oferta jest zróżnicowana. Mamy sery z różnymi dodat-
kami – są to sery z czarnuszką,  kozieradką, z czosnkiem niedźwie-
dzim,  mieszanką suszonych pomidorów, czosnku i bazylii a także 
ser śmietankowy bez dodatków. Produkujemy również twarogi 
oraz od niedawna ricottę. Ja najchętniej sięgam po ser zagrodowy 
z kozieradką, który ma bardzo ciekawy posmak orzechów.

GW: czy państwa sery cieszą się dużym zainteresowaniem?

jZ: Tak. Jak najbardziej. Obserwujemy coraz większe zaintereso-
wanie naszymi produktami. Wiele osób przyjeżdża do nas i pyta 
o sery, oraz chwali je w swoim środowisku. Klienci chętnie do nas 
wracają i przyprowadzają swoich znajomych.

Nasz cały asortyment. Fot. J. Zdanowski
Sery zagrodowe, ricotta, twarogi
oraz masło swojskie. Fot.  J. Zdanowski
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GW: Gdzie trafiają pańskie sery – odbiorcą jest rynek lokalny  
– czy może udało się panu wypłynąć na głębię – poza horyzont?

jZ: Na tą chwilę nie ogłaszamy się nigdzie z serami, nie wystawia-
my się też na żadnych targach. Naszymi odbiorcami są głównie 
klienci lokalni a informacja o serach przenosi się drogą panto-
flową. Mamy także wielu odbiorców w Warszawie. Jeśli mowa 
o horyzontach to nasz ser gościł już w Szwajcarii i Nowym Jorku.

GW: czy zdarzyło się państwu robić sery na tzw. specjalne 
zamówienie?

jZ: Często mamy zamówienia na tzw. weselne wiejskie stoły. Sery 
nietuzinkowo smakują i bardzo ładnie wyglądają wśród wiejskich 
wędlin a goście chętnie próbują serów zagrodowych z naszego 
gospodarstwa .

 GW: czy pamięta pan pierwszy ser własnej produkcji – co to był 
za ser, jak smakował i czy się udał?

jZ: Swój pierwszy ser na pewno zapamiętam na długo. Tak, jak już 
wspominałem był to oscypek. Bardzo przyłożyłem się do produkcji 
tego sera i do wyciskania serwatki a jego końcowa struktura była 
tak twarda, że ser nie koniecznie nadawał się do jedzenia. Po nie-
udanej próbie nie zniechęciłem się i eksperymentowałem dalej.

GW: Wiem też, że pieczecie państwo pyszny domowy chleb.

jZ: Staramy się spożywać jak najwięcej żywności, którą sami wy-
produkujemy. Pieczenie domowego chleba jest pasją mojej żony. 
Ręczne wyrabianie chleba to doskonały sposób na pozbycie się 
stresu, wyładowanie emocji oraz zwolnienie tempa dnia codzien-
nego bo chleb nie lubi pośpiechu. A ciepły chleb z plastrem sera 
jest nagrodą dla cierpliwych.

GW: jakie są pańskie plany na przyszłość – czy zechce pan rozwijać 
swoją działalność, wymyślać nowe receptury i nowe rodzaje serów.

jZ: Na tą chwilę nie tworzę nowych receptur serów, ale od 1 stycz-
nia weszły w życie przepisy zezwalające rolnikom na przetwarza-
nie i sprzedaż własnych produktów rolnych. W związku z tym 
zgłosiłem własną działalność do Inspekcji Weterynaryjnej, która 
nadała mi odpowiedni numer – także  planuję utworzenie małej 
przydomowej serowarni. Mam nadzieję, że ten plan uda mi się 
zrealizować.

GW: czego panu mogę życzyć w tym raczkującym jeszcze biznesie?

jZ: Zrealizowania założonych celów i więcej pomysłów na smaczne sery.

GW: Serdecznie dziękuję panu za rozmowę i życzę pomyślnych 
wiatrów w dążeniu do celu.

jZ: Dziękuję.
uo

Sery zagrodowe, ricotta, twarogi
oraz masło swojskie. Fot.  J. Zdanowski Ser ricotta. Fot. J. Zdanowski Sery zagordowe. Fot. J. Zdanowski

Wiesława Zdanowska z synem Januszem na tle serów. Fot. Archiwum rodzinne
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Uroczystości pod Dębem straceń
W niedzielne popołudnie 10 września w Lesie mroczkow-

skim na pograniczu dwóch gmin, powiatów i województw, od-
była się msza święta w 154. rocznicę stracenia powstańców pol-
skich - żołnierzy powstania Styczniowego. pamięć powstańców 
uczcili przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, 
duchowni i mieszkańcy okolicznych miejscowości.

Eucharystii przewodniczył ksiądz maciej majek, Ojciec du-
chowny Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Siedleckiej 
– który mówił – Dlaczego w tym miejscu, w to popołudnie, w nie-
dzielę gromadzimy się tutaj? W jakim celu to miejsce pielęgnowa-
ne jest przez Was od wielu lat? Przecież można było zapomnieć, 
że nasi przodkowie walczyli, przecież w większości te nasze po-
wstania były przegrane. Dlaczego mamy opłakiwać tych, którzy 
szli i nie wracali? Bo jesteśmy im to winni. Bo nikt nas nie zwolnił 
z odpowiedzialności za to, żeby dziękować pokoleniom tym, które 
na nas patrzą już z domu ojca, za to, że jesteśmy ciągle Polakami. 

Delegatowi ordynariusza Diecezji Siedleckiej biskupa Kazimie-
rza Gurdy towarzyszyli proboszczowie parafii w Śmiarach - ksiądz 
Sławomir Groszek i w Gręzówce - ksiądz kanonik adam Krasuski.

Wśród uczestników uroczystości byli jej inicjatorzy, pasjonaci 
historii - julian jastrzębski ze wsi Pluty i jerzy Soczewka z miejsco-
wości Trzciniec w gminie Skórzec, a także wójtowie gmin Wiśniew - 
Krzysztof Kryszczuk i Łuków - mariusz Osiak oraz minister Krzysztof 
tchórzewski patron honorowy obchodów – który mówił – Tradycja 
czczenia pamięci tych, którzy poświęcili życie dla ojczyzny stała się 
niezwykle ważna. Cieszę się, że nasz podlaski naród dba o naszą 
historię. Hołd powstańcom oddały również poczty sztandarowe  
Zespołu Oświatowego w Śmiarach i OSP z Trzcińca.

Organizatorzy rocznicowych spotkań cieszą się, że z roku na 
rok obchody gromadzą coraz większe grono uczestników. Co roku 
była to grupa około 150 - 200 osób, a tym razem frekwencja była 
niemal dwa razy większa.

Organizowana po raz siódmy uroczystość odbywa się przy tak 
zwanym „Dębie straceń” na granicy województw mazowieckiego 
i lubelskiego, powiatów siedleckiego i łukowskiego, a także gmin 
Wiśniew i Łuków w sąsiedztwie gminy Domanice. Dokładne oko-
liczności tragedii z czasów Powstania Styczniowego nie są znane. 
Wiadomo jednak, że w 1863 roku mieszkańcy tych okolic brali 

m.in. udział w walkach o Łuków, a gdy oddziały carskie zorgani-
zowały skuteczną obronę w miejscowym klasztorze, powstańcy 
rozpoczęli wojnę partyzancką. Podczas odwrotu po przegranej 
drugiej bitwie pod Gręzówką, zostali zaatakowani przez wojsko 
rosyjskie w pobliżu wsi Mroczki. Pojmani wówczas jeńcy, według 
niektórych źródeł, zostali rozstrzelani, albo powieszeni, a miej-
scem straceń miał być jeden z dębów w Lesie Mroczkowskim.

To tutaj odbywają się rocznicowe uroczystości, które kończy 
wspólny poczęstunek, przygotowywany co roku przez inne gospody-
nie. Tym razem goście mogli się posilić pyszną grochówką, przygoto-
waną i wydaną przez panie ze Szkoły Podstawowej w Śmiarach.

wo

Eucharystii przewodniczył ksiądz Maciej Majek. Fot. UG Msza polowa. Fot. UG

Organizatorzy uroczystości. Fot. UG

Uczestnicy podczas eucharystii. Fot. UG

Fot. UG
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Witaj szkoło!

4 września w szkołach zabrzmiał pierwszy dzwonek.  
początek nowego roku szkolnego 2017/2018 w jednostkach 
oświatowych gminy Wiśniew przyniósł zmiany wynikające  
z dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego 
ustroju szkolnego. 

Od 1 września przekształceniu ulegają Zespoły Oświatowe:
-  Zespół Oświatowy w radomyśli od 1 września przekształcony 

został w ośmioletnią Szkołę podstawową im. henryka Sienkie-
wicza w radomyśli. W skład szkoły wchodzą również oddzia-
ły gimnazjalne działające w szkole podstawowej oraz oddział 
przedszkolny który w roku szkolnym 2017/2018 liczy dwie grupy.

-  Zespół Oświatowy w śmiarach od 1 września przekształco-
ny został w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II  
w Śmiarach. W skład szkoły wchodzą również oddziały gimnazjalne 
działające w szkole podstawowej oraz oddział przedszkolny.

-  Zespół Oświatowy w Wiśniewie – pozostaje pod dotychczasową 
nazwą, jednak od 1 września w skład zespołu nie wchodzi już gim-
nazjum a ośmioletnia Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobre-
go w Wiśniewie z klasami gimnazjalnymi, oddział przedszkolny 
działający w szkole podstawowej i przedszkole samorządowe.

Nowy rok szkolny w Szkole Podstawowej w Radomyśli rozpo-
częto w świeżo wyremontowanych pomieszczeniach szkolnych. 
Dzieciaczki przedszkolne również mogą korzystać z wyremon-
towanych i przystosowanych pomieszczeń, które wyodrębnio-

ne zostały z przestrzeni szkolnej tylko i wyłącznie pod potrzeby  
wychowania przedszkolnego.

W Szkole Podstawowej w Śmiarach, dla najmłodszych naszych 
mieszkańców, wyremontowano i przygotowano pomieszczenia  
oddziału przedszkolnego.

Znaczna poprawa warunków wychowania przedszkolnego  
w Radomyśli i Śmiarach polegająca na powiększeniu powierzchni 
dydaktycznej, przygotowaniu szatni przedszkolnej, i bezpośred-
nie wejście do pomieszczeń przedszkolnych jest zachętą dla ro-
dziców do posyłania dzieci do placówek wychowania przedszkol-
nego na terenie naszej gminy.

W obiekcie Zespołu Oświatowego w Wiśniewie w okresie 
wakacyjnym również przeprowadzono remont - któremu pod-
dano pomieszczenia kuchenne. Stołówka przygotowuje i wydaje 
posiłki dla dzieci szkolnych i przedszkolnym w liczbie około 300 
dziennie, zatem warunki w jakich są one przygotowywane muszą 
spełniać wymagania sanitarne.

Zachęcamy zatem wszystkich do odwiedzin naszych placó-
wek szkolnych i przedszkolnych. Warunki lokalowe w szkołach  
i placówkach wychowania przedszkolnego są naprawdę dobre,  
a nawet bardzo dobre.

U progu nowego roku szkolnego, uczniom życzymy niegasną-
cego zapału do nauki, natomiast pedagogom wytrwałości i moty-
wacji do przekazywania wiedzy.

bw

Fot. UG
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Szkoła podstawowa w radomyśli

początek roku Szkolnego 2017/2018 
4 września w naszej szkole zabrzmiał pierwszy dzwonek. 

Początek nowego roku szkolnego 2017/2018 przyniósł zmiany 
wynikające z dostosowania sieci szkół podstawowych i gim-
nazjów do nowego ustroju szkolnego. Od 1 września prze-
kształceniu uległ nasz Zespół Oświatowy w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Radomyśli. W skład 
szkoły wchodzą również oddziały gimnazjalne działające  
w szkole podstawowej oraz oddział przedszkolny, który w roku 
szkolnym 2017/2018 liczy dwie grupy. Nowy rok szkolny powi-
taliśmy w świeżo wyremontowanych pomieszczeniach. Dzie-
ciaczki przedszkolne również mogą korzystać z wyremonto-
wanych i przystosowanych pomieszczeń, które wyodrębnione 
zostały z przestrzeni szkolnej, tylko i wyłącznie pod potrzeby 
wychowania przedszkolnego. Wyremontowano toalety, sale 
lekcyjne, korytarze. Pani dyrektor podziękowała panu wójto-
wi oraz kierownikowi firmy remontowej. Obydwaj panowie 
uświetnili swą obecnością naszą uroczystość.

międzynarodowy Dzień Kropki. 
Na całym świecie 15 września obchodzony jest Między-

narodowy Dzień Kropki. Dzień ten  zapoczątkowała książka 
„Kropka” Petera H. Reynoldsa. Dzień ten traktowany jest jako 
święto kreatywności, talentu i odwagi w pokonywaniu trud-
ności. W naszej szkole w tym roku po raz pierwszy obchodzili-
śmy ten dzień. Przygotowali go uczniowie klasy III gimnazjum 
pod opieką p. A. Markiewiczi p. B. Wawreckiej. Święto rozpo-
częła krótka akademia, podczas której prowadzący przybliżyli 
wszystkim zebranym ideę tego dnia. Następnie obejrzeliśmy 
krótki filmik ilustrujący historię dziewczynki Vashti. Po filmie 
odbył się krótki quiz dotyczący zastosowania kropek w życiu 
codziennym a następnie wszyscy otrzymali wycięte z papieru 
kropki, na których mieli napisać w czym są dobrzy. Kropki te 
zostały przyczepione do drzewa sukcesów/talentów. Następ-
nie wszyscy uczniowie udali się do klas, gdzie pod okiem men-
torów/uczniów z klasy III gimnazjum wykonywali różnorodne 
zadania, w których główną rolę odgrywała kropka.

Były to między innymi: - układanie z rozsypanek powie-
dzeń o kropce i wytłumaczenie, kiedy stosujemy te powie-
dzenia; - malowanie kropek na kartkach; - zapoznanie z alfa-
betem Braille’a i pisanie za pomocą tego alfabetu kilku zdań; 
- wyklejanie liter z alfabetu Braille’a za pomocą plasteliny  
i wiele innych ciekawych zadań. Był to bardzo ciekawy dzień, 
wszyscy świetnie się bawili.

Jagoda Niedziółka

Dzień Kropki. Fot. SP

Początek roku szkolnego. Fot. SP

Fot. SPDzień Kropki. Fot. SP



23Gminne Wieści

Szkoła podstawowa w śmiarach
We wrześniu w naszej szkole odbyły się różne 

wydarzenia. Oto najważniejsze z nich. Tradycyjnie 
rozpoczęcie roku szkolnego rozpoczęło się 4 wrześ-
nia 2017 roku uczestnictwem we mszy św. celebro-
wanej przez tutejszego proboszcza ks. Sławomira 
Groszka. Następnie z radością uczniowie przekro-
czyli próg szkoły. Przed nimi czas pełen przygód  
i odkrywania tajników wiedzy. Szkoła to nie tyl-
ko budynek, ale też „dom, w którym uczniowie 
otrzymują wsparcie, przeżywają radości i smutki,  
w którym uczą się jak żyć”. Uczniowie klasy III i klasy IV 
przygotowali część artystyczną dla koleżanek i ko-
legów. W szczególny sposób powitali najmłodszych 
- dzieci z oddziału przedszkolnego. Zapewnili, że tu 
spotkają samych życzliwych ludzi, a starsi koledzy 
służyć im będą pomocą. Pani Dyrektor Anna Dzie-
dzina skierowała do dzieci wiele ciepłych słów  
i odczytała listy, skierowane do uczniów, rodziców  
i nauczycieli. Następnie mieliśmy okazję spotkać 
się z naszymi wychowawcami.

10 września 2017 r. wzięliśmy udział we mszy św.  
w Lesie Mroczkowskim, odprawianej w 154 rocznicę stracenia powstań-
ców polskich – żołnierzy Powstania Styczniowego. Hołd powstań-
com oddała społeczność szkolna na czele z pocztem sztandarowym.

20 września 2017 roku klasa III w uczestniczyła w projekcie 
edukacyjnym pt. „Dlaczego babcia nie pamięta mego imienia”. 

Zajęcia zostały przeprowadzone przez Siedleckie Stowarzysze-
nie Pomocy Osobom z Chorobą Alzhaimera. Uczniowie obejrzeli 
prezentację multimedialną o tym, jakie czynniki mogą spowo-
dować  chorobę oraz jak zachowuje się ludzki mózg atakowany 
przez chorobę. Następnie uczniowie pracowali w grupach, gdzie 
zastosowane rekwizyty pozwoliły poczuć się im jak osoba w star-
szym wieku oraz osoba chora na  Alzhaimera. Później uczniowie 
rozwiązywali quiz sprawdzający co zapamiętały  na temat tej cho-
roby oraz poznały różne techniki ćwiczenia pamięci. Zajęcia były 
bardzo interesujące i ciekawe.

Bezpieczeństwo uczniów, to główny priorytet naszej pracy 
wychowawczo – profilaktycznej. W ramach edukacji w tym kie-
runku, 28 września 2017 r. uczniowie klas I-III i IV – III g. uczestni-
czyli w spotkaniu pt. „Bezpieczna droga do szkoły”,  z policjanta-
mi Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach. Pan Policjant asp. szt. 
Janusz Cabaj przedstawił i omówił zasady bezpieczeństwa obo-
wiązujące pieszych i rowerzystów w ruchu drogowym. Uczniowie 
dowiedzieli się wiele ciekawych informacji na temat właściwego 
zachowania podczas przechodzenia przez przejście dla pieszych, 
poruszania się po drodze  oraz odpowiedniego oznakowania swo-
jego ubioru oraz roweru.

Wszystkim uczniom, nauczycielom i rodzicom życzymy samych 
sukcesów, wytrwałości i radości w nowym roku szkolnym!                      

Bożena Michalak

Początek roku szkolnego w SP w Śmiarach. Fot. SP

Spotkanie z policjantem. Fot. SP

Szkolny poczet sztandarowy pod Dębem straceń. Fot. UG
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Zespół Oświatowy w Wiśniewie

Nowy rok szkolny 2017/2018 rozpoczęliśmy 4 września Mszą 
Świętą o godzinie 8:30, po której uczniowie, przedszkolaki, ro-
dzice, nauczyciele i zaproszeni gości udali się do szkoły na uro-
czysty apel. pani Dyrektor Urszula Sosnówka, Ksiądz proboszcz 
henryk Krupa, przewodnicząca rady Gminy Wiśniew pani Beata 
ługowska oraz przewodnicząca rady rodziców pani małgorza-
ta Dymecka, przywitali wszystkich zebranych w hali sportowej, 
życząc uczniom i przedszkolakom powodzenia w nowym roku 
szkolnym. W czasie apelu pani Dyrektor powierzyła stanowisko 
wice-dyrektora panu pawłowi pietrasikowi, a następnie odczyta-
ła list Minister Edukacji Narodowej, Pani Anny Zalewskiej. Uczen-
nica drugiej klasy gimnazjum, Karolina Wróbel, przygotowała 
referat dotyczący wydarzeń z czasów II Wojny Światowej, a Kuba 
jastrzębski, uczeń klasy VII, zaśpiewał pieśń „Wojenko, wojenko”. 
Po apelu uczniowie wraz z wychowawcami udali się do 
swoich klasopracowni na krótkie spotkania organizacyjne.

W lipcu nasza szkoła otrzymała odpowiedź na list pisa-
ny do Jej Królewskiej Mości z Wielkiej Brytanii. Inicjatorką 
tego niezwykłego pomysłu była pani Katarzyna Dudziak, 
pod okiem której uczniowie klasy VI (obecnie VII),  w maju 
2017 roku napisali list do Królowej elżbiety II, opowiada-
jąc Jej o swojej szkole, miejscu zamieszkania oraz zaintere-
sowaniach. Po powrocie z wakacji podekscytowani siód-
moklasiści odczytali skierowane do nich słowa od znanej 
i szanowanej na całym świecie osoby. Otrzymali także ko-
lorowy biuletyn, zawierający informacje o rozkładzie dnia 
Królowej, Jej spotkaniach z ważnymi osobami oraz zainte-
resowaniach Monarchini.

W dniach 9-10 września 2017 roku po raz trzeci odbył 
się Ogólnopolski Zjazd młodych Wolontariuszy ze Szkol-
nych Kół caritas. Hasłem tegorocznego spotkania, które 
miało miejsce w Łodzi, było: „światło – follow it”. W zjeź-
dzie uczestniczyła młodzież z całej Polski. Naszą szkołę re-
prezentowały dziewczęta z klasy VII szkoły podstawowej  

i II klasy gimnazjum pod opieką pani marzeny Kurek. Pierwszego 
dnia, w sobotę, uczestnicy spotkania, w małych grupkach brali 
udział w grze miejskiej, tematycznie związanej z postacią Świętej 
Faustyny. W późnych godzinach popołudniowych wolontariusze 
uczestniczyli w koncercie uwielbienia, który miał miejsce w hali 
Expo. Niedziela była dniem wyznania wiary i przynależności do Chry-
stusa poprzez udział w marszu głównymi ulicami Łodzi. Mieszkańcy 
miasta mieli okazję zobaczyć radość i społeczne zaangażowanie mło-
dych ludzi. Po uroczystej Mszy Świętej i ciepłym posiłku, w godzinach 
popołudniowych, uczestnicy odjechali do swoich miejscowości.

Życzymy Pani Dyrektor, nauczycielom, wszystkim pracowni-
kom szkoły, uczniom oraz przedszkolakom spokojnego, bezpiecz-
nego i owocnego Nowego Roku Szkolnego.

Informacje przygotowała Renata Godzińska

Początek roku szkolnego w ZO Wiśniew. Fot. ZO
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Zmarła teresa Grabowska

Społeczność Zespołu Oświatowego w Wiśniewie pożegnała zmarłą w dniu 1 września panią teresę  
Grabowską, wieloletniego nauczyciela Szkoły podstawowej w Wiśniewie. Była pedagogiem i wychowawcą 
w klasach nauczania początkowego. 

Pokolenia dzisiejszych 50-cio i 40-latków wspominają Ją jako wymagającą, ale oddaną, kochającą, pełną 
troski o uczniów osobę. Pracę zawodową w szkole w Wiśniewie rozpoczęła w 1971 roku i kontynuowała 
do czasu przejścia na emeryturę, tj. do roku 1988. W naszej pamięci pozostanie zawsze jako wybitny, kon-
sekwentny, oddany szkole i dzieciom pedagog. 11 września obchodziłaby 83 urodziny. Jej śmierć w dniu 
rozpoczęcia roku szkolnego, dla wszystkich związanych z naszą placówką oświatową, ma wymiar szczególny. 
Niech spoczywa w pokoju... 

Wdzięczni uczniowie i współpracownicy. 

Pani Teresa Grabowska z dziećmi w latach 1982_1983. Fot. Arch. ZO Wiśniew

Teresa Grabowska. Fot. Arch. ZO Wiśniew Pani Teresa Grabowska z gronem pedagogicznym w latach 1982_1983. Fot. Arch. ZO Wiśniew
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II edycja turnieju Gminna Liga 
„piłkarskie Szóstki” 2017

S p O r t

Sukces UKS Wiśniew!

Dzień sportu na Orliku
9 września na kompleksie Boisk Orlik 2012 w Wiśniewie,  

po raz pierwszy odbyła się ogólnopolska impreza sportowa  
pn.: „Dzień Sportu na Orliku”.

Sobota na sportowo rozpoczęła się o godzinie 11:00, roz-
grzewką która charakteryzowała się elementami klasycznymi taki 
jak trucht, stretching, rozciąganie ale wystąpiły też nowe gry np. 
„kanapka, hamak, strzelec, pożar, powódź”.

Po przygotowaniu organizmu do wysiłku fizycznego, licznie 
zgromadzone dzieci i młodzież zostały podzielone na cztery ze-
społy które rywalizowały ze sobą w takich grach jak: kółko krzy-
żyk, dwa ognie, głuchy telefon, hula hop, przeciąganie liny, piłka 
parzy. Gry i zabawy dostarczyły uczestnikom radości i samych 
pozytywnych emocji, rywalizacja  była zacięta i każda z drużyn 
chciała być lepsza od drugiej.

Kolejnym punktem programu dla uczestników Dnia Sportu 
była prezentacja klubu sportowego UKS Wiśniew, w której piłka-
rze gminnego zespołu pokazali rąbek swoich umiejętności, opo-
wiedzieli o swojej przygodzie z piłką a także odpowiadali na pyta-
nia młodszych koleżanek i kolegów.

Następnie zostały rozegrane mecze piłki nożnej, w spotkaniach 
wzięli udział piłkarze UKS-u którzy instruowali młodych adeptów.

Na zakończenie imprezy wszyscy uczestnicy otrzymali pamiąt-
kowe plecaki i super opaski na ręce.

W I Ogólnopolskim Dniu Sportu na Orliku, w Wiśniewie wzięło 
udział 46 osób.

rp

trwają rozgrywki 
Gminnej Ligi „piłkar-
skie Szóstki” o puchar 
Wójta Gminy Wiś-
niew 2017. Do II edy-
cji turnieju, zgłosiło 
się 8 zespołów. 

Wśród zgłoszo-
nych drużyn znalazły 
się: Wiśniew u-16, 
Wiśniew u-21, Borki-
-Paduchy, Stok Wiśniewski, Wólka Wiśniewska, Wiśniew-Kolonia, 
Victoria Gostchorz, FC Perła.

Informujemy, że zawody skierowane są do młodzieży od lat 
14 i dorosłych, którzy są mieszkańcami gminy Wiśniew.

Pierwsze mecze rozegrane zostały w lipcu, a finał rozgrywek 
zaplanowany jest na październik tego roku. Liga rozgrywana jest 
systemem „każdy z każdym”. Czas gry to 2 x 30 minut. 

Serdecznie zapraszamy do śledzenia końcówki zmagań  
sportowców i oczywiście do dopingowania swojego zespołu.

rp

Dobiegły końca rozgrywki Ligi regionalnej LZS w piłce noż-
nej „Wiosna 2017”. po 5 kolejkach drużyna UKS Wiśniew zajęła 
drugie miejsce, zdobywając srebrny medal.

Bilans meczów to: 10 punktów, 23 strzelonych bramek,  
12 stracone. Z powodu jednej przegranej jednego remisu przy-
padł nam drugi stopień na podium. Wyniki poszczególnych me-
czów przedstawiają się następująco:
- LZS „Płomień” Ruda – UKS Wiśniew: 1:2
- LZS „Speed” Toki – UKS Wiśniew: 1:10
- LZS „Herkules” Nowe Osiny – UKS Wiśniew: 3:3
- LZS Koszewnica – UKS Wiśniew: 2:4
- LZS Rzakta – UKS Wiśniew: 5:4

Pierwsza trójka Ligi Regionalnej LZS w piłce nożnej „Wiosna 2017”:
- I miejsce LZS „Płomień” Ruda - 12 pkt.
- II miejsce UKS Wiśniew - 10 pkt. 
- III miejsce LZS Koszewnica 9 pkt.

W piątek 1 września  z rąk pana Kazimierza Sitkiewicza, pre-
zesa Zrzeszenia LZS Siedlcach, drużyna UKS Wiśniew otrzymała 
srebrne medale, puchar a także nagrody rzeczowe.

Z całego serca dziękujemy zawodnikom za godne reprezen-
towanie naszej gminy w regionie, a przede wszystkim za pracę 
i wysiłek, który włożyli w to, aby osiągnąć sukces. Gratulujemy!

rp

mistrzowski UKS Wiśniew
UKS Wiśniew mIStrZem Ligi regionalnej LZS w piłce nożnej 

„jesień 2017”!!! 
Po wygranym meczu z LZS Rzaktą 10:0, z dorobkiem 12 pkt, 

z 23 strzelonymi bramkami i przy zachowaniu czystego konta 
przez Naszego golkipera została Mistrzem LIGI. 

Dziękujemy i Gratulujemy!                                                    rp

Fot. R. Pierog

UKS Wisniew. Fot. UKS

UKS Wiśniew. Fot.  UKS



27Gminne Wieści

turniej szachowy

Wycieczka do częstochowy

Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniewie zaprasza wszystkich 
chętnych do zapisów na sekcję muzyczną (nauka gry na keybo-
ardzie i akordeonie) oraz wokalną. Więcej informacji pod nu-
merami telefonów 26 6417 311 i 503 325 683lub w budynku 
Gminnego Ośrodka Kultury. Zajęcia prowadzą instruktorzy GOK 
Wiśniew: paweł Ksionek, marek Szczygieł.

Informujemy, że od października będzie prowadzony 
również nabór dzieci do Zespołu Pieśni i Tańca Ludowego  
„WIŚNIEWIACY”. Zapraszamy dzieci w wieku od 4 lat na próby 
do Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie. Czwartki o godz. 
17:00 (grupa młodsza) i 18:00 (grupa starsza). Zajęcia prowadzi 
choreograf Bożena Wojciuk.

gok

Dnia 30 września w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiśniewie 
odbył się IX Turniej Szachowy o Puchar Lata 2017. 

Zawody zostały rozegrane na dystansie 7 rund systemem 
szwajcarskim. Tempo gry: 10 minut + 5 sekund za posunięcie dla 
zawodnika. Nad prawidłowym przebiegiem rozgrywek czuwał 
Pan Józef Flaziński - sędzia klasy państwowej.

Na podium stanęli:
I miejsce: adam łukasik - KSz Skoczek Siedlce
II miejsce: józef Flaziński - UKS-STSz Sokołów Podlaski
III miejsce: Krzysztof plichta - KSz Skoczek Siedlce.
Gratulujemy serdecznie! gok

Dnia 17 sierpnia 2017 r. odbyła się wycieczka na Jasną Górę 
zorganizowana przez Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniewie.  
W wycieczce wzięło udział 16 osób. Dziękujemy serdecznie uczest-
nikom i zapraszamy na kolejne wspólne wyjazdy.                      gok

narodowe czytanie Wesela

W sobotę 2 września na terenie całego kraju odbył się finał ak-
cji „narodowe czytanie”. W tym ogólnopolskim wydarzeniu udział 
wzięła się również Gminna Biblioteka publiczna w Wiśniewie. 

W tym roku uczestnicy czytali fragmenty dramatu Stanisława 
Wyspiańskiego pt. „Wesele”. Narodowe Czytanie w Wiśniewie 
rozpoczęło się o godz. 17:00 na scenie sali widowiskowej Gmin-
nego Ośrodka Kultury. Lektorami naszego finału byli mieszkańcy 
Gminy Wiśniew. Inicjatorem wydarzenia w Wiśniewie była kie-
rownik Gminnej Biblioteki  Publicznej w Wiśniewie pani Barbara 
chojecka, która w trakcie rozmowy z Twoim Radiem Wiśniew mó-
wiła: - W tym roku na stronie Kancelarii Prezydenta RP zgłosiłam 
naszą  bibliotekę do udziału w tej ogólnopolskiej akcji. Zdecydo-
waliśmy się czytać tylko I akt podczas naszego finału wydarze-
nia, ponieważ całość z podziałem na role trwałaby zbyt długo. 
Dla osób, które czytały zakupiłam wcześniej książki i przystawi-
łam stempel otrzymany z Kancelarii Prezydenta. Myślę, że będzie  
to dla nich pamiątka na lata.

Dramat Wyspiańskiego zwyciężył podczas internetowego 
głosowania spośród czterech propozycji na lekturę narodowego 
czytania 2017. Dzieło konkurowało z „Przedwiośniem” Stefana 
Żeromskiego, „Pamiątkami Soplicy” Henryka Rzewuskiego i „Be-
niowskim” Juliusza Słowackiego.

Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta 
RP od 2012 roku. Została zainicjowana przez Prezydenta Broni-
sława Komorowskiego wspólną lekturą „Pana Tadeusza” Adama 
Mickiewicza. W 2013 roku w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł 
Aleksandra Fredry, a podczas następnych edycji przeczytano ko-
lejno: „Trylogię” Henryka Sienkiewicza, „Lalkę” Bolesława Prusa  
i „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza.

ik

nabory do sekcji

Biblioteka zaprasza
Po wakacyjnej przerwie 

Gminna Biblioteka Publiczna za-
prasza w swoje skromne progi. 
Wracamy do „szkolnego” rozkła-
du zajęć czyli czekamy na czytelni-
ków od wtorku do piątku także po 
południu od godz. 16:00 do 20:00 
i w soboty od 16:00 do 19:00. 

W naszej bibliotece jest jak w Empiku, gdyż sukcesywnie zaku-
pujemy nowości książkowe i bacznie śledzimy nowinki wydawnicze 
a także każdy mieszkaniec Gminy Wiśniew może zaproponować lek-
turę do zbiorów biblioteki. Czekamy na sugestie i zapraszamy. Do 
zobaczenia w bibliotece. U nas zabierasz książki do domu za darmo!

km

LZPiT Wiśniewiacy. Fot. UG

Uczestnicy wycieczki. Fot. GOK

Szachowe roszady. Fot. GOK

Uczestnicy narodowego czytania. Fot. UG
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Zbieranie grzybów w polsce jest niezwykle popularnym  
zajęciem, natomiast ich spożywanie stanowi mocno osadzony 
w naszym społeczeństwie zwyczaj żywieniowy.

Bogate walory smakowe i zapachowe zawarte w grzybach 
sprawiają, że są one chętnie spożywane. Ponadto, pobyt w lesie 
jak oceniają amatorzy grzybobrania jest doskonałą formą aktyw-
nego wypoczynku. Tak więc z jednej strony mamy do czynienia  
z cenionym artykułem spożywczym, którego zbiór dostarcza wiele 
przyjemności, z drugiej strony niestety grzyby mogą stać się przy-
czyna śmiertelnych zatruć pokarmowych. Warto więc przed wyru-
szeniem do lasu zaopatrzyć się w atlas grzybów, gdyż znajomość 
grzybów pozwoli nam uniknąć tragicznych w skutkach pomyłek.
pamiętajmy o podstawowych zasadach bezpiecznego grzybobrania:
1.  Należy zbierać wyłącznie te grzyby, co do których nie mamy ja-

kichkolwiek wątpliwości, że są jadalne (warto korzystać z atlasów);
2.  Należy zbierać wyłącznie grzyby wyrośnięte i dobrze wykształ-

cone, gdyż młode owocniki, bez wykształconych cech danego 
gatunku są najczęściej przyczyną tragicznych pomyłek;

3.  Początkujący grzybiarze powinni zbierać wyłącznie grzyby rur-
kowe, ponieważ w tej grupie nie ma grzybów śmiertelnie tru-
jących i jest dużo mniejsze ryzyko zatrucia;

4.  Unikać błędnych metod rozpoznawania gatunków trujących 
(zabarwienie cebuli podczas gotowania, ciemnienie srebrnej 
łyżeczki, gorzki smak – gatunki śmiertelnie trujące np. Amanita 
phalloides, Amanita verna mają przyjemny, słodkawy smak);

5.  Zbierać grzyby w przewiewne koszyki, w żadnym przypadku  
w reklamówki foliowe, bo powoduje to zaparzanie i przyspie-
sza psucie grzybów, nie przechowywać świeżych grzybów ani 
potraw z grzybów zbyt długo;

6.  Nie należy zbierać grzybów w okolicach o skupisku odpadów 
tj. przy zakładach produkcyjnych, jak również rosnących w ro-
wach lub na skraju lasu, przy drogach o dużym natężeniu ruchu 
- grzyby wchłaniają ze swego otoczenia metale ciężkie i inne 
zanieczyszczenia;

7.  Nie należy zbierać i niszczyć grzybów niejadalnych i trujących, 
gdyż wiele z tych gatunków jest pod ochroną i stanowią one 
część ekosystemu;

8.  W razie wątpliwości czy zebrane grzyby są trujące czy jadalne, 
można skorzystać z bezpłatnej porady w stacjach sanitarno–
epidemiologicznych.

W przypadku wystąpienia nudności, bólów brzucha, biegunki, 
skurczy mięśni, podwyższonej temperatury, po spożyciu grzybów, 
należy wywołać wymioty i jak najszybciej zgłosić się do lekarza. pa-
miętajmy, że przy zatruciach muchomorem sromotnikowym wy-
stępuje faza pozornej poprawy, po której stan chorego gwałtownie 
się pogarsza. Wezwany w porę lekarz może uratować mu życie.

W artykule wykorzystano informacje zawarte  
na stronie www.gis.gov.pl

czy na pewno „na zdrowie”? 
Szkody związane z alkoholem

Wpływy, jakie otrzymuje gmina z wydawania zezwoleń,  
absolutnie nie rekompensują strat, które generuje picie alko-
holu przez mieszkańców. Zwiększając liczbę punktów sprzedaż,  
czy likwidując ograniczenia, sami przysparzamy sobie kłopotów.

Według Światowej Organizacją Zdrowia alkohol znajduje się na 
trzecim, a w Europie na drugim miejscu wśród czynników ryzyka 
dla zdrowia populacji, a ponad 60 różnego typu chorób i urazów 
wiąże się z jego spożywaniem. Nie chodzi tylko o nadużywanie al-
koholu. Zdaniem ekspertów szkody wywołują już niewielkie dawki.

Nie ulega wątpliwości, że każda ilość alkoholu może być 
szkodliwa dla zdrowia. Nawet niewielki dawki spożywane jedno-
razowo w określonych sytuacjach ( np. przez bardzo młode oso-
by, kobiety ciężarne, osoby cierpiące na niektóre schorzenia czy 
przyjmujące określone leki) mogą wyrządzać szkody zdrowotne 
nieproporcjonalnie duże w stosunku do ilości wypitego alkoholu.

Alkohol powoduje stany zapalne  błon śluzowych jemy ustnej, 
przełyku, żołądka i dwunastnicy. Picie zwiększa ryzyko chorób wą-
troby (stłuszczenie, zapalenie, zwłóknienie, marskość) oraz ostrego 
i przewlekłego zapalenia trzustki. Ok. 65% ostrych i przewlekłych 
zapaleń trzustki spowodowanych jest nadmiernym spożywaniem al-
koholu. Częste picie alkoholu wiąże się z występowaniem niektórych 
odmian nowotworów- wątroby, żołądka, przełyku, jelita grubego,  
a także raka sutka u kobiet. Szacuje się, że w Polsce ok. 12% nowo-
tworów u mężczyzn i 3% nowotworów u kobiet ma związek z alkoholem.

Nawet okazjonalne upijanie się podwyższa ryzyko rytmu serca. Oso-
by pijące przez dłuższy czas narażone są na kardiomiopatię alkoholową, 
która prowadzi do niewydolności krążenia. Alkohol zwiększa także ryzy-
ko nadciśnienia i powoduje wiele uszkodzeń w obwodowym i ośrodko-
wym układzie nerwowym. Może ponadto zmniejszać płodność, a spo-
żywany podczas ciąży przyczynia się do powstawania nieodwracalnych 
wad wrodzonych oraz płodowego zespołu alkoholowego FAS.

Nadużywanie alkoholu wywołuje znaczące zaburzenia w funk-
cjonowaniu psychicznym człowieka: bezsenność, depresję, niepokój, 
próby samobójcze, zmiany osobowości, amnezję, delirium tremens, 
psychozę alkoholową, halucynozę alkoholową, otępienie.

Używanie alkoholu wiąże się z przestępczością. Pijani kie-
rowcy każdego roku powodują w Polsce kilka tysięcy wypadków,  
w których giną setki ludzi. Osoby nietrzeźwe stanowią często 
źródło zagrożenia dla otoczenia. Przybiera ono rożne formy:  
od łagodniejszych (w postaci zaczepek) do przemocy fizycznej. 
Alkohol powoduje zanik samokrytycyzmu, osłabia wewnętrzną 
kontrolę, stymuluje do agresji i łamania ogólnie przyjętych norm. 
Z policyjnych statystyk wynika, że spośród ogólnej liczby osób 
podejrzanych o popełnienie przestępstw, w których badany jest 
stan trzeźwości, ponad 60% było pod wpływem alkoholu.

Nadużywanie alkoholu wiąże się nieodłącznie z szeregiem wy-
miernych i niewymiernych kosztów. Składają się na nie m.in. opieka 
zdrowotna, leczenie i prewencja, szkody spowodowane działania-
mi przestępczymi, szkody wynikające z wypadków, koszty pomocy 
społecznej. Badania wskazują na zależność między uzależnieniem 
od alkoholu, piciem ryzykownym i szkodliwym a niższym statusem 
społecznym i ekonomicznym (np. wyższy wskaźnik bezrobocia). 
Wsparcie osób uzależnionych i ich rodzin ma związek z wysokimi 
kosztami poniesionymi m.in. przez rząd i samorządy gminne.

Zdaniem międzynarodowych ekspertów straty ekonomiczne 
związane z nadużywaniem alkoholu szacuje się w krajach Europy Za-
chodniej i USA na poziomie 1,3-2,3 % produktu krajowego brutto. 
Oznacza to, że koszty ekonomiczne ( koszty leczenia, wypadków dro-
gowych, zaangażowania wymiaru sprawiedliwości, systemu opieki 
społecznej i ubezpieczeń; przedwczesna umieralność; spadek wydaj-
ności pracy i wielu innych) związane z używaniem i nadużywaniem 
alkoholu w Polsce można szacować na poziomie ok. 21-37 mld zł.

mj

Fot. W. Ostrowski

Bezpieczne
grzybobranie
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nowe kursy pKS

„Temat na dziś”
Wywiady, zapowiedzi i relacje z wydarzeń  
jakie mają miejsce na terenie gminy Wiśniew.

Ogłoszenia z urzędu i gminy Wiśniew
Aktualne informacje i ogłoszenia z urzędu i gminy Wiśniew.

„Bilans tygodnia”
Podsumowanie audycji „Temat na dziś” z mijającego tygodnia.

Krople wieczności
Audycja fundacji „Głos Ewangelii”.

Bankomat
Audycja przygotowana przez Związek Banków Polskich, podsumowująca  
wydarzenia ekonomiczno-gospodarcze mijającego tygodnia.

Relaks z książką
Fragmenty powieści nowości wydawniczych.

Kwadrans z dobrym przesłaniem
Audycja ks. Marka Bałwasa, niepełnosprawnego duszpasterza młodzieży.

Śladami Jana
Audycja fundacji „Głos ewangelii”.

Reportaż Fundacji „Głos Ewangelii”

Kącik czytelniczy
Audycja przygotowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Wiśniewie.

Noc w krainie łagodności
Blok muzyki z nurtu poezji śpiewnej.

100% Disco 
Blok muzyki z nurtu  
disco i dance.

Emisja od poniedziałku  
do piątku co dwie godziny 

od 10:00 do 22:00

Emisja od poniedziałku 
do piątku o godz. 08:30, 

12:30, 16:30, 20:30

Emisja: sobota o każdej 
pełnej godzinie  

od 10.00 do 22.00.

Emisja od poniedziałku 
do piątku o godz. 08:15, 

12:15, 16:15, 20:15

Emisja:  
sobota godz. 9:00, 16:30. 

Niedziela godz. 17:00

Emisja od poniedziałku  
do piątku o godz. 09:30, 

13:30, 17:30, 21:30

Emisja: niedziela  
o godz. 09:30, 15:30, 

21:30

Emisja: niedziela  
o godz. 10:30, 14:30, 

20:30

Emisja: sobota o godz. 
10:30, 14:30, 20:30

Emisja: poniedziałek 
godz. 11:30, 15:30, 

19:30

Emisja:  
Codziennie  

od 22:00 do 06:00.

Emisja: Sobota  
od 20:00 do 22:00.

Zapraszamy wszystkich słuchaczy do odwiedzania  
Archiwum Dźwięków Twojego Radia Wiśniew,  
dostępnego na stronie www.radiowisniew.pl

Od 9 października zostały uruchomione nowe kursy komunikacji publicznej realizo-
wane przez pKS łuków, w ramach których młodzież szkolna będzie dojeżdżała do Szkoły 
podstawowej w radomyśli. 

Z przejazdu komunikacją będą mogli skorzystać również pozostali mieszkańcy miejsco-
wości w których autobus się zatrzymuje. Autobus nie będzie uwzględniony w rozkładach 
jazdy na poszczególnych przystankach, jednak będzie możliwość zakupu biletów jednorazowych  
oraz biletów miesięcznych. 

Autobus kursuje od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej, z wyłączeniem: 2 i 3 listopada 2017 r., 22 grudnia 2017 r., 18, 19 i 
20 kwietnia 2018 r. (egzamin w klasie III gimnazjum), 2 i 4 maja 2018 r. oraz 1 czerwca 2018 r.

ik

pOranna pOpOłUDnIOWa

Godzina miejscowość Godzina miejscowość

6:40 PKS Siedlce 13:05 PKS Łuków

7:30 Stare Okniny 13:25 Stare Okniny

7:40 Radomyśl 13:30 Radomyśl

7:45 Stare Okniny 13:35 Stare Okniny

8:00 Łuków 13:50 Łuków
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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
117 – Fax
120 – Pomoc społeczna
125 – Świadczenia rodzinne

numery wewnętrzne przewodnicząca  
rady Gminy Wiśniew

Beata ługowska 
pełni dyżur w pierwsze czwartki miesiąca  

w godz. 13:00 – 17:00  
w sali nr 2 Urzędu Gminy Wiśniew.

Osoby zainteresowane  
proszone są o wcześniejszy kontakt  

z Biurem Rady Gminy:
osobiście w sekretariacie  
Urzędu Gminy (pok. 6),

bądź telefonicznie, tel. 25 641 73 13.

Wójt Gminy Wiśniew  
Krzysztof Kryszczuk  

przyjmuje interesantów  
w każdy czwartek  

w godz. 10.00 – 17.00

Gmina Wiśniew w czterech porach roku
Informujemy, że w najbliższym czasie zostanie ogłoszony Konkurs Fotograficzny pn.: „Gmina Wiśniew w czterech porach roku”. Konkurs 

organizowany jest przez Wójta Gminy Wiśniew w związku z zaplanowanymi na 2018 rok obchodami 600-lecia pierwszej pisemnej wzmianki  
o Wiśniewie. Szczegóły wraz z regulaminem już wkrótce na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Gminy Wiśniew www.wisniew.pl

wo
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jeśli właśnie zastanawiasz się nad nowym domownikiem i nie jest ci obo-
jętny los porzuconych zwierząt zapraszamy do adopcji naszych czworonogów.

Obecnie na terenie przytuliska na oczyszczalni w Wiśniewie znaj-
duje się osiem psiaków. Wszystkie zwierzęta przeznaczone do adopcji 
są pod opieką weterynaryjną. 
Czworonogi są zadbane, 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

GKrpa działa na mocy Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i została powołana Zarządzeniem  
nr 15/03 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 24 stycznia 2003 roku. W skład Gminnej Komisji rozwiązywania problemów alkoholowych 
w Gminie Wiśniew wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Do zadań komisji w ramach działań wynikających z instytucji zobowiązania do leczenia należy:

- przyjęcie zgłoszenia o przypadku nadużywania alkoholu (wystąpienie przesłanek z art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi);

- wezwanie na rozmowę osoby, której dotyczyło zgłoszenie i pouczenie jej o konieczności zaprzestania działań wymienionych  
w art. 24 cytowanej ustawy i/lub poddania się leczeniu 
odwykowemu.

Kto może złożyć wniosek o leczenie odwykowe? 
Wniosek może złożyć dowolna osoba (sąsiad, członek rodzi-
ny itp.) lub instytucja (zakład pracy, pomoc społeczna, policja, 
prokuratura), która wie o osobie nadużywającej alkoholu i po-
wodującej rozkład życia rodzinnego, demoralizacje małolet-
nich, uchylającej się od pracy albo systematycznie zakłócającej 
spokój lub porządek publiczny. Wniosek należy złożyć w siedzi-
bie GKRPA właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lub 
pobytu osoby, której wniosek dotyczy.

GmInna KOmISja rOZWIąZyWanIa  
prOBLemóW aLKOhOLOWych W WIśnIeWIe

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

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

Gminna Komisja rozwiązywania problemów alkoholowych  
w Wiśniewie

OGłOSZenIepsy do adopcji
Spróbuj swoich sił przed 
mikrofonem! twoje radio 
Wiśniew zaprasza do 
współpracy! masz ciekawy 
pomysł na audycję? 
Interesuje cię tematyka 
lokalna? jesteś dj-em i sprawdziłbyś się w roli 
prezentera radiowego?  napisz do nas na adres 
prOmOcja@WISnIeW.pL. 

chcemy rozwijać naszą lokalną rozgłośnię 
radiową, dlatego prosimy o wsparcie młodych, 
kreatywnych mieszkańców gminy Wiśniew i okolic. 
jeśli chcesz nam pomóc - zgłoś się już dziś.
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Informujemy, że gminna internetowa rozgłośnia - twoje radio Wiśniew nadaje nieprzerwanie od marca 2016 roku.  
Z uwagi na fakt, że jest to radio internetowe nie wszyscy mieszkańcy mają do niego stały dostęp. 
Przypominamy, że istnieje możliwość, aby słuchać naszej rozgłośni w smartfonie. Wystarczy pobrać na telefon bez-
płatną aplikację tuneIn w sklepie Google Play: https://play.google.com/ lub App Store: https://itunes.apple.com/, 
następnie wpisać w wyszukiwarkę: Twoje Radio Wiśniew. Ta prosta czynność otworzy możliwość bycia na bieżąco  
z aktualnymi wiadomościami z gminy Wiśniew. Zachęcamy mieszkańców do pobrania powyższej aplikacji. 
Od kwietnia br. radio posiada swoją stronę internetową www.radiowisniew.pl. Zapraszamy do zapoznania się z ramówką 
naszej rozgłośni oraz z obszernym działem PODCAST, gdzie znajdą Państwo wszystkie dotychczas wyemitowane audycje  
„Temat na dziś”.
 Twoje Radio Wiśniew nadaje przez całą dobę. W naszej ofercie znajdziecie lokalne informacje, publicystykę oraz 
dużą dawkę różnorodnej muzyki - od wielkich przebojów, po najnowsze hity.
Działamy lokalnie, jesteśmy tam, gdzie dzieje się coś interesującego - Bo najważniejsze jest najbliżej!

- Bo najważniejsze jest najbliżej!

w smartfonie

wo
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Dożynki Gminy Wiśniew 2017 - wieńce dożynkowe

Grupa Dziecięca z Helenowa
Nagroda specjalna

KGW Borki-Kosiorki - Mościbrody
Wyróżnienie

KGW Daćbogi - Pluty
III miejsce

KGW Helenów
II miejsce

KGW Łupiny
Wyróżnienie

KGW Mroczki
Wyróżnienie

KGW Stare Okniny
I miejsce

KGW Śmiary
Wyróżnienie

Mieszkańcy Nowych Oknin
Wyróżnienie

Mieszkańcy Wiśniewa
III miejsce

OSP Łupiny
Wyróżnienie


