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 Wójt Gminy Wiśniew

Wielkanoc to czas zwycięstwa życia nad śmiercią 
i radości nad smutkiem.

W imieniu władz samorządowych Gminy Wiśniew
składam Państwu serdeczne życzenia.

Niech światło Chrystusa Zmartwychwstałego 
rozproszy mroki Waszego życia, 

niech Was prowadzi, dodaje mocy i siły
do pokonywania życiowych słabości.

Życzę Państwu zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
spędzonych w gronie najbliższych,

przepełnionych radością, miłością i pokojem.

Wesoły nam dziś dzień nastał,
Którego z nas każdy żądał.

Tego dnia Chrystus Zmartwychwstał.
Alleluja! Alleluja!
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Informacja Wójta Gminy Wiśniew

• Nr 258/2017 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 30 listopada 2017 
roku w sprawie powołania komisji do odbioru zadania inwesty-
cyjnego „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Radomyśli”.

• Nr 259/2017 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 7 grudnia 2017 roku 
w sprawie powołania komisji do odbioru zadania inwestycyjne-
go „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Daćbogach”.

•  Nr 260/2017 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 8 grudnia 2017 roku 
w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie organizacyjnym 
Urzędu Gminy Wiśniew.

• Nr 261/2017 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 8 grudnia 2017 roku 
w sprawie powołania komisji ds. szacowania strat spowodo-
wanych przez zdarzenia noszące znamiona klęski żywiołowej  
w infrastrukturze komunalnej w gminie Wiśniew.

• Nr 263/2017 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 13 grudnia 2017 roku  
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne 
stanowisko urzędnicze do spraw promocji w Urzędzie Gminy Wiśniew.

• Nr 264/2017 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 13 grudnia 2017 
roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

•  Nr 265/2017 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 15 grudnia 2017 
roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracow-
ników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy  
o pracę w Urzędzie Gminy Wiśniew

•  Nr 266/2017 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 15 grudnia 2017 
roku w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wyna-
grodzenia kierowników gminnych jednostek budżetowych

• Nr 267/2017 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 15 grudnia 2017 
roku w sprawie powołania komisji do odbioru zadania inwesty-
cyjnego „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w uicy Sanitariu-
szek w Wiśniewie”

• Nr 268/2017 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 8 grudnia 2017 roku 
w sprawie powołania komisji przetargowej

•  Nr 269/2017 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 20 grudnia 2017 
roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

• Nr 271/2017 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 28 grudnia 2017 
roku w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z Zakłado-
wego Funduszu Świadczeń Socjalnych przez pracowników oraz 
emerytów i rencistów Urzędu Gminy Wiśniew

• Nr 272/2018 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 5 stycznia 2018 roku 
w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy przy-
padającego w sobotę w Urzędzie Gminy Wiśniew w 2018 roku

•  Nr 275/2018 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 18 stycznia 2018 roku 
w sprawie w sprawie wyznaczenia zastępstwa za nieobecnego 
dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Śmiarach

• Nr 277/18 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 29 stycznia 2018 roku  
w sprawie wprowadzenia zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Wiśniew 
Nr 22/2015 z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie powołania Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wiśniew

• Nr 278/2018 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 29 stycznia 2018 
roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania 

rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkol-
ny 2018/19 do publicznego przedszkola, oddziałów przed-
szkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas 
pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których orga-
nem prowadzącym jest Gmina Wiśniew

•  Nr 279/18 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 29 stycznia 2018 roku 
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia otwartego 
zapytania ofertowego dla zadania „Projektowanie, przebudo-
wa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wiśniew” 

•  Nr 280/2018 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 13 lutego 2018 roku 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację  
w 2018 roku zadań publicznych gminy Wiśniew

• Nr 282/2018 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 14 lutego w sprawie 
ustalenia wysokości prewspółczynnika oraz współczynnika pro-
porcji VAT do stosowania w Urzędzie Gminy Wiśniew w 2018 roku

•  Nr 283/2018 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 16 lutego 2018 roku 
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

•  Nr 284/2018 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 16 lutego 2018 roku  
w sprawie zmiany w zarządzeniu nr 33/2015 Wójta Gminy Wiś-
niew z dnia 17 kwietnia 2015 r. „w sprawie ustalenia Regulaminu 
sposobu rozliczania i wypłaty ekwiwalentu pieniężnego człon-
kom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Wiśniew”

•  Nr 285/2018 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 22 lutego 2018 roku 
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Dyrektora Gminnego 
Ośrodka Kultury w Wiśniewie

•  Nr 287/2018 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 5 marca 2018 roku 
w sprawie wyznaczenia zastępstwa za nieobecnego dyrektora 
Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Radomyśli.

•  Nr 288/2018 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 7 marca 2018 roku  
w sprawie powołania komisji przetargowej do wykonania zada-
nia pn.: „Budowa ulicy Sanitariuszek w Wiśniewie”

•  Nr 291/2018 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 13 marca 2018 roku 
w sprawie ustalenia zasad przyznawania nagrody rocznej dla 
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie

• Nr 292/2018 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 13 marca 2018 roku 
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realiza-
cję w 2018 r. zadań publicznych gminy Wiśniew

• Zarządzenie Nr 293/2018 z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie powo-
łania komisji przetargowej (zadanie pn.: „Przebudowa dróg gmin-
nych w częściach: Część 1 – Przebudowa drogi w miejscowości Za-
błocie; Część 2 – Przebudowa drogi Myrcha – Wólka Wołyniecka).

• Zarządzenie Nr 294/2018 z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu 
na sprzedaż nieruchomości mienia gminnego położonego we 
wsi Stok Wiśniewski.

• Zarządzenie Nr 295/2018 z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie 
wprowadzenia zmiany Zarządzenia Nr 78/2012 z dnia 15 lute-
go 2012 r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscy-
plinarnego w Gminie Wiśniew do realizacji zadań związanych  
z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

ZARZĄDZENIA WYDANE W OKRESIE OD 1 GRUDNIA 2017 R. DO 13 MARCA 2018 R.
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UChWAłY pODjętE pRZEZ RADę GMINY WIśNIEW

•  Uchwała Nr XXXVII/255/2017 z dnia 27 grudnia 2017 roku  
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do wyrażenia zgody na 
obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości mienia gmin-
nego w miejscowości Radomyśl

• Uchwała Nr XXXVII/256/2017 z dnia 27 grudnia 2017 roku  
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/155/09 Rady Gminy Wiś-
niew z dnia 19 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulami-
nu wynagradzania nauczycieli

• Uchwała Nr XXXVII/257/2017 z dnia 27 grudnia 2017 roku  
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/153/2016 Rady Gminy Wiś-
niew z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie wspólnej obsługi 
finansowej jednostek organizacyjnych Gminy Wiśniew zalicza-
nych do sektora finansów publicznych

•  Uchwała Nr XXXVII/258/2017 z dnia 27 grudnia 2017 roku  
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Wiśniew na lata 2017 - 2024

•  Uchwała Nr XXXVII/259/2017 z dnia 27 grudnia 2017 roku  
w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2017 rok

• Uchwała Nr XXXVII/260/2017 z dnia 27 grudnia 2017 roku  
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki 
długoterminowej na pokrycie planowanego deficytu na wyprze-

dzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci 
wodociągowej oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w miej-
scowości Wiśniew” w ramach PROW 2014 - 2020

• Uchwała Rady Gminy Wiśniew Nr XXXVII/261/2017 z dnia  
27 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków 
niewygasających z upływem roku budżetowego 2017

•  Uchwała Nr XXXVII/262/2017 z dnia 27 grudnia 2017 roku  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniew 
na lata 2018 - 2025

•  Uchwała Nr XXXVII/263/2017 z dnia 27 grudnia 2017 roku  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wiśniew na 2018 rok

•  Uchwała Nr XXXVII/264/2017 z dnia 27 grudnia 2017 roku  
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Wiśniew na lata 2018 - 2025

• Uchwała Nr XXXVII/265/2017 z dnia 27 grudnia 2017 roku  
w sprawie zmian w budżecie gminy Wiśniew na 2018 rok

•  Uchwała Nr XXXVII/266/2017 z dnia 27 grudnia 2017 roku  
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do wyrażenia zgody  
na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości mienia 
gminnego w miejscowości Lipniak

podczas XXXVII sesji w dniu 27 grudnia 2017 r. Rada Gminy Wiśniew podjęła następujące uchwały:

• Uchwała Nr XXXVIII/267/2018 Rady Gminy Wiśniew z dnia  
30 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy 
Wiśniew XVI/108/2016 z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie 
przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych oraz warun-
ków udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży oraz wysokości 
stawek procentowych

• Uchwała Nr XXXVIII/268/2018 Rady Gminy Wiśniew z dnia  
30 stycznia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży 
lokalu mieszkalnego

• Uchwała Nr XXXVIII/269/2018 Rady Gminy Wiśniew z dnia  
30 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wiśniew

• Uchwała Nr XXXVIII/270/2018 Rady Gminy Wiśniew z dnia  
30 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowa-
nia form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2018 rok.

• Uchwała Nr XXXVIII/271/2018 Rady Gminy Wiśniew z dnia  
30 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji 
Rewizyjnej Rady Gminy Wiśniew na 2018 rok

• Uchwała Nr XXXVIII/272/2018 Rady Gminy Wiśniew z dnia 
30 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia planu pracyj Rady 
Gminy Wiśniew na 2018 rok

• Uchwała Nr XXXVIII/273/2018 Rady Gminy Wiśniew z dnia 
30 stycznia 2018 roku w sprawie uchylenia w części Uchwa-
ły Rady Gminy Wiśniew Nr XXXIII/223/2017 z dnia 22 wrześ-
nia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki  
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Warszawie w zakresie dotyczącym II transzy po-
życzki w 2018 roku na kwotę 500.000 zł.

• Uchwała Nr XXXVIII/274/2018 z dnia 30 stycznia 2018 roku  
w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

• Uchwała Nr XXXVIII/275/2018 z dnia 30 stycznia 2018 roku 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Wiśniew na lata 2018 - 2025

• Uchwała Nr XXXVIII/276/2018 z dnia 30 stycznia 2018 roku  
w sprawie zmian w budżecie gminy Wiśniew na 2018 rok

podczas XXXVIII sesji w dniu 30 stycznia 2018 r. Rada Gminy Wiśniew podjęła następujące uchwały:
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W dniu 2 lutego br. Wójt Gminy Wiśniew podpisał umowę  
z firmą  SERWIS-ROZWÓJ Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach 
na wykonanie zadania pn. „Budowa boiska sportowego w Wiś-
niewie”. Dzięki inwestycji powstanie pełnowymiarowe boisko 
trawiaste z bieżnią, trybunami, szatnią, drogami i placami we-
wnętrznymi, oświetleniem oraz ogrodzeniem. Rozpoczęcie prac 
już wkrótce a planowane zakończenie w maju 2019 r. Budowa 
boiska sportowego w Wiśniewie dofinansowana jest przez Mi-
nisterstwo Sportu i Turystyki w Warszawie z Programu rozwoju 
szkolnej infrastruktury sportowej 2017 w formie dofinansowania 
w kwocie nieprzekraczającej 1 387 500 zł.

Inwestycje w gminie Wiśniew 2017

przebudowa drogi dojazdowej do gruntów 
rolnych Nowe Okniny – Stare Okniny oraz Mroczki

Budowa boiska sportowego w Wiśniewie,   
gm. Wiśniew

Droga Okniny fot. UG

Droga Mroczki Fot. UG

W grudniu ubiegłego roku w Urzędzie Marszałkowskim Wo-
jewództwa Mazowieckiego w Warszawie gmina Wiśniew złożyła 
dwa wnioski o udzielenie dotacji ze środków związanych z wy-
łączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadań pn. 
„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Nowe Okni-
ny – Stare Okniny” – priorytet I oraz „Przebudowa drogi dojazdo-
wej do gruntów rolnych w Mroczkach” – priorytet II. Inwestycja 
pierwsza polega na wykonaniu nawierzchni tłuczniowej na odcin-
ku o długości 1445 m i szerokości 5,5 m - przewidywany koszt 
realizacji inwestycji wynosi około 400 tys. zł. Inwestycja druga po-
lega na wykonaniu nawierzchni tłuczniowej na odcinku o długoś-
ci 1931 m i szerokości 5,5 m, a przewidywany koszt jej realizacji 
wynosi około 510 tys. zł.  

Budowa świetlicy wiejskiej w tworkach

Dnia 3 lutego br. odbyło się uroczyste otwarcie nowej świet-
licy w miejscowości Tworki. Nowa świetlica będzie miejscem 
spotkań dzieci, młodzieży oraz prężnie działającego Koła Gospo-
dyń Wiejskich „Twórcze Kobiety”. Budynek powstał w miejscu 
starej świetlicy w przeciągu niespełna dwóch lat. Powierzchnia 
użytkowa świetlicy wynosi 334,46 m2. Koszt budowy wraz z za-
gospodarowaniem terenu działki wyniósł ponad 1 mln złotych  
i został pokryty w całości z budżetu gminy. Na świetlicę składają się 
m.in. duża sala, aneks kuchenny, siłownia wraz z wyposażeniem,  
kotłownia gazowa oraz zaplecze sanitarne.

Projekt boiska. Fot. UG

Teren pod boisko. Fot. UG

Świetlica w Tworkach przed. Fot. UG.
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termomodernizacja i przebudowa budynku 
Urzędu Gminy Wiśniew

W styczniu br. została podpisana umowa z Urzędem Mar-
szałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie o przy-
znanie pomocy na realizację operacji pn. ”Poprawa dostępności 
komunikacyjnej budynków użyteczności publicznej poprzez bu-
dowę ul. Sanitariuszek w Wiśniewie”, której całkowita wartość 
objęta wnioskiem wynosi 199.999,98 zł, a wnioskowane dofi-
nansowanie to kwota 127.259,00 zł. Projekt zakłada wykonanie 
nawierzchni bitumicznej jezdni o długości 191,9 m oraz chodnika, 
zjazdów i parkingu z kostki brukowej w ciągu przedmiotowej dro-
gi. Dofinansowanie możliwe jest dzięki LGD ZS.

Otwarte strefy aktywności

W lutym br. Urząd Gminy złożył wniosek do Ministra Sportu  
i Turystyki  o dofinansowanie „Budowy otwartych stref aktywności 
przy szkołach podstawowych w miejscowościach: śmiary i Rado-
myśl” w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-
-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2018. Przed-
miotem zadania inwestycyjnego objętego wnioskiem jest budowa 
ogólnodostępnych, wielofunkcyjnych, plenerowych dwóch otwar-
tych stref aktywności przy szkołach podstawowych w miejscowoś-
ciach: Śmiary i Radomyśl. Szacowany całkowity koszt inwestycji to 
ponad 111.000 tys. zł, z czego wnioskowana kwota dofinansowania 
wynosi 50.000 zł. Planowane zakończenie inwestycji we wrześniu br.

Budowa ulicy Sanitariuszek w Wiśniewie

Trwają roboty budowlane pierwszego etapu termomoder-
nizacji i przebudowy budynku Urzędu Gminy Wiśniew. Robo-
ty prowadzone są pomimo kapryśnej aury. Zakres pierwszego 
etapu prac obejmuje wymianę dachu, tj. rozbiórkę istniejącego 
dachu pokrytego eternitem oraz wykonanie nowego stropoda-
chu, wymiana okien na II piętrze, wykonanie elewacji z termo-
modernizacją oraz rozbudowę o zespół wejściowy z windą dla 
osób niepełnosprawnych. Zakończenie robót przewidziane jest 
jesienią bieżącego roku.

Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzędu 
Gminy Wiśniew finansowana jest m.in. z RPMA.04.02.00-
-IP.01-14-006/15, Oś Priorytetowa IV Przejście na gospodarkę 
niskoemisyjną, dla Działania 4.2 Efektywność energetyczna, Typ 
projektów: Termomodernizacja budynków użyteczności publicz-
nej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazo-
wieckiego na lata 2014-2020 oraz z pożyczki zaciągniętej w Wo-
jewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie.

Urząd Gminy w trakcie modernizacji. Fot UG

Urząd Gminy rozpoczęcie prac fot. UG

Wizualizacja UG
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Informacje bieżące z referatu 
Gospodarki Komunalnej

Budżet na 2018 rok przyjęty
Rada Gminy Wiśniew uchwaliła budżet na 2018 rok. Radni przy-

jęli przyszłoroczny plan finansowy na sesji w środę 27 grudnia 2017 r.
Budżet Gminy Wiśniew w 2018 r. zakłada ponad 22.000.000 

zł dochodów i ponad 30.000.000 zł wydatków - w tym ponad 
10.000.000 na wydatki inwestycyjne. Oto niektóre z nich:

- Ponad 3,5 miliona złotych radni przeznaczyli na rozbudowę 
miejscowej oczyszczalni ścieków. To inwestycja na kilka lat, gmina 
ma już pozwolenie na budowę oraz dofinansowanie na ten cel ze 
źródeł zewnętrznych, a w przyszłym roku chce rozpocząć prace   
w ramach zadania „zaprojektuj i wybuduj”. Zakończenie inwesty-
cji planowane jest w 2019 roku.

- 1,5 miliona złotych rada zabezpieczyła na modernizację 
urzędu gminy, który czeka na remont od wielu lat. – Umowa  
z wykonawcą pierwszej części remontu została już podpisana, fir-
ma ma przystąpić do prac na początku 2018 roku. Zakończenie 
pierwszej części prac planujemy na wrzesień 2018 roku – mówi 
wójt gminy Wiśniew, Krzysztof Kryszczuk.

- W 2018 roku 
gmina rozpocznie bu-
dowę boiska w Wiś-
niewie. Oprócz mura-
wy powstanie bieżnia, 
zaplecze i trybuny.  
Prace planowane są 
na dwa lata. Koszt in-
westycji to prawie  
3 mln zł z czego ponad 
1,3 miliona to dota-
cja z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

- Prawie milion złotych w przyszłorocznym budżecie zapisano 
na modernizację dróg, a ponad milion na budowę i modernizację 
oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wiśniew.

Podczas sesji budżetowej na 14 radnych obecnych na posie-
dzeniu wszyscy zgodnie zagłosowali za budżetem na 2018 rok.

 
Drogi, leśnictwo i rolnictwo:
	W Referacie Gospodarki Komunalnej możemy podsumować minioną zimę jeśli chodzi o przejezdność na drogach gminnych i po-

wiatowych. Mijający sezon należy ocenić pozytywnie. Warto zwrócić uwagę na fakt, że bardzo pomogła nam w tym sprzyjająca 
pogoda. Na nasze drogi wyjeżdżały wprawdzie pługi do śniegu jak również solarka, były to jednak pojedyncze przypadki. Nie było 
również uwag samych mieszkańców jeśli chodzi o przejezdność i komunikację.

	Wykorzystując sprzyjającą pogodę dokonaliśmy remontu dróg w postaci usunięcia dziur na drogach gminnych. Pracę wykonała 
firma „Drogbud” z Łukowa. Usunięcie ubytków o powierzchni około 140 metrów kwadratowych kosztowało budżet Gminy ponad  
10 tysięcy złotych. W okresie późniejszym powtórzymy ten zabieg licząc się z tym, że nowych dziur w drodze niestety nie unikniemy.

	Niestety na terenie naszej gminy jak i kilku sąsiednich wprowadzono czerwoną strefę w związku z afrykańskim pomorem świń(ASF). 
Wprowadza ona zaostrzenia jeśli chodzi o transport zwierząt. Należy spodziewać się kontroli lekarzy weterynarii w gospodar-
stwach rolnych. Przypominamy również o zasadach bio asekuracji rolnikom z terenu naszej gminy.   

	W przytulisku na terenie oczyszczalni ścieków znajdują się bezdomne psy z terenu naszej gminy. Jeżeli ktoś ma możliwości gorąco zachę-
camy do adopcji tych zwierząt. Serdecznie zapraszamy do kontaktu w tym temacie do Urzędu Gminy Wiśniew pokój numer dwadzieścia.

Gospodarka mieszkaniowa, eksploatacja sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i ochrona środowiska:
	Referat Gospodarki Komunalnej administruje gminny wodociąg. W związku z wprowadzeniem ustawy „Nowe Prawo Wodne” od 

nowego roku opieramy się na nowych przepisach. Najważniejsze dla mieszkańców są ceny za 1 metr sześcienny wody oraz jakość 
spożywanej wody. O to drugie możemy być spokojni. Pracownicy referatu Gospodarki Komunalnej ciągle nad tym czuwają. Jeśli 
chodzi o ceny według starych zasad ustalała je Rada Gminy. Obecnie Wójt Gminy Wiśniew wnioskuje do „Przedsiębiorstwa Pań-
stwowego Wody Polskie” o zaopiniowanie cen za wodę i ścieki komunalne. Nasza Gmina złożyła wniosek o nie podwyższanie cen 
za wyżej wymienione usługi. Mamy nadzieję, że „Wody Polskie” pozytywnie zaopiniują ten wniosek.  

	Gmina Wiśniew jest właścicielem budynku przy ulicy Sanitariuszek 1. To tam znajduje się: ośrodek zdrowia, apteka i mieszkania.  
W związku z tym, że lokatorzy z dwóch mieszkań przeprowadzili się do własnych domów, są one na sprzedaż. Lokale mają powierzch-
nie 44 i 55 metrów kwadratowych. Wszystkich zainteresowanych kupnem zapraszamy do Urzędu Gminy Wiśniew pokój numer 20.

	Od kwietnia bieżącego roku będziemy korzystać z pomocy pracowników gospodarczych, którzy będą pracować w ramach prac interwen-
cyjnych. Jak zwykle panowie będą dbać o tereny zielone przy kompleksach gminnych. Będą pracować również przy drobnych pracach 
konserwatorskich. Po zimie usuną również odpady komunalne zalegające wokół dróg gminnych. Dodatkowo w tym roku pracowników 
tych czeka dużo prac przy termomodernizacji budynku Urzędu Gminy. Będą to głównie zadania związane z porządkowaniem obiektu.

 
Stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi i wycinki drzew:
	Przypominamy, że zamiar usunięcia drzewa należy zgłosić do Urzędu Gminy. W związku, ze zmianami w prawie nadal jest wiele za-

pytań w tej kwestii. W związku z Państwa pytaniami dotyczącymi tej dziedziny proszę o kontakt z Urzędem Gminy, pokój numer 16.
	Z Nowym Rokiem mieszkańcy naszej gminy oddają popiół powstający w procesie spalania w piecach. Nie zaobserwowaliśmy 

problemów z dystrybucją szarych worków na ten właśnie odpad. Cieszy fakt, że mieszkańcy w ten sposób właśnie pozbywają się 
resztek popiołu. Jednocześnie przypominamy, że od kwietnia na okres letnio-jesienny worek szary zostanie zastąpiony workiem 
brązowym. Do worka brązowego wyrzucamy np. trawę, łupiny po warzywach i owocach.  
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Odpady komunalne w liczbach
jednym z podstawowych celów nowego systemu gospodar-

ki odpadami komunalnymi jest osiągnięcie odpowiednich po-
ziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji kierowanych na składowiska oraz zwiększenie 
poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie.

Zgodnie z art. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach z  dnia 13 września 1996 r. oraz rozporządzeniem ministra środowi-
ska z 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do 
ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpa-
dów komunalnych gminy do dnia 31 grudnia 2020 r. powinny osiągnąć:

•  w przypadku odpadów komunalnych takich jak: papier, me-
tale, tworzywa sztuczne i szkło - co najmniej 50% poziom 
recyklingu i przygotowania do ponownego użycia;

pOZIOMY OGRANICZENIA MASY ODpADÓW KOMUNALNYCh ULEGAjĄCYCh BIODEGRADACjI  pRZEKAZYWANYCh DO SKłADOWANIA  
W StOSUNKU DO MASY tYCh ODpADÓW WYtWORZONYCh W 1995 r. (%)

ROK 2012 16.07.2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy 

tych odpadów wytworzonych w 1995 r.(%)
75 50 50 50 45 45 40 40 35

Gmina Wiśniew osiągnęła następujące dopuszczalne poziomy:   - 26,3 % 33,2 % 26,1 % 14,87% 13,56 
% - - -

pOZIOMY RECYKLINGU, pRZYGOtOWANIA DO pONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI MEtODAMI NIEKtÓRYCh FRAKCjI   
ODpADÓW KOMUNALNYCh

poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia (%)

2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r.

papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło opakowaniowe 10 12 14 16 18 20 30 40 50

Gmina Wiśniew osiągnęła następujące dopuszczalne poziomy: - 16,1 %  31,2 % 42,7 22,84% 25,35% - - -

pOZIOM RECYKLINGU I pRZYGOtOWANIA DO pONOWNEGO UŻYCIA  ODpADÓW BUDOWLANYCh

poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia (%)

Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe
2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r.

30 36 38 40 42 45 50 60 70

Gmina Wiśniew osiągnęła następujące dopuszczalne poziomy:     - brak odb. 100 % 100 % 100 % 100 % - - -

Gmina Wiśniew
Zestawienie odbioru segregowanych odpadów komunalnych w Mg

2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r.

elektro-śmieci 4,6 5 0,39 3,1 5,1 1,8 4,7 3,11

odpady wielkogabarytowe 0,8 1,2 0 10,8 6,9 19,9 23,0 33,42

gruz budowlany 0 0 3,2 0 48,1 34,2 22,2 25,32

zużyte opony 0 0 33,5 0 16,2 13,2 4,6 14,00

GOSpODARKA ODpADAMI KOMUNALNYMI NA pRZEStRZENI OStAtNICh LAt

•  w przypadku innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych 
i rozbiórkowych -  co najmniej 70% poziom recyklingu, przy-
gotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami.

Do poziomów określonych w ustawie gminy będą docho-
dziły stopniowo, osiągając w kolejnych latach wartości założo-
ne rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. 
w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponowne-
go użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpa-
dów komunalnych.

Zgodnie z załącznikiem do powyższego rozporządzenia dla 
kolejnych lat określone zostały następujące poziomy recyklingu, 
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 
następujących frakcji odpadów komunalnych:

pSZOK – punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów usytuowany na terenie oczyszczalni ścieków w Wiśniewie spełnia swą rolę. W 2016 roku mieszkańcy 
gminy Wiśniew zdeponowali w nim ponad 56 ton różnego rodzaju odpadów, natomiast w 2017 roku 75,8 ton różnego rodzaju odpadów.

Gmina Wiśniew
Zestawienie odbioru segregowanych odpadów komunalnych w Mg

2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 

odpady zmieszane 109 136 142 200,3 276,9 342,6 338,3 368,8

opakowania ze szkła 21,2 35,7 16,2 65,8 133,2 99,8 92,0 98,1

opakowania z plastiku 12 15,3 16,2 27,3 50,1 78,1 71,4 81,1

opakowania z: papieru, 
tektury 0 0 0 2,5 2,0 7,1 9,5 11,78
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Konkurs na realizację zadań publicznych gminy 
Wiśniew – rozstrzygnięty

Spotkanie grupy roboczej. Fot. UG

Bezpieczna Gmina

Konkurs na realizację zadań publicznych gminy Wiśniew – 
został rozstrzygnięty, a 14 marca 2018 r. w Urzędzie Gminy pod-
pisano pierwszą w tym roku budżetowym umowę na realizację 
zadania publicznego – dofinansowanego ze środków budżeto-
wych gminy Wiśniew.

Ogłoszony 13 lutego 2018 r. otwarty konkurs ofert na re-
alizację w 2018 r. zadań publicznych gminy Wiśniew został roz-
strzygnięty, co dokumentuje Zarządzenie Wójta Gminy Wiśniew 
Nr 292/2018 z dnia 13 marca 2018 r. Oto wyniki
1. Na realizację zadań z zakresu działalności na rzecz osób w wieku 

emerytalnym wpłynęła jedna oferta: Stowarzyszenia Aktywności 
Lokalnej RADOŚĆ z siedzibą w Radomyśli, na realizację zadania 
pn. „Wiejskie rozśpiewane wspólne gotowanie” – na które przy-
znano dofinansowanie w wysokości 5.000,00 zł.

2. Na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego wpłynęły dwie oferty: 
1)  oferta Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej RADOŚĆ 

z siedzibą Radomyśl, na realizację zadania pn. „Cudze 
chwalicie swego nie znacie-wzbogacenie życia kultural-
nego mieszkańców gminy Wiśniew” – na które przyzna-
no dofinansowanie w wysokości 13.000,00 zł,

2)  oferta Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego RAZEM z siedzi-
bą w Wiśniewie, na realizację zadania pn. „Popularyzowanie 
wiedzy o dziejach gminy Wiśniew poprzez opracowanie 
i wydanie publikacji w formie zeszytu” – na które przyznano 
dofinansowanie w wysokości 10.000,00 zł.

3. Na realizację zadań z zakresu podtrzymywania  
i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie 
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywa-
telskiej, kulturowej wpłynęła jedna oferta: Stowarzysze-
nia Aktywności Lokalnej RADOŚĆ z siedzibą w Radomyśli 
54, 08-112 Wiśniew, na realizację zadania pn. „Śpiewam 
Ci Polsko…” – na które przyznano dofinansowanie w wy-
sokości 4.000,00 zł.

Na realizację zadań z zakresu działalności na rzecz dzieci  
i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży nie wpłynęła 
żadna oferta.

W dniu 14 marca 2018 r. wójt gminy – Krzysztof Kryszczuk, 
skarbnik gminy – Sylwia paryła, przedstawiciele Stowarzy-
szenia Aktywności Lokalnej RADOŚĆ tj.  Aneta Karczmarska 
– prezes zarządu i Antoni Wiszniewski – wiceprezes stowa-
rzyszenia podpisali pierwszą w tym roku budżetowym umowę  
o realizację zadania publicznego – dofinansowanego ze środ-
ków budżetowych gminy Wiśniew. Wójt Gminy podpisując 
umowę gratulował członkom Stowarzyszenia RADOŚĆ – pomy-
słowości, zaangażowania i tak dużego zapału do pracy na rzecz 
mieszkańców naszej społeczności gminnej.

Wszystkich mieszkańców gminy zapraszamy do uczestnictwa 
w wydarzeniach, uroczystościach, warsztatach, spotkaniach re-
alizowanych przez stowarzyszenia w ramach zadań publicznych 
gminy Wiśniew.

9 stycznia 2018 r. w Urzędzie Gminy Wiśniew odbyło się ko-
lejne robocze spotkanie członków Zespołu ds. Realizacji progra-
mu „Bezpieczna Gmina Wiśniew 2017 - 2020”.

Spotkanie, w którym uczestniczyli pracownicy urzędu oraz 
kierownicy jednostek organizacyjnych gminy Wiśniew, prowadził 
wójt gminy Wiśniew, Krzysztof Kryszczuk.

Uczestnicy spotkania omówili podejmowane działania ma-
jące na celu wzmocnienie bezpieczeństwa w gminie oraz podle-
głych im placówkach. Omówiono również propozycje spędzania 
wolnego czasu w placówkach oświatowych i kulturalnych przez 
dzieci i młodzież z terenu gminy podczas ferii zimowych. 
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tOp REGIONU 2017

Wiosenna akcja szczepienia 
lisów wolno żyjących

RUSZA NOWY SEZON NA ORLIKU !!!
W 2018 roku Orlik Wiśniew zapra-

sza mieszkańców gminy do skorzysta-
nia z oferty sportowej. Od 1 marca do 
30 listopada 2018 r., od poniedziałku 
do niedzieli. Animatorzy Robert pie-
rog i Magdalena jastrzębska czeka-
ją na wszystkich chętnych w każdym 
wieku pragnących aktywnie spędzić 
czas. Można pograć w piłkę nożną, ko-

szykówkę, siatkówkę oraz wziąć udział w różnego rodzaju rozgrywkach, 
turnieju tenisa ziemnego, rozgrywkach badmintona.

Działalność Orlika podobnie jak w latach poprzednich podzielona 
jest na dwa obszary. Pierwszy to stałe zajęcia grup dziecięcych i młodzie-
żowych z piłki nożnej oraz siatkówki. Treningi są dwa razy w tygodniu  
z każdą grupą i uzupełniane będą o udział w turniejach ogólnopolskich, re-
gionalnych i rozgrywkach ligowych stworzonych m.in. przez animatorów.  
Na pewno pojawią się nowości.

Drugi obszar obejmował będzie organizację imprez rekreacyjnych  
i turystycznych. Między innymi 100 kilometrowy Rajd Rowerowy, który 
odbędzie się 10 czerwca, Dzień Sportu na Orliku 17 czerwca. Szlagierową 
inicjatywą jest Nocny Maraton Piłki Nożnej, który odbędzie się z 23/24 
czerwca bieżącego roku. W okresie wakacyjnym zostaną zorganizowane 
wyjazdy turystyczne zarówno dla dzieci jak i dorosłych.

Zapraszamy do czynnego spędzania wolnego czasu na naszym Orliku!

harmonogram obowiązujący od 1 kwietnia
Lp. Dzień tygodnia Godziny
1. Poniedziałek godz. 15:00 – 20:00

2. Wtorek godz. 15:00 – 21:30

3. Środa godz. 15:00 – 21:00

4. Czwartek godz. 15:00 – 21:00

5. Piątek godz. 15:00 – 21:00

6. Sobota godz. 12:00 – 20:00

7. Niedziela godz. 12:00 – 20:00

powiatowy Lekarz Weterynarii w Siedlcach infor-
muje, że od dnia 20 marca do dnia 20 kwietnia 2018 r. 
na terenie powiatu siedleckiego zostanie przeprowa-
dzona wiosenna akcja szczepienia lisów wolno żyją-
cych przeciwko wściekliźnie.

Szczepionka będzie zrzucana z samolotów. Zrzuty 
obejmują kompleksy leśne, pola i łąki z pominięciem 
akwenów wodnych i terenów zabudowanych.

Dawkę szczepionki stanowi pakiet w postaci krąż-
ka, koloru zielono-brązowego o intensywnym zapachu 
rybnym. Dotknięcie szczepionki przez człowieka spo-
woduje, że nie zostanie ona podjęta przez lisa. Każdy 
kontakt człowieka ze szczepionką należy niezwłocz-
nie zgłosić do lekarza medycyny. Szczegółowe postę-
powanie zawarte jest w komunikacie Mazowieckiego 
Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii.

już po raz szósty redakcje portalu podlasie24.pl i Radia podlasie przeprowadzi-
ły plebiscyt podsumowujący miniony rok w naszym regionie tOp REGIONU 2017. 
podobnie jak w ubiegłym roku cieszył on się ogromnym zainteresowaniem. 

W kategorii „Wydarzenie Kulturalne Roku 2017 w Regionie” gmina Wiśniew 
wspólnie ze Stowarzyszeniem Aktywności Lokalnej Radość z Radomyśli oraz Szkołą 
Podstawową w Radomyśli zdobyła wysokie III miejsce za II przegląd pieśni patrio-
tycznych pt. „śpiewam Ci polsko”, który odbywa się w Radomyśli. Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się 8 stycznia. Nagrodę 
odebrał Krzysztof Kryszczuk, wójt gminy Wiśniew oraz Aneta Karczmarska, prezes Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej Radość.

Sukces ten nie byłby możliwy bez Państwa wsparcia w głosowaniu, za które serdecznie dziękujemy!
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W dniu 28 kwietnia 2011 r. Sejm przyjął ustawę o wspieraniu i systemie 
pieczy zastępczej. Ustawa ma przede wszystkim na celu pomoc rodzinom, 
które mają kłopoty wychowawcze oraz zmienić system opieki nad dziećmi po-

zbawionymi opieki rodziców. Ustawa wprowadza funkcję tzw. asystenta rodziny, który ma pomagać nie tylko  
w problemach wychowawczych, ale również w codziennych sprawach.    

Na terenie gminy Wiśniew również działa asystent rodziny. W naszej gminie objętych wsparciem asystenta rodziny 
jest dwanaście rodzin, w których przebywa łącznie trzydzieści troje dzieci. Jeśli na naszym terenie są rodziny, które 
mają problemy opiekuńczo-wychowawcze lub potrzebują wsparcia w osobie asystenta rodziny, zapraszamy do kontaktu  
z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Asystent rodziny

„Mikołaje” z gminy Wiśniew
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniewie składa ser-

deczna podziękowania dla wszystkich, którzy przyczynili się do 
przygotowania 47  paczek dla dzieci z najuboższych rodzin w ra-
mach trzynastej akcji „Świąteczna paczka”.  

Osoby prywatne, a także firmy odpowiedziały na nią życzliwie, 
przekazując artykuły spożywcze, głównie słodycze na ten cel. 

W IMIENIU OBDAROWANYCh SERDECZNIE DZIęKUjEMY ZA  
OKAZANE  SERCE:

	Panu Witoldowi Borkowskiemu, zam. Borki Paduchy,
	Panu Marianowi Celińskiemu-Spodar, zam. Wiśniew,
	Panu Adamowi Soszyńskiemu, zam. Wiśniew,

oraz właścicielom sklepów :
	Pani Agnieszce Bilskiej – sklep spożywczo-przemysłowy w Wiśniewie,
	Pani Maryli Borkowskiej - sklep spożywczo-przemysłowy w Radomyśli,
	Pani Agnieszce Bożek – sklep spożywczo-przemysłowy w Wiśniewie,
	Pani Jolancie Ostrowskiej - sklep spożywczo-przemysłowy w Łupinach,
	GS Zbuczyn „Samopomoc Chłopska” – sklep w Borkach- Paduchach, 

ponadto:
	Młodzieżowej Radzie Gminy Wiśniew,
	Stowarzyszeniu „AKTYWNI” z Wólki Wiśniewskiej.

pODZIęKOWANIE
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniewie składa ser-

deczne podziękowanie   za udział w Programie Wyposażenia Placó-
wek w pomoce dydaktyczne organizowanym przez FH COSINUS z Za-
brza. Przekazane materiały edukacyjne stanowią wsparcie rzeczowe 
wykorzystane w pracy asystenta rodziny GOPS w Wiśniewie, psycho-
loga dziecięcego przyjmującego w Punkcie Konsultacyjnym Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zasiliły dzie-
cięcy kącik zabaw  znajdujący się w Urzędzie Gminy Wiśniew.

Serdecznie dziękujemy dla:
	Pani Kateryny Krasuskiej - Eragon Logistic, Radomyśli, 
	Pana Adriana Kowieskiego -Trans-Fach, Borki Paduchy,
	Pani Anny Matejek-Machnickiej, Prywatna Praktyka Stomatolo-

giczna, Wiśniew,
	Pani Elżbiety Jastrzębskiej, ELMET, Helenów,
	Pani Doroty Sitarz, Mościbrody,
	Pana Artura Remiszewskiego, Rem-Tech, Radomyśl,
	Pana Radosława Ługowskiego, Radcar, Radomyśl,
	Pana Wiesława  Kłoptowskiego, Usługi Transportowe, Radomyśl,
	Pana Rafała Bednarczyka, Raf-Bruk, Tworki.

Spotkanie ze świętym Mikołajem
24 stycznia  2018  roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

wspólnie z  Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wiśniewie zorganizo-
wali choinkową dla 100 dzieci  z terenu gminy Wiśniew. 

Bezpłatna pomoc psychologiczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniewie informuje,  

że w Punkcie Konsultacyjnym GKRPA istnieje możliwość skorzysta-
nia z bezpłatnej pomocy psychologicznej. 

Wsparcia udzielają psychologowie:
•	 Pani Aneta Szymańska – psycholog dziecięcy - przyjmuje 

dwa razy w każdym miesiącu.
•	 Pan Michał Perz – psycholog, psychoterapeuta - przyj-

muje dwa razy w każdym miesiącu.
Konsultacje psychologiczne  po wcześniejszym umówieniu  

pod nr. tel. 25 6417313 wew.120,  od poniedziałku do piątku  
w godz. 8.00-16.00

Informacja na temat projektów realizowanych przez Gminny 
Ośrodek pomocy Społecznej w Wiśniewie w partnerstwie z innymi 

Ośrodkami pomocy, dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej 

Od 1 marca 2017 r. Projekt pn. „Aktywność i współprca popłaca”  
w ramach RPO WM osi priorytetoej IX Wspieranie włączenia społeczne-
go i walka z ubóstwem, działanie  9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa 
osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji spo-
łeczno-zawodowych klientów pomocy społecznej zwiększających 
szanse na zatrudnienie i zapobieganie zjawisku wykluczenia spo-
łecznego i ubóstwa osób wykluczonych lub zagrożonych wyklucze-
niem społecznym.  

Z terenu Gminy Wiśniew wsparciem objęto 10 osób bezrobot-
nych oraz  nieaktywnych zawodowo.

Projekt skierowany jest do osób korzystających ze świadczeń  
z pomocy społecznej, bezrobotnych, niepełnosprawnych, nieak-
tywnych zawodowo.

Liderem projektu jest Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktyw-
ności Lokalnej w Krzesku. Okres realizacji projektu: 01.03.2017 - 
31.10.2018. Całkowita wartość projektu to 927 150,00 PLN w tym 
wkład funduszy europejskich: 741 720,00 PLN.

Od 1 lipca 2017 r. Projekt pn. „Wzrost kompetencji nadzieją na 
sukces” realizowanego również w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś Priory-
tetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, 
Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno– zawodowa osób wykluczonych   
i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej 
osób mieszkających na terenie gminy Wiśniew oraz gmin partnerskich. 

Z terenu Gminy Wiśniew wsparciem obejmujemy - w I edycji 
projektu: 6 osób bezrobotnych poprzez skierowanie ich do Centrum 
Integracji Społecznej w Siedlcach, gdzie uzyskają pomoc w powrocie 
na otwarty rynek pracy, przygotowanie do samodzielnej aktywności 
na rynku pracy oraz teoretyczną i praktyczną naukę zwodu; w II edy-
cji  projektu: 6 rodzin  niewydolnych wychowawczo.

Liderem projektu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Kotuniu. Okres realizacji projektu:  01.07.2017 r. – 31.10.2018 r. 
Całkowita wartość projektu: 1 165 144,74 PLN  w tym wkład fun-
duszy europejskich: 932 115,79 PLN.

Od  1 stycznia 2018 r. Projekt  pn.  „Dobra pora na aktywnego 
seniora” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Dzia-
łanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 
9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.

Projekt realizowany  jest w partnerstwie przez gminy:  Zbuczyn, któ-
ry pełni funkcję Lidera oraz Gminy: Wiśniew, Siedlce, Skórzec,  i Kotuń. 
Realizatorami projektu są Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej.

Celem głównym projektu jest Zwiększenie dostępu do usług spo-
łecznych osobom starszym w wieku poprodukcyjnym zamieszkującym 
na terenie jednej z 5 Gmin powiatu siedleckiego (Zbuczyn, Siedlce, 
Skórzec, Wiśniew, Kotuń) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poprzez udział w zajęciach Klubu Seniora.

W każdej z gmin zostanie utworzony Lokalny Klub Seniora. W ramach 
prowadzonych Klubów planuje się realizację: programu prozdrowotnego; 
programu edukacyjnego oraz programu aktywności społecznej. 

Ponadto na terenie Gminy Zbuczyn zostanie utworzona wy-
pożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego. Zostanie 
zakupiony sprzęt m.in. wózki inwalidzkie, koncentrator tlenu, kule, 
łóżka rehabilitacyjne, podnośniki, stojaki na kroplówkę, materace 
przeciwodleżynowe, krzesła sedes, ssaki, zestawy łóżkowe do my-
cia głowy,  krzesła pod prysznic.

Okres realizacji: 01.01.2018 r.  – 31.12.2019 r. Całkowita war-
tość projektu to 1 359 531,60 PLN w tym wkład funduszy europej-
skich: 1 264 364,37 PLN.
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Szkolenia dla hodowców trzody chlewnej

Gmina Wiśniew Ambasadorem Zmian Ziemi Siedleckiej 

2 lutego 2018 r. w Urzędzie Gminy Wiśniew, odbyło się szko-
lenie pn. „Bioasekuracja gospodarstw jako istotny element pre-
wencji - zasady zabezpieczania gospodarstw przed chorobami.” 

Organizatorem szkolenia był Stanisław ługowski, a przepro-
wadziła je Małgorzata Lisiecka – pracownicy MODR w Siedlcach.

Głównym celem szkolenia było przekazanie wiedzy z zakresu 
zasad bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta 
gospodarskie, bioasekuracji w zapobieganiu szerzenia się ASF, za-
sad wstępu oraz poruszania się po fermie trzody chlewnej, orga-
nizacji produkcji świń w zgodzie z zasadami bioasekuracji.

Prowadząca szkolenie udzieliła obszernych odpowiedzi na py-
tania uczestników szkolenia.

W szkoleniu uczestniczyło 33 rolników.  z terenu powiatu siedleckiego.
2 marca 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiś-

niew, odbyło się szkolenie pn. „Zasady przyznawania płatności 
bezpośrednich w 2018 roku”.

Organizatorem szkolenia był Stanisław ługowski – pracow-
nik Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Siedlcach, 
na stałe obsługujący gminę Wiśniew. Szkolenie przeprowadziła  
Grażyna Chraniuk – zastępca kierownika ARiMR w Siedlcach.

Na szkoleniu obecni byli również Marek Furman - Dyrektor 
Oddziału MODR w Siedlcach oraz Wiesław tarkowski - Kierownik 
PZDR w Siedlcach.

Na szkoleniu prowadząca szczegółowo omówiła zasady przy-
znawania płatności bezpośrednich oraz zasady wypełniania wnio-
sku drogą elektroniczną. Poruszone zostały również aktualne 
problemy związane z ASF. 

W szkoleniu uczestniczyło 50 rolników  z terenu gminy Wiśniew.

Lokalna Grupa Działania Zie-
mi Siedleckiej przeprowadziła 
konkurs pt.: „Ambasador zmian 
Ziemi Siedleckiej”. Chciała w ten 
sposób nagrodzić lokalnych li-
derów, którzy codzienną pracą 
przyczyniają się do pozytywnych 
zmian na terenie działania LGD. 
Gala wręczenia wyróżnień odby-
ła się 13 grudnia w Siedlcach.

Tegorocznymi laureatami Konkur-
su zostali:
•	 Gmina Wiśniew  

– sektor publiczny,
•	 Serwis komunalny z siedzibą 

w Wodyniach 
– sektor gospodarczy,

•	 Stowarzyszenie Aktywny 
Senior, Gmina Zbuczyn  
– sektor społeczny

•	 Bogusława Gorzała, lokalna liderka - specjalne wyróżnienie  
w kategorii sektor społeczny.

Gala wręczenia wyróżnień odbyła się podczas konferencji 
podsumowującej projekt „Partnerstwa lokalne na rzecz rodziny”, 
która odbyła się 13 grudnia w biurze LGD ZS w Siedlcach. Było 
wiele emocji, ciepłych słów, podziękowań. Laureaci zostali nagro-
dzi pamiątkowymi statuetkami i nagrodami finansowymi, ufundo-
wanymi przez Zarząd LGD.

- Pomysł stworzenia takiego wyróżnienia wypłynął z naszej po-
trzeby, to znaczy z silnego pragnienia wyróżniania osób, które się 
wyróżniają aktywnością oraz budowaniem wspólnoty na naszym 
terenie. Jest dla nas bardzo ważne, że na naszym terenie funkcjo-
nują zazwyczaj od lat – osoby, instytucje, organizacje pozarządowe 
, firmy które oprócz realizowania swoich celów statutowych, celów 
osobistych – działają na rzecz dobra wspólnego. Stąd też w ubiegłym 
roku stwierdziliśmy, że chcemy wyróżnić tych którzy działają na rzecz 
rozwoju naszego obszaru tych dziesięciu gmin LGD.  Dla przypomnie-
nia w ubiegłym roku nagrody otrzymali: Gminny Ośrodek Kultury  
w Mordach, „Dworskie Smaki”, Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej 

Radość z Radomyśli. Kryteria, którymi się kierowaliśmy to: podejmo-
wanie inicjatyw wspólnotowych, oraz wspieranie na terenie LGD; 
upowszechnianie współpracy międzyludzkiej w obrębie reprezen-
towanego sektora oraz współpracy pomiędzy sektorami na terenie 
LGD; zwiększenie aktywności społecznej. W sektorze publicznym 
komisja wybrała samorząd, który wyróżnia się na tle innych sa-
morządów inwestowaniem w kapitał ludzki. Gmina realizuje mnó-
stwo inicjatyw i wydarzeń wspólnotowych. Są to liczne wydarze-
nia kulturalne, angażując liczne grupy społeczne z terenu gminy  
i obszaru LGD takie jak : Festiwal Kuchni Regionalnej z Wiśniowym 
Smakiem, Mazowiecki Festiwal Kapel Ludowych, Międzynarodowy 
Festiwal Kolęd i Pastorałek „Kolędnicze Serce Polskie” itd. Jednak 
głównym powodem zgłoszenia jak czytamy we wniosku jest inicja-
tywa powołania Młodzieżowej Rady Gminy. Serdecznie gratuluję 
Panie Wójcie tak zaangażowanych mieszkańców -  mówił hubert 
pasiak, Prezes LGD Ziemi Siedleckiej

Wójt gminy Wiśniew, Krzysztof Kryszczuk dziękując za przyzna-
ne wyróżnienie powiedział:. - Na ten sukces pracowała cała nasza 
gmina - wszyscy jej mieszkańcy. Im wszystkim składam serdecznie 
podziękowania za aktywność i za działania na rzecz Naszej Gminy.

ik
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Walne Zebrania Sprawozdawcze OSp

Gostchorz

Radomyśl

Radomyśl

Śmiary

Śmiary

Wólka Wiśniewska

Wólka Wiśniewska Wólka Wiśniewska

Dobiegły końca Walne Zebrania Sprawozdawcze  
w jednostkach Ochotniczych Straży pożarnych z terenu 
gminy Wiśniew. pierwsze spotkanie odbyło się 13 stycz-
nia w OSp Radomyśl, a ostatnie 17 lutego w OSp Wólka 
Wiśniewska. 

Podczas zebrań dokonano podsumowania działalno-
ści jednostek oraz liczby podjętych działań ratowniczych 
w 2017 roku. Podczas posiedzeń, oprócz standardowych 
punktów takich jak sprawozdania finansowe z działal-
ności, omawiana jest także bieżąca sytuacja OSP oraz 
jej przyszłość. Każde zebranie kończy się głosowaniem, 
w którym strażacy decydują o przyjęciu lub odrzuceniu 
absolutorium dla zarządu. W tym roku we wszystkich 
ośmiu OSP, zarządy otrzymały absolutoria.

Druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych, dzięki 
ogromnemu poświęceniu i odwadze zasłużyli sobie na 
ogromny podziw i wielkie zaufanie społeczne. W związku 
z tym, w zebraniach często uczestniczą przedstawiciele 
władz samorządowych, radni, sołtysi, oraz przedstawicie-
le służb państwowych. W zebraniach sprawozdawczych 
jednostek OSP z terenu Gminy Wiśniew uczestniczyli: 
Komendant Miejski PSP w Siedlcach – st. bryg. Andrzej 
Celiński, wójt gminy Wiśniew oraz członek ZOW ZOSP RP 
w Warszawie - dh Krzysztof Kryszczuk, członek Komisji Re-
wizyjnej OW ZOSP RP w Warszawie - dh józef Orzyłowski, 
prezes ZOG ZOSP RP w Wiśniewie - dh Karol Woźniak oraz 
sekretarz ZOG ZOSP RP w Wiśniewie – dh Artur Ciołek.
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(Z doktorem Zbigniewem Grabkiem rozmawia Urszula Oknińska)

Gminne Wieści: panie doktorze dziś chcielibyśmy porozmawiać 
o chorobie zwyrodnieniowej stawów. Domyślam się, że pacjen-
ci często skarżą się na ta dolegliwość?

Lekarz Zbigniew Grabek: tak, tak jest to bardzo częste schorze-
nie. Szacuje się, ze w Polsce choruje około 60 % mężczyzn po 60 
roku życia i ponad 70 % kobiet po 60 roku życia. Z mojej obserwa-
cji wynika ze wśród osób pracujących od dzieciństwa w rolnictwie 
zachorowalność przekracza 80 % osób po 60 roku życia.

GW: Co to jest choroba zwyrodnieniowa? I jakie stawy atakuje?

ZG: Choroba zwyrodnieniowa stawów polega na uszkodzeniu chrząstki 
stawowej, która prowadzi do zmian w nasadach kości i procesu zapal-
nego w błonie maziowej stawów. Obrazowo mówiąc w skutek działa-
nia różnych czynników dochodzi do uszkodzenia i degradacji substancji 
budulcowej chrząstki i powstaje przewlekły stan zapalny dający bol 
oraz dochodzi do procesu naprawczego , który prowadzi do narastania 
różnych wyrośli kostnych tzw. osteofitow. Zwyrodnienia dotyczą przede 
wszystkim stawów kolanowych, biodrowych, stawów kręgosłupa, rza-
dziej małych stawów dłoni, stawu barkowego czy skokowego.

GW: jakie czynniki przyspieszają tą chorobę?

ZG: Na uszkodzenia chrząstki stawowej wpływają przede wszyst-
kim powtarzające się urazy mechaniczne zwłaszcza skręcenia, 
stłuczenia stawów, uszkodzenia więzadeł, uszkodzenia łąkotek. 
Przeciążenia stawu wieloletnią pracą, otyłość, wady postawy któ-
re powodują niewłaściwe ustawienie kości w stawie np. koślawość 
czy szpotawość kolan. Starzenie chrząstki wraz z wiekiem, czyn-
niki genetyczne, zmiany zapalne stawów na innym tle np. na tle 
reumatoidalnego zapalenia stawów. Odkładanie się w chrząstce 
różnych substancji typu kwas moczowy w przypadku dny mocza-
nowej lub często powtarzane wstrzykniecie dostawowe sterydów, 
które są stosowane w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów. 

GW: jakie objawy mogą zaobserwować chorzy?

ZG: Jeśli chodzi o objawy, to początkowo proces ten jest bezobja-
wowy. Wraz z upływem czasu pojawiają się bole, początkowo tylko  
w ruchu a potem nawet już w spoczynku.  Po dłuższych okresach bez-
ruchu chorzy maja poczucie sztywności stawów, bardzo charaktery-
styczne – rano ciężko się zebrać do poruszania a później w ciągu dnia 
udaje się rozchodzić. Bolesność przy dotyku stawów, trzeszczenia  
w stawie podczas ruchu, ograniczenia ruchomości stawów. W oko-
licy stawów mogą pojawiać się guzki a w bardzo zaawansowanym 
stadium dochodzi do zniekształcenia stawu, zmienia się jego obrys, 
dochodzi do jakiegoś wyginania kończyn w stawie, ogólnego cięż-
kiego uszkodzenia stawu. Jak rozpoznajemy chorobę? Głównie przez 
objawy kliniczne, o których mówiłem wcześniej plus zdjęcia rentge-
nowskie, tam wszystko widać czy dochodzi do zwężeń stawów, szpa-
ry stawowej itd. Jest to choroba wieloletnia, do końca życia, prze-
biega z okresowymi stanami stabilizacji, gdzie bólu nie ma albo jest 
tylko przy obciążeniach no i okresy zaostrzeń gdzie bóle są ciągłe, 
dochodzi do obrzęku, powiększenia stawów, takiego intensywnego 
procesu zapalnego i dolegliwości są wtedy bardzo nieprzyjemne.

GW: proszę powiedzieć czy możliwe jest wyleczenie choroby 
zwyrodnieniowej stawów? 

ZG: Na chwilę obecna nie jest możliwe ani całkowite wyleczenie, ani 
cofniecie i naprawa wszystkich zmian w układzie ruchu.  Natomiast 
możliwe jest zmniejszenie dolegliwości i częściowe spowolnienie 
choroby. Chorzy musza pamiętać o utrzymaniu prawidłowej masy 
ciała, albowiem nadwaga bardzo zwiększa ryzyko zachorowania  
i cięższego przebiegu choroby zwyrodnieniowej. Warto wykonywać 
ćwiczenia fizyczne w domu. Ćwiczenia w odciążeniu, które zwięk-
szają zakres ruchu w stawie, wzmacniają otaczające go mięsnie. 
Staw podczas ćwiczeń w tym odciążeniu jest lepiej smarowany  
i staw lepiej się goi. Osoby które ćwiczą regularnie maja mniej dole-
gliwości bólowych, lepiej funkcjonują niż nieaktywni. Zestawy ćwi-
czeń na każdy staw można bez trudu znaleźć w Internecie lub otrzy-
mać w przychodniach rehabilitacyjnych. Oczywiście fizykoterapia 
wykonywana w zakładach rehabilitacji przez fizykoterapeutów, la-
seroterapia, elektroterapia, magnetoterapia, ćwiczenia specjalne 
i terapie manualne. Balneoterapia, kąpiele siarkowe, solankowe 
– zwłaszcza w sanatoriach no i odciążania stawów czyli laski, kule, 
chodziki, ortezy, wkładki korekcyjne do butów, odpowiednie obu-
wie, powierzchowne stosowanie ciepła czyli dogrzewanie stawów 
i ewentualnie dla pacjentów z ogólnych zaleceń jeszcze stosujemy 
uchwyty pomagające przy wchodzeniu po schodach czy wychodze-
niu z wanny i wysokie lóżka – z wysokiego łózka łatwiej jest zejść, 
łatwiej na lóżko wejść. 

GW: jak leczymy tą chorobę?

ZG: Chorobę zwyrodnieniowa stawów leczymy farmakologicznie  
i operacyjnie. Farmakologicznie to oczywiście walka z bólem i sta-
nem zapalnym – stosujemy paracetamol lub leki przeciwbólowe  
i przeciwzapalne doustnie, domięśniowo lub miejscowo w posta-
ci kremów.  Stosujemy siarczan glukozaminy tj. występujący po-
wszechnie w galaretkach składnik prawidłowej chrząstki, który może 
przynieść pacjentom ulgę i  działa przeciwzapalnie. Wstrzykiwanie 
dostawowo kwasu hialuronowego, który ma zapobiec dalszemu 
uszkodzeniu chrząstki , bo kwas hialuronowy jest podstawowym 
składnikiem płynu stawowego i dzięki niemu ten płyn jest taki od-
powiednio lepki i sprężysty. Pojedyncza iniekcja wystarczy na około  
12 miesięcy i przynosi dobre efekty.  Z nowości to leczenie iniekcjami 
dostawowymi komórek macierzystych ze szpiku lub tkanki tłuszczo-
wej. Czasami stosuje się wstrzyknięcia sterydów do stawów, daje to 
natychmiastowa poprawę ale niestety jeżeli się często stosuje takie 
metody to zwyrodnienie przyspiesza. Jest to metoda zarezerwo-
wać dla pacjentów z bardzo zaawansowaną choroba. W skrajnych 
przypadkach stosujemy wymianę stawu na sztuczny tzw. endopro-
tezoplastyka. W ten sposób możemy leczyć staw biodrowy i kolano-
wy. W mniej zaawansowanych konkretnych przypadkach operacje 
naprawcze, chirurgiczne, jakieś usuniecie wolnych fragmentów 
chrząstki,  jakichś wyrośli kostnych, poprawę uszkodzonych łąkotek  
lub usuwanie fragmentów przerośniętej błony maziowej.

GW: Dziękuję bardzo za rozmowę.

ZG: Dziękuję.
ik

Choroba zwyrodnieniowa stawów



14 Gminne Wieści

Ludzie z pasją…
Na łamach naszego informatora prowadzimy stałą rubrykę, 
której tematem przewodnim jest prezentowanie ludzi po-
siadających nietuzinkowe życiowe pasje. W tym wydaniu 
przedstawiamy państwu mieszkającą w Wiśniewie panią 
Stanisławę jurzyk, która od wielu lat zajmuje się wyszywa-
niem oraz szydełkowaniem. Stanisława Jurzyk. Arch. prywatne

Gminne Wieści: pani Stanisławo proszę powiedzieć jak to się 
stało, że zainteresowała się pani tą pracochłonnym tematem 
jakim jest wyszywanie?

Stanisława jurzyk: Przygoda z wyszywaniem zaczęła się w szkole 
podstawowej, jednym z przedmiotów nauczanych w szkole były 
tak zwane „roboty”. Na zajęciach uczyliśmy się podstaw i technik 
i w zasadzie od tamtej pory - z mniejszymi lub większymi przerwa-
mi - wyszywam. 

GW: Czy pamięta pani swoją pierwszą pracę?

Sj: Moja pierwsza praca, była w trzeciej klasie podstawowej wy-
szyłam taką makatkę, na której była lalka a później wisiała na 
ścianie. W ramach tych robót na święta w prezencie dla mamy 
robiło się chusteczkę haftem mereżką. Od dziecka spędzałam bar-
dzo dużo czasu z igłą. 

GW: Największy obraz jaki pani wyszyła?

Sj: Kilka lat temu udało mi się dokończyć obraz „Ostatnia wie-
czerza”. Robiłam go głównie wieczorami, w ciągu dnia brakowało 
czasu ale trwało to przez trzy zimy. Ale jeszcze jeden też taki bar-
dzo trudny robiłam przez dwie zimy, wyszywany nićmi metaliczny-
mi. Obraz przedstawiał Matkę Boską Ostrobramską, jak skończy-
łam to podarowałam go wnuczce. 

GW:  jakimi materiałami i narzędziami pani pracuje?

Sj: Szydełkowanie to wiadomo, kordonek i szydełko. Mam w róż-
nych rozmiarach, żeby dopasować do tworzonego elementu. Do 
wyszywania wykorzystuję haft krzyżykowy liczony do którego uży-
wam  igły i muliny. Można kupić specjalną igłę z zaokrąglonym 
czubkiem lub ewentualnie zwykłą, znajduję wzór graficzny, który 
przenoszę krzyżykami na dany materiał. Nie potrafię haftować 
na drukowanej kanwie, wolę przenosić obraz na czyste płótno. 
Rozdziela się mulinę, bo mulina ma 6 pasm. Ja przeważnie robię  
2 nitki, tylko wtedy zamiast dwóch krzyżyków robię cztery. Wtedy 
obraz wygląda o wiele ładniej. 

GW: Co najbardziej lubi pani tworzyć?

Sj: W ostatnim czasie pracuję raczej na szydełku. Zaczynałam od ko-
szyczków na pieczywo, sąsiadkom się podobały i wymyślałam nowe 
rzeczy jak wszystkie już miały. Na Boże Narodzenie robię aniołki, 
bombki i stroiki a teraz na Wielkanoc koszyczki, jajka i serwetki. 

GW: Ile czasu zajmuje pani zrobienie jednego koszyczka?

Sj: Żeby zrobić od początku do końca, potrzebuję około półtora 
dnia. Przez jeden dzień zrobię sam koszyczek, a na drugi dzień 
muszę zrobić spód i pałączek. Te elementy są trudniejsze, dlate-
go potrzeba więcej czasu. Na koniec krochmalę takie koszyczki, 
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żeby je ładnie uformować. Muszę naciągnąć koszyczek na taką 
miseczkę, musze go powiesić i dopilnować żeby nie zaschło przed 
uformowaniem, bo wtedy nie byłoby efektu.

GW: Czy jest jakiś czas kiedy lepiej się tworzy?

Sj: Są dni, że nie idzie ale to trzeba lubić, bo to jest bardzo pra-
cochłonne. Muszę myśleć jak dobrać kolory, koraliki, staram się 
wymyślać nowe wzory. 

GW: Czy udało się pani zarazić swoją pasją córki? 

Sj: Raczej nie, kiedyś jedna z córek przez jakiś czas wyszywała i ro-
biła na szydełku, zrobiła sobie nawet obrusek. Z czasem przestała 
i teraz już nie próbuje. 

GW: Co pani woli wyszywać? pejzaże, a może święte obrazy?

Sj: To nie ma różnicy, jak mi się coś spodoba, wpadnie mi w oczy 
to nie ma znaczenia czy to pejzaż czy święty. Teraz muszę dokoń-
czyć ten który zaczęłam, a później będę szukała Matki Boskiej 
Częstochowskiej do wyszycia. Ciężko teraz to znaleźć, bo chyba 
coraz mniej ludzi wyszywa.

GW: Robi pani też aniołki czy bombki, skąd pomysły na to?

Sj: A to z głowy, gdzieś zobaczę, przemyślę sposób i próbuje. Cza-
sami jak coś nie wyjdzie to próbuje żeby było lepiej. Zdarza się 
też, że zobaczę u kogoś i też próbuję. Na zrobienie małego anioł-
ka potrzebuję około jednego dnia, duże to tak jak z koszyczkami 
czasami kilka dni. 

GW: Czy jest pani w stanie powiedzieć ile takich elementów 
pani zrobiła?

Sj: Oj nie,  robię to już od kilku lat i nie przypomnę sobie teraz ile 
czego do kogo trafiło. Brały córki, koleżanki ale wystawiam też moje 
prace na jarmarkach gminnych. Na Boże Narodzenie sprzedałam 
praktycznie wszystko co miałam, został mi jeden mały dzwoneczek 
i jeden maleńki aniołek. Ci którzy nie kupią tam, często wracają do 
mnie, proszą i zamawiają, a że szydełkowa praca uspokaja człowieka 
to tworzę kolejne. Chyba nie da się zliczyć ile tego zrobiłam. 

GW: Dziękuję za rozmowę. ik
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Apel do rolników  
o prawidłowe stosowanie 
środków ochrony roślin

Pszczelarze z terenu gminy Wiśniew apelują o rozważne sto-
sowanie  środków ochrony roślin. Zgodnie z ustawą z 18 grudnia 
2003 r. o ochronie roślin (Dz.U. z 2004 r. nr 11, poz. 94, z późn. zm.) 
stosować można wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do 
obrotu oraz zgodnie z etykietą – instrukcją stosowania, ściśle z po-
danymi w niej zaleceniami oraz w taki sposób, aby nie dopuścić do 
zagrożenia zdrowia człowieka, zwierząt lub środowiska. 

Ustawa z 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie 
zwierząt gospodarskich, definiuje pszczołę jako zwierzę. W związ-
ku z tym stosując środki ochrony roślin w dzień, wykonujący ten 
zabieg łamie prawo poprzez stworzenie zagrożenia życiu zwierząt 
– pszczół. Ustawa wymusza stosowanie środków ochrony roślin po 
locie pszczół i innych owadów zapylających. Zabieg taki musi być 
przeprowadzony późnym wieczorem lub w nocy.

Pszczelarze ostrzegają, że jeśli wyginą pszczoły, może zniknąć trzy 
czwarte roślinności. Tyle roślin w naszym klimacie zapylanych jest bo-
wiem przez pszczoły. Przestrzegając odpowiednich zasad przy opry-
skach, nie tylko dbamy o owady zapylające, ale też o swoje zdrowie.

ik

Pszczoły Pana Zielonki Fot. UG

II sesja Młodzieżowej Rady 
Gminy Wiśniew II kadencji

W środę 13 grudnia 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiś-
niew odbyła się II sesja Młodzieżowej Rady Gminy Wiśniew II kadencji. 

Sesję otworzył Mateusz Jurzyk - przewodniczący Młodzieżowej 
Rady witając młodych radnych, wójta gminy wraz z pracownikami 
urzędu, dyrektorów placówek oświatowych i kultury z terenu gmi-
ny Wiśniew oraz wszystkich przybyłych na posiedzenie Rady. Po za-
twierdzeniu porządku obrad zebrani wysłuchali sprawozdania prze-
wodniczącego MRGW o działaniach w okresie międzysesyjnym.

W trakcie obrad młodzi samorządowcy skupili się głownie 
nad planem pracy Młodzieżowej Rady. Kierownik Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, Anetta Roszkowska złożyła propozy-
cję, aby młodzi radni nawiązali współpracę z Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej i zaangażowali się w zbiórkę żywności dla potrzebują-
cych mieszkańców naszej gminy. Propozycja została przyjęta i rad-
ni postanowili zorganizować zbiórki żywności w swoich szkołach.

ik

Statystyki USC  i ewidencji ludności
Urząd Stanu Cywilnego w Wiśniewie zamknął księgi urodzeń  

i zgonów za 2017 rok. julia i Aleksander, to najpopularniejsze imio-
na nadawane dzieciom urodzonym w ubiegłym roku. 

Z raportu USC wynika też, że w urzędzie zarejestrowano  
76 urodzeń. Wśród nowych mieszkańców pojawiło się 36 chłop-
ców oraz tyle samo dziewczynek. 

W statystykach ewidencji ludności znajdujemy też informację 
o zgonach. W 2017 roku zmarło 72 osoby, ( w tym 28 aktów zareje-
strowanych przez USC w Wiśniewie). W minionym roku w urzędzie 
zarejestrowano 43 akty małżeństwa.

III pieszy Rajd powstańczy im. ks. Stanisława Brzóski
Grupa wiśniewska, składająca się z 37. osób, wyruszyła 19 stycznia o godzinie 18.30 spod pomnika Niepodległościowego w Wiśniewie 

i kilka minut po północy, już 20 stycznia, wraz z grupą łukowską dotarła pod pomnik poświęcony powstańcom styczniowym.
Uczestnicy rajdu mieli do pokonania ponad 20 kilometrów. Nasza trasa: Wiśniew (Pomnik Niepodległościowy przed Urzędem Gmi-

ny Wiśniew) – Śmiary („Pomnik Morowy”) – Mroczki (pomnik poświęcony poległym w obronie Ojczyzny) – las Mroczkowski (pomnik 
pod „Dębem Straceń”) – JATA (pomnik ks. Brzóski) – leśniczówka Dąbrówka.

Po dotarciu do Jaty, przed pomnikiem ks. Stanisława Brzóski - generała i naczelnego kapelana Powstania Styczniowego, odbył się 
uroczysty apel pamięci bohaterów Powstania Styczniowego.

Tradycyjnie ciepłą strawą, strudzonych uczestników Rajdu, przyjęły w świetlicy w Mroczkach panie z lokalnego KGW. Bardzo  
serdecznie dziękujemy.
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VII jarmark Bożonarodzeniowy

jasełka w Borkach-
-paduchach

IV przegląd Dziecięcych 
Zespołów jasełkowych

17 grudnia 2017 roku po raz kolejny odbył się jarmark Bo-
żonarodzeniowy organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury.

Była to okazja to zakupienia pięknych i smacznych dzieł ludz-
kich rąk naszych okolicznych rękodzielników.  Jak co roku na jar-
marku zgromadziło się liczne grono wystawców, jak i gości, którzy 
na stoiskach mogli kupić świąteczne stroiki, dekoracje domu oraz 
wszystko co potrzebne na stół.

Goście niedzielnego jarmarku mieli w czym wybierać, ponie-
waż swoją ofertę prezentowało 20 wystawców, w tym koła gospo-
dyń wiejskich i osoby indywidualne z gminy Wiśniew oraz twórcy 
i rzemieślnicy z Siedlec.

Zgodnie z tradycją podczas jarmarku jego uczestnicy podzielili 
się opłatkiem, którym łamał się ze wszystkimi m.in. wójt Krzysz-
tof Kryszczuk, dyrektor GOK janina Dołgich oraz dyrektor MODR  
w Siedlcach Marek Furman, a na scenie występowali lokalni ar-
tyści. W tym roku gościom kiermaszu zaprezentowali się Zespół 
Ludowy „WIśNIEWIACY” im. Zbigniewa Myrchy, grupa „pOWER 
BEAt” oraz grupa dzieci z zespołu tanecznego „WIśNIEWIACY”.

ik

7 stycznia w niedzielne popołudnie w WDI w Borkach-pa-
duchach po raz kolejny odbyły się jasełka Bożonarodzeniowe 
połączone ze wspólnym kolędowaniem.

Historię narodzin Jezusa przypomnieli młodzi artyści z miej-
scowości Borki-Paduchy. Nad całością przygotowań czuwała Kry-
styna Złoch, sołtys i radna miejscowości. – Jestem szczęśliwa, że 
mamy możliwość spotykać się tutaj od wielu, wielu lat i podzi-
wiać nasze młode talenty. Jak zawsze jestem pod wrażeniem, po-
nieważ koncert był wspaniałym wydarzeniem, spotkało się ono  
z dużym entuzjazmem od widowni, która nagroziła aktorów 
gromkimi brawami. - powiedziała pani sołtys.

Licznie zgromadzona publiczność obejrzała ciekawy program 
artystyczny oraz wysłuchała koncertu kolęd w wykonaniu grupy 
„Kolędników” pod kierownictwem Pana Tomasza Radomyskiego 
i Elżbiety Czubaszek .

Uroczyste spotkanie zakończyło się dzieleniem opłatkiem oraz 
poczęstunkiem przygotowanym przez panie z lokalnego KGW.

ik

W piątek 9 lutego odbył się IV przegląd Dziecięcych Zespołów 
jasełkowych. Była uboga stajenka, żłóbek z Dzieciątkiem, świę-
ta Rodzina. Wokół pastuszkowie, anioły i inne postaci, bez któ-
rych jasełka nie mogą być udane.

Sala Gminnego Ośrodka Kultury wypełniła się po brzegi. Dzie-
ci zafundowały sporą dawkę emocji.

Na przegląd przyjechały zespoły z:
•	 Zespołu Oświatowego w Wiśniewie - Szkoła Podstawowa klasa 

3b pod kierownictwem Anny Borkowskiej oraz Macieja Mazura,
•	Przedszkola Samorządowego w Wiśniewie – grupa starsza pod 

kierownictwem Anny Cabaj,
•	 Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Radomyśli - kl. II i III 

oraz maluchy z grupy przedszkolnej pod kierownictwem Marianny 
Sieczkiewicz, Moniki Jastrzębskiej oraz Wioletty Kaczoch,

•	 Zespołu Szkół w Bojmiu – Teatr Szkolny Sreberka pod kierowni-
ctwem Renaty Harasim oraz Małgorzaty Jastrzębskiej.

Przegląd nie miał charakteru konkursu, a młodych wykonaw-
ców obdarowano pamiątkowymi dyplomami. Na gości czekał 
również smaczny poczęstunek.

Wszystkim uczestnikom oraz opiekunom dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury janina Dołgich złożyła serdeczne podziękowania 
za przygotowanie pięknych inscenizacji.
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IX Międzynarodowy Festiwal Kolęd i pastorałek

W niedzielę, 21 stycznia 2018 r. w Szkole podstawowej  
w śmiarach odbył się IX Międzynarodowy Festiwal Kolęd i pa-
storałek „KOLęDNICZE SERCE pOLSKIE”. W tegorocznej edycji Fe-
stiwalu, którego organizatorem jak co roku był Gminny Ośrodek 
Kultury w Wiśniewie, zaprezentowało się 9 zespołów i 5 solistów. 

Jak co roku występy artystów poprzedziła Msza święta spra-
wowana w kościele parafialnym w Śmiarach przez ks. proboszcza 
Sławomira Groszka. Po eucharystii wszyscy udali do Szkoły Pod-
stawowej w Śmiarach, gdzie odbyły się przesłuchania konkursowe.

Festiwal oficjalnie otworzyli: janina Dołgich - Dyrektor Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Wiśniewie, oraz wójt gminy Wiśniew 
Krzysztof Kryszczuk, który otwierając Festiwal powiedział: - Sza-
nowni Państwo, jesteśmy zaszczyceni, że zechcieliście nas odwie-
dzić, w tej małej miejscowości w Śmiarach, ale również  w małej 
gminie. Jesteśmy w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II, tym 
bardziej dzisiejszy festiwal, związany z kolędami i pastorałkami, 
do tego miejsca pasuje. Cieszę się, że rodzice i dziadkowie przy-
prowadzają dzieci, aby mogły uczyć się naszych tradycji.

W tej edycji festiwalu wykonawców oceniało jury w skła-
dzie: Michał hołownia – dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych  

w Siedlcach, Izabela Kiryluk – nauczyciel Zespołu Szkół Muzycznych  
w Siedlcach oraz Małgorzata Borkowska – prezes Stowarzyszenia 
na Rzecz Zachowania Tożsamości Kulturowej oraz Rozwoju Regio-
nu Mazowsza i Podlasia „Tradycja-Rozwój-Przyszłość” .

W kategorii Zespoły, decyzją jury, I miejsce zajął Zespół pieśni 
i tańca Ziemi łosickiej, II miejsce zajęła Kapela Zbucka i przy-
jaciele pod kierownictwem Tomasza Radomyskiego. III miejsce 
zajął Chór Sursum Corda z Grodna na Białorusi pod kierunkiem 
Ireny Jagowdzik. Wyróżnienie zdobył Zespół śpiewaczy z Chodo-
wa pod kierunkiem Marka Stańczuka.

W kategorii Soliści, I miejsce zdobył Maksym Andrejczenko  
z Grodna pod kierownictwem Ireny Jagowdzik. II zajął tadeusz Zawi-
stowski, solista zespołu „Retro Stars” ze Sterdyni,  III miejsce przypad-
ło jackowi Czarneckiemu pod kierownictwem Sebastiana Kaniuka.

W trakcie obrad jury publiczność miała niepowtarzalną oka-
zję wysłuchać pięknego koncertu Chóru Sursum Corda z Grodna 
na Białorusi, który przebywał w naszej gminie na zaproszenie or-
ganizatorów Festiwalu.

Na zakończenie tradycyjnie wszystkie zespoły odśpiewały  
kolędę „Bóg się rodzi”.

ik
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Nowa świetlica w tworkach
W sobotę 3 lutego w tworkach oddano do użytku nową świetli-

cę. W tym okazałym budynku swoje miejsce znajdą miłośnicy kultury 
i sportu. Będzie to również miejsce spotkań towarzyskich miejscowej 
społeczności, która na nowoczesną świetlicę czekała kilka lat. 

Uroczystość - na którą przybyli prawie wszyscy mieszkańcy Twork, 
radni Rady Gminy, sołtysi, delegacje okolicznych KGW - rozpoczęła się 
tradycyjnym przecięciem wstęgi. O dokonanie tego aktu zostali po-
proszeni: wójt gminy Wiśniew Krzysztof Kryszczuk, przewodnicząca 
Koła Gospodyń Wiejskich „Twórcze Kobiety” Katarzyna Wielgórska, 
sołtys sołectwa Tworki Zenon jastrzębski, radny Rady Gminy Wiś-
niew Grzegorz Markowski oraz inspektor nadzoru Mirosław Burta. 

Uroczystość prowadzili Katarzyna Wielgórska i janusz Kowal-
czyk, który przywitał zebranych mówiąc: Witamy wszystkich zebra-
nych na uroczystym otwarciu wietlicy wiejskiej w Tworkach. Na dzi-
siejszy dzień czekaliśmy długo, dzisiaj spełniły się nasze marzenia. 

Następnie poświęcenia nowego obiektu - który, jak powiedziała 
Katarzyna Wielgórska: „Ma służyć Bogu na chwałę, a ludziom na ucie-
chę” - dokonał proboszcz parafii Wiśniew ks. kanonik henryk Krupa.

Wydarzenie uświetnili swoim występem: Zespół Ludowy 
„Wiśniewiacy” im. Zbigniewa Myrchy, Zespół Wokalny „Radość”  
z Radomyśli, Grupa Teatralna „talencik” oraz Zpit „Chodowiacy”.

Na uczestników uroczystości czekały także inne atrakcje, o które 
zadbały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich „Twórcze Kobiety” oraz mło-
dzież z Grupy Teatralnej „Talencik”. Wdzięczni mieszkańcy miejscowo-
ści wręczyli podziękowania i drobne upominki władzom gminy oraz 
wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego pięknego obiektu.

Jak prezentuje się nowy budynek? Na świetlicę składają się m.in. 
duża sala, aneks kuchenny, siłownia wraz z wyposażeniem, kotłow-
nia gazowa oraz zaplecze sanitarne. Obiekt prezentuje się niezwykle 
okazale i - to co przede wszystkim najważniejsze - jest funkcjonalny.

Otwarcie świetlicy w Tworkach zapewne zapadnie długo w pa-
mięci uczestników, którzy bawili się do późnych godzin wieczornych.

ik
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Kobieta Roku 2017 Gminy Wiśniew

4 marca 2018 r.  w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiśniewie 
odbyła się uroczystość z okazji Dnia Kobiet  oraz ogłoszenie wy-
ników i wręczenie nagród VII edycji plebiscytu „Kobieta Roku” 
Gminy Wiśniew.

Spośród zgłoszonych pań  tytuł „Kobiety Roku” w kategorii 
społecznej trafił do Pani Marty  Dołęga z Gostchorzy, aktywnej 
mieszkanki, która udziela się społecznie na rzecz mieszkańców, 
jest członkinią Koła Gospodyń Wiejskich. W kategorii sektor pub-
liczny tytuł zdobyła pani Agata przeździecka – sołtys miejscowo-
ści Łupiny, piastująca stanowisko drugą kadencję oraz ciesząca 
się zaufaniem mieszkańców.

Nominację do tytułu Kobieta roku w otrzymały  również: Pani 
jadwiga piwowarczyk przewodnicząca KGW Mościbrody - Borki 
Kosiorki, Pani Elżbieta troć mieszkanka miejscowości Mościbro-
dy – członek KGW Mościbrody - Borki Kosiorki, członkini Zespołu 
Ludowego „Wiśniewiacy” im. Zbigniewa Myrchy oraz Pani Ag-
nieszka Krasuska  z miejscowości Pluty – członek KGW Daćbogi 
- Pluty, obecna radna Rady Gminy Wiśniew.

Wszystkie kandydatki otrzymały dyplomy i nagrody rzeczo-
we, które wręczali członkowie kapituły i sponsorzy: wójt gminy 
Wiśniew, Krzysztof Kryszczuk,  właścicielka „Dworu Mościbrody”, 
Małgorzata Borkowska, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury  
w Wiśniewie, janina Dołgich oraz kierownik Gminnej Biblioteki 
Publicznej, Barbara Chojecka. 

W trakcie uroczystości Wójt Gminy Wiśniew. Krzysztof Krysz-
czuk przyznał wyjątkowy tytuł „Super Kobiety Gminy Wiśniew” 
Pani Janinie Dołgich – Dyrektor GOK, pomysłodawczyni i inicja-
torce konkursu „Kobieta Roku”. 

Uroczystą galę uświetnił koncert pt.: „Kobiety Kobietom…”  
w wykonaniu Zespołu „BELLCANTI” - artystek Opery Bałtyckiej. 
Podczas koncertu, który poprowadził Ryszard Nowaczewski, mo-
gliśmy wysłuchać najpiękniejszych, najbardziej znanych i lubia-
nych sopranowych arii operowych i operetkowych oraz utworów 
z pogranicza muzyki rozrywkowej w ciekawych i nietypowych 
aranżacjach na trzy soprany i fortepian.

Ik
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Dzień Kobiet i Mężczyzn w Borkach-paduchach
W niedzielę 11 marca mieszkańcy sołectw Borki-paduchy 

i Borki-Sołdy, zaproszeni goście - w tym wójt gminy Wiśniew, 
Krzysztof Kryszczuk i radni Rady Gminy Wiśniew - spotkali się na 
uroczystości z okazji Dnia Kobiet i Mężczyzn. 

Ta cykliczna już impreza, organizowana pod przewodni-
ctwem Krystyny Złoch – sołtys miejscowości Borki-Paduchy  
i radnej Rady Gminy Wiśniew - jest propozycją spędzenia czasu 
w miłej atmosferze oraz wspólnego świętowania „Dnia Kobiet  

II Gminny Dzień Kobiet w dobrym humorze

W niedzielne, marcowe popołudnie, gdy za oknem skrzypiał 
mróz rysując na oknach zimowe pejzaże, a promyki słońca nieśmia-
ło wyglądając zza chmur oblewały śnieżną ziemi okrywę - ciepłym, 
jasnym światłem - czyniąc z niej puchowy kobierzec mieniący się mi-
lionami diamentów, do świetlicy w helenowie przybyły liczne panie.

W te zimowe popołudnie 18 marca 2018 roku, kobiety skorzysta-
ły z zaproszenia Sołectwa Helenów, KGW z Helenowa oraz Stowarzy-
szenia Aktywności Lokalnej „Radość z Radomyśli”, aby podtrzymać 
dobrą tradycję świętowania „Dnia Kobiet” i wyrwać się z rutyny co-
dziennego zabiegania oraz kręgu zmartwień o lepsze jutro dla swojej 
rodziny, by w miłym towarzystwie spędzić wolny czas.

Organizatorzy przygotowali w ramach imprezy, którą nazwa-
no „II Gminny Dzień Kobiet w dobrym humorze” bogaty program 
artystyczny oraz drobny upominek rzeczowy, o którym za chwilę.

Spotkanie rozpoczęło się od przywitania zebranych w świetlicy 
gości - Pań oraz Panów przez organizatorów, w imieniu których głos 
zabrały Panie, Sołtys wsi Helenów Dorota jastrzębska oraz Prezes 
Stowarzyszenia „Radość” Aneta Karczmarska. W kolejnym punk-
cie imprezy, jak głosi jej dewiza, przyszedł czas na porcję humoru, 
wzmiankowane wcześniej Panie odtworzyły skecz o kobietach i rela-
cjach damsko-męskich oraz znaczeniu łez w życiu każdej damy.

Po rozweselającym wstępie przyszedł czas na życzenia i miłe słowa 
pod adresem wszystkich Pań wygłoszone przez włodarza naszej gminy, 
Pana Krzysztofa Kryszczuka. Następnie Pan Wójt w imieniu organizato-
rów obdarował wszystkie zgromadzone Panie prezencikami, którymi  
w tym roku były flakoniki z perfumami, przybyłymi - jak głosił wymalo-
wany na nich napis - prosto z Paryża, ozdobione artystyczną dedykacją.

W tym czasie na scenie do występu szykował się Zespół 
Wokalny „Radość” z Radomyśli, który na to szczególne po-
południe przygotował wiązankę pieśni o kobietach i ich roli  
w życiu. Zespół, co warto podkreślić, w przeważającej liczbie 
złożony jest z kobiet, to dzięki m.in. ich głosom i pracy uzy-
skał renomę w świecie i dobre recenzje. Tym bardziej się cie-
szymy, że po raz kolejny mieliśmy okazję usłyszeć ich piękne 
głosy w naszej świetlicy.

Po Zespole „Radość” na scenę 
wkroczył gwiazdor disco-polo „Sławo-
mir wraz ze swoim tanecznym due-
tem”. Artysta podobno odmówił kilku 
intratnych zleceń, aby móc pojawić się 
w naszej świetlicy. Występ, przebranych za gwiazdora i jego duet, 
panów z naszej miejscowości i okolic, wzbudził żywiołową reakcję  
i aplauz publiczności, która domagała się od muzyków bisowania.

Jak się okazało nie był to koniec muzycznych niespodzianek tego 
wieczoru, gdyż po luźnej muzyce disco-polo przyszedł czas na nieco 
poważniejsze takty, a na scenę wkroczyła „Kapela Zbucka i Przyjacie-
le”. Grupa wokalna, której menedżerem jest Pan tomasz Radomyski 
zaprezentowała zebranym w naszej świetlicy Paniom recital pieśni 
romantycznych przeplatanych szlagierami muzyki cygańskiej i twór-
czością Leonarda Cohena. Publiczność doceniła niezwykle ekspresyjne 
wykonania znanych i lubianych przebojów w wykonaniu Pań z Kapeli 
Zbuckiej nagradzając je gromkimi brawami i włączając się w muzyczną 
narrację pomimo chłodu, który w międzyczasie zapanował w świetlicy.

Po części muzycznej przyszła pora na poczęstunek przygotowany 
przez Panie z KGW w Helenowie dając okazję do skosztowania specjałów 
przygotowanych na tą okazję oraz czas na rozmowy w mniejszym gronie. 

Mamy nadzieję, że spełnią się wszystkie wypowiedziane,  
w naszej świetlicy pod adresem Pań serdeczne życzenia, a Kobie-
ty chociaż „nie wyrzekną” się łez to będą je tylko ronić w chwilach 
szczęścia i radosnych wzruszeń.

Impreza zrealizowana została w ramach zadania publicznego 
z zakresu: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa na-
rodowego, pn.: „Cudze chwalicie swego nie znacie – wzbogacenie 
życia kulturalnego mieszkańców gminy Wiśniew”. 

Paweł Ługowski

i Mężczyzn”. Słodkie upominki (w kształcie serca) wręczone 
mężczyznom oraz kwiaty dla każdej pani to symboliczne prezen-
ty, które każdemu sprawiły ogromną radość.

Tradycyjnie czas miło płynął na rozmowach przy kawie i pysz-
nym ciastku, a zebrani mogli obejrzeć program artystyczny w wy-
konaniu Kapeli Zbuckiej i przyjaciół. 

Mamy nadzieję, że spełnią się też wszystkie wypowiedziane  
w tym dniu serdeczne życzenia.
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jubileusz 10-lecia Zpit WIśNIEWIACY
17 marca 2018 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiśnie-

wie odbył się jubileuszowy Koncert Zespołu pieśni i tańca WIś-
NIEWIACY zorganizowany z okazji 10-lecia istnienia Zespołu. 

Zespół WIŚNIEWIACY został założony w 2008 roku przez dyrektor 
GOK, janinę Dołgich. Od początku działalności instruktorem i cho-
reografem jest Bożena Wojciuk, a akompaniuje Stanisław Wróblew-
ski - były dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie.  

W pierwszym roku swojej działalności opracowany został program 
na utworach podlaskich i „Polce Wiśniewskiej”. Kilka lat temu grupa 
poszerzyła program o tańce z innych regionów: lubelski, kurpiowski, 
krakowski i o taniec ukraiński. Zespół obecnie liczy 28 członków. 

Uroczystość, oprócz rodziców, zaszczycili swą obecnością: 
wójt gminy Wiśniew, Krzysztof Kryszczuk, starosta siedlecki, Da-
riusz Stopa, wiceprezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Od-
dział w Siedlcach, jacek Grabiński oraz dyrektor Zespołu Oświa-
towego w Wiśniewie, Urszula Sosnówka.

Zespół WIŚNIEWIACY przedstawił specjalny, jubileuszowy 
koncert, który wsparł Zespół Ludowy im. Zbigniewa Myrchy, pre-
zentując regionalne piosenki i przyśpiewki przy akompaniamen-
cie Stanisława Wróblewskiego.

Dariusz Stopa gratulując artystom jubileuszu mówił: Muszę się 
odnieść do występu. Jestem oczarowany, wiedziałem że w Wiśniewie 
jest zespół, ale nie wiedziałem, że jest tak rozbudowany, tak liczny  
i z takimi talentami.  Myślę, że wiele osób przyczyniło się do tego 
sukcesu, chciałbym pogratulować jubileuszu i życzę kolejnych. 

W trakcie imprezy zebrani obejrzeli również program arty-
styczny partnerskiego dziecięco - młodzieżowego Zespołu Tańca 
Ludowego „Polunyczka” z miasta Lwów na Ukrainie. Choreogra-
fem zespołu jest Natalia Dobynda. 

Na zakończenie koncertu członkowie zespołu podzielili się  
z widownią jubileuszowym tortem.

ik
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jarmark Wielkanocny
18 marca w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiśniewie odbył 

się III jarmark Wielkanocny. Swoją twórczość zaprezentowały 
KGW z terenu naszej gminy oraz wystawcy indywidualni.

Jarmark ma na celu kultywowanie i propagowanie tradycji 
wielkanocnych w gminie Wiśniew. Ci którzy odwiedzają gminne 
kiermasze wiedzą, że jest to doskonała okazja do zrobienia przed-
świątecznych zakupów i miłym akcentem, zapowiadającym nad-
chodzące święta.

W tym roku również nie  zabrakło wrażeń – można było skosz-
tować pysznych ciast domowej roboty. Na stoiskach, które przy-
ciągały wzrok jak magnes mogliśmy kupić piękne rękodzieła - róż-
nego rodzaju jajka, palmy i stroiki wielkanocne, babki i babeczki 
pięknie dekorowane oraz wykonane z siana zające. Jarmark ten 
był też okazją do zakupu pięknych koszyczków na święconkę oraz 
serwetek na świąteczny stół. 

Podczas Jarmarku Wielkanocnego ogłoszono też wyniki 
konkursu na „Jajko Wielkanocne”, organizowanego przez Gmin-
ną Bibliotekę Publiczną w Wiśniewie. Prace oceniała komisja  
w składzie Katarzyna jastrzębska – przewodnicząca oraz Barbara  
Chojecka kierownik gminnej biblioteki. 

Laureatami konkursu zostali:
•	W kategorii od 7 do 10 lat miejsce I zajął  Mateusz pierog; 

miejsce II Bartosz jastrzębski; ostatnie miejsce podium zajęła  
Sylwia jastrzębska.

•	W kategorii od 11 do 13 lat zwyciężyła Amelia paciorek; II miej-
sce zajęła Amelia Adamczyk.

•	W kategorii od 14 do 18 lat I miejsce trafiło do Magdaleny  
Salamańczyk, miejsce II Izabela Dołęga; ostatnie miejsce po-
dium  zajął jakub halicki.
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Zespół Oświatowy w Wiśniewie
W lutym rozpoczęliśmy program edukacyjny „Rodzice i Dzie-

ci – powietrze bez śmieci”, czyli akcję, której celem jest edukacja 
– czym jest smog, jak mu zapobiegać, ale też jak funkcjonować, 
kiedy już jest. Oprócz zdobywania wiedzy, wszyscy możemy 
wziąć udział w konkursie, w którym można wygrać edukacyjny 
plac zabaw, czyli jedną z pięciu Naukowych Stacji Zabaw pGNiG. 

Samorząd Uczniowski był, w tym roku, współorganizatorem cho-
inki szkolnej.  Z myślą o najmłodszych, na balu pojawili się ulubieńcy 
przedszkolaków, dobrze znane z filmów postaci – myszka Miki i kaczor 
Donald. Rozbawione maluchy pięknie prezentowały się w bajecznych 
strojach karnawałowych. Wspaniały klimat zachęcał do wspólnej zaba-
wy nie tylko dzieci i nauczycieli, ale także licznie przybyłych rodziców. 

Z myślą o uczestnikach zabawy przygotowano pełen wa-
chlarz niespodzianek, które umilały ten wyjątkowy dzień. Można 
było zrobić sobie „śmieszne” zdjęcie w Fotobudce, wziąć udział  
w wielu konkursach tanecznych, obejrzeć piękny pokaz poloneza 
i walca w wykonaniu gimnazjalistów, podziwiać skoczny taniec 
„Belgijka” zaprezentowany przez uczniów szkoły podstawowej. 
A najodważniejsi mogli zaprezentować się w tańcu „na sto par”.

Jak co roku, w przedszkolu i oddziale przedszkolnym,  obchodzi-
my święto wszystkich babć i dziadków - Dzień Babci i Dzień Dziad-
ka. W tym roku zorganizowaliśmy je 15 lutego, aby pokazać najmłod-
szym, jak ważne jest to święto w życiu każdego z nas.  Seniorzy mogli 
podziwiać umiejętności swych wnuków prezentujących wiersze, 
piosenki i tańce. Mali artyści z dużym przejęciem i zaangażowaniem 
odtwarzali swoje role. W ten sposób mogli podziękować za trud wło-
żony w ich wychowanie. Na koniec słychać było gromkie „ Sto lat”, 
które bardzo wzruszało gości.  Wszystkie wnuczęta  obdarowały swo-
ich  bliskich własnoręcznie przygotowanymi upominkami. Goście ze 
wzruszeniem patrzyli na swoje pociechy i wielkimi brawami dzięko-
wali za występy. Dopełnieniem uroczystego spotkania był słodki po-
częstunek, przygotowany przez rodziców.

Wolontariusze Szkolnego Koła Caritas, jak co roku, przed 
świętami Bożego Narodzenia, aktywnie uczestniczyli w Ogólno-
polskiej Zbiórce Żywności organizowanej przez Caritas. W tym 
roku chętnych wolontariuszy nie brakowało, swój wolny  czas  
i siły  poświęcili dla drugiego człowieka, czego efektem było 190 kg 
zebranej żywności. Wszystkie produkty trafiły przed świętami do 
potrzebujących rodzin z naszej parafii.                              

Szczęściem każdego człowieka jest rodzina i dom, który za-
wsze daje radość  i poczucie bezpieczeństwa. Przekonały się  
o tym uczennice, które w lutym odwiedziły Siedlecki Dom Ma-
łego Dziecka przekazując podopiecznym  zebrane artykuły. Goś-
cinność dyrekcji, życzliwość opiekunów i uśmiech dzieciaków 
była najlepszym podziękowaniem, jakie mogli otrzymać młodzi 
wolontariusze za zaangażowanie włożone w organizację zbiórki. 

W grudniu 2017 roku uczniowie klasy 3b „Kolędowaniem” 
zaprosili do swoich serc nie tylko Pana Jezusa, ale i swoich ro-
dziców. Słowem, śpiewem i graniem na instrumentach wzruszyli 
serca wszystkich przybyłych gości. Jasełka wigilia zostały również 
zorganizowane w przedszkolu i oddziale przedszkolnym.

Okres świąteczny to czas radości i wielkich marzeń wszystkich 
dzieci. Pomimo braku białego puchu, na uroczystości w przedszko-
lu, pojawił się dawno wyczekiwany gość – Mikołaj. Cały rok czekał 
na ten dzień, aby wręczyć dzieciom prezenty. Podczas spotkania 
przedszkolaki śpiewały piosenki oraz recytowały wiersze o Mikołaju. 
Wszystkie dzieci zostały obdarowane wspaniałymi prezentami. 

Dzień praw Dziecka. Z tej okazji Samorząd Uczniowski przygoto-
wał ciekawą gazetkę na temat praw najmłodszych. Kolejnym przed-
sięwzięciem był apel, który obejrzała cała szkolna społeczność – „od 
przedszkolaka do gimnazjalisty”. W trakcie trwania uroczystości 
uczniowie otrzymali dużą dawkę informacji na temat swoich praw. 
Obejrzeli również film, którego bohaterami byli uczniowie naszej 
szkoły. Ekranizacja ukazywała sytuacje z codziennego życia szkolne-
go, gdy łamane są prawa dziecka. Z najmłodszymi uczniami został 
przeprowadzony wywiad telewizyjny. Usłyszeliśmy również piosen-
kę Majki Jeżowskiej pt. „Wszystkie dzieci nasze są”.

Z okazji święta Misia dzieci z oddziału przedszkolnego oraz 
uczniowie z klasy III „b” uczestniczyli w multimedialnych zajęciach, 
na których zapoznali się historią małego niedźwiadka uwolnionego 
przez prezydenta Roosvelta w 1902 roku. Dzieci oglądały również 
fragmenty bajek, których bohaterami są misie. Podsumowaniem 
zdobytych wiadomości było wspólne rozwiązanie multimedialnej 
krzyżówki „Dzień Misia”. Nie mogło oczywiście zabraknąć miod-
ku – ulubionego przysmaku wszystkim znanego Misia Puchatka.  
Jak się okazało miód jest również smakołykiem naszych dzieci!
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Szkoła podstawowa w Radomyśli
Wycieczki, wycieczki….
6 grudnia uczniowie klasy 4 z panią Beatą Wawrecką i panią 

Jadwigą Niedziółką świętowali Mikołajki w kinie Helios. Obejrzeli 
film animowany pt. „Coco”. Natomiast 22 listopada 30-osobowa 
grupa pod opieką pani Jagody Niedziółki i pani Beaty Wawreckiej 
pojechała na wycieczkę do Warszawy. Pierwszym punktem była 
hala trampolin HANGAR 646, w której  nasza młodzież mogła 
nauczyć się podstaw akrobatyki i potrenować robienie ewolucji  
w powietrzu! Później szybki posiłek i strawa duchowa, czyli spek-
takl w teatrze Buffo „ Piotruś Pan”.

Zabawa i odpoczynek….
Karnawał, to czas zabaw, bali i radości. 13 stycznia 2018 roku 

w naszej szkole, we wspaniałej scenerii Hollywood, odbyła się 
zabawa choinkowa. W ten wyjątkowy dzień wszystkich uczestni-
ków bawił profesjonalny didżej. W czasie zabawy dla młodszych 
odbyły się konkursy i różnorodne zabawy. Najważniejszą atrakcją 
dla młodszych był Mikołaj, który przyjechał do dzieci z dalekiej La-
ponii  z dużym workiem prezentów. Wiadomo, że w naszej szkole 
są najgrzeczniejsze dzieci, więc bez żadnego problemu Mikołaj 
obdarował je paczkami..

Uczniowie z naszej szkoły podczas ferii zimowych uczestni-
czyli w zimowisku w górach „U Spyrki” w Białym Dunajcu. Dzieci 
uczyły się jeździć na nartach pod pilnym okiem instruktora Pana 
Romualda Czapińskiego. Uczniowie relaksowali się w Aqua Parku 
Zakopane, wyjeżdżali kolejką linową na Gubałówkę, gdzie podzi-
wiali panoramę Zakopanego oraz Tatr. Podczas zwiedzania Zako-
panego nie mogło zabraknąć spaceru po Krupówkach. Zabaw na 
śniegu nie było końca. Na zakończenie zimowiska odbył się kulig  
i ognisko w góralskim szałasie. Uwieńczeniem miłego wieczoru 
był występ kapeli góralskiej.

Sport….sukcesy…..zawody
Dnia 14.12.2017r. odbyły się w Radomyśli gminne zawody  

w piłkę siatkową w kategoriach Gimnazjum (chłopcy, dziewczę-
ta).Zarówno dziewczęta i chłopcy z gimnazjum  zdobyli I miejsce. 
Tego dnia również odbyły się gminne zawody w tenisa stołowego 
w kategoriach Szkoła Podstawowa( chłopcy, dziewczęta), Gim-
nazjum( chłopcy, dziewczęta). Oto wyniki:  SZKOŁA PODSTAWO-
WA( chłopcy)- I miejsce; SZKOŁA PODSTAWOWAW(dziewczęta) 
)- II miejsce ; GIMNAZJUM-(chłopcy) )- II miejsce ; GIMNAZJUM-
-(dziewczęta) )- I miejsce

Dnia 8.12.2017r. uczennice klasy IIIG.(Wiktoria Cegiełko, Wik-
toria Olszewska, Anna Oknińska i Kamila Królak)w ramach wolon-
tariatu, pod kierunkiem pani Marty Gregorczuk zorganizowały 
SpARtAKIADę MIKOłAjKOWĄ dla uczniów klas I-III Szkoły Pod-
stawowej oraz 3-4- latków i oddziału przedszkolnego. Dziewczęta 
przygotowały rożne konkurencje dla swoich młodszych kolegów. 
Wszyscy się świetnie bawili. Na zakończenie każdy zawodnik 
otrzymał świąteczny pierniczek, lizak lub cukierek.

Wolontariat….pomoc…serce….
Dnia 5 grudnia na całym świecie obchodzony jest Dzień Wo-

lontariusza. W naszej szkole obchody zostały przeniesione na  
15 grudnia. W tym dniu cala społeczność szkolna zebrała się na 
sali gimnastycznej, aby obejrzeć krótka prezentacje i film, który 
przybliżył zebranym czym jest wolontariat, kto może być wolonta-
riuszem oraz jak niewiele trzeba, aby pomóc drugiej osobie. Na-
stępnie prowadząca opowiedziała o działalności wolontariuszy  
z naszej szkoły, która polega między innymi na pomocy młodszym 
kolegom w lekcjach, zabawie na świetlicy z młodszymi dziećmi, 
prowadzeniu zajęć czytelniczych w przedszkolu, zbiórce nakrę-
tek, udziale w WOŚP, zbiórce żywności I słodyczy na Szlachetną 
Paczkę i dla dzieci z Gminy, prowadzeniu fan page’a szkoły, orga-
nizacji imprez dla społeczności lokalnej itp. Na zakończenie wszy-
scy wolontariusze otrzymali od opiekunki wolontariatu p. Jagody  

Niedziółki I opiekunki samorządu szkolnego p. Agnieszki Markie-
wicz pamiątkowe przypinki. 

W niedzielę, 14 stycznia 2018 roku, wolontariusze 26. Finału 
Wielkiej Orkiestry świątecznej pomocy kolejny raz wyszli na uli-
ce polskich miast. Wolontariusze z Wolontariatu Szkolnego „Okaż 
swoje serce” od kilku lat włączają się do  zbiórki. W tym roku 
prawie trzydziestu wolontariuszy pod opieką pań: J. Niedziółki,  
U. Mężyńskiej. M. Gregorczuk, B. Wawreckiej i A. Markiewicz  
trudziło się i marzło, aby wspomóc ten szczytny cel. Nasi wolonta-
riusze podzieleni zostali na cztery grupy i kwestowali w czterech 
wylosowanych przez opiekunki regionach. 

patriotycznie…
14 grudnia w naszej szkole odbyła się Wieczornica przygotowa-

na przez uczniów klasy II gimnazjum( i Angelikę Kłopotowską z III) 
pod kierunkiem pań: Zofii Grzegorczyk,  Marty Gregorczuk i Urszuli 
Mężyńskiej, w ramach rozpoczynających się obchodów 100 - lecia 
odzyskania niepodległości przez Polskę. Uczniowie z przejęciem re-
cytowali przepiękne wiersze Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackie-
go, Cypriana Kamila Norwida, Artura Oppmana, Władysława Belzy, 
Władysława Broniewskiego i Wisławy Szymborskiej, a między wier-
szami słuchaliśmy pieśni patriotycznych. Publiczność zgromadzona 
na sali słuchała pięknych recytacji naszych uczniów  na tle  nastrojo-
wej, skłaniającej do refleksji i zadumy scenografii.

30 listopada 2017 r. w Szkole Podstawowej w Radomyśli od-
był się konkurs historyczny w ramach obchodów 100- lecia od-
zyskania niepodległości przez Polskę. Pod tym hasłem uczniowie 
przystąpili do konkursu w dwóch grupach wiekowych: I grupa-  
kl. IV- V;  II grupa- kl. VI-VII, II- III gimnazjum. W konkursie wzięło 
udział 5 uczniów. Wykazali się sporą wiedzą na temat historii Pol-
ski.  Na apelu 13 grudnia 2017 r. zostały ogłoszone wyniki konkur-
su. Uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, upominki i oceny 
celujące z historii. Organizatorzy konkursu: Grażyna Borkowska, 
Beata Wawrecka, Agnieszka Markiewicz

Dnia 05.02.2018 r. w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza 
w Radomyśli Grupa Artystyczna „ Rekonstrukto ” zaprezentowała 
pokaz historyczny pt. „ Ku niepodległej”. Uczniom przedstawio-
no opowieść o tym jak bohaterowie walczyli o wolność, honor 
i ojczyznę. To była żywa lekcja historii, upamiętniająca dążenia 
niepodległościowe narodu polskiego. Dostarczyła dzieciom dużo 
dobrej zabawy i uśmiechu.

Otwieramy się na społeczność….
Dnia 7.12.2017r. w oddziale przedszkolnym w grupie 3, 4 - lat-

ków odbył się dzień otwarty dla rodziców połączony z Mikołajka-
mi. W tym dniu panował szczególny klimat. Rodzice z zaciekawie-
niem obserwowali zajęcia w których uczestniczyli ich pociechy, 
po czym wspólnie wykonali ozdoby na klasową choinkę. Zwień-
czeniem tego spotkania była wizyta wyjątkowego gościa, a był 
nim Święty Mikołaj, który dotarł do dzieci z prezentami. Spotka-
nie sprawiło dzieciom wiele radości i wrażeń.

W czwartek 1 lutego odbyła się w naszej szkole uroczystość z okazji 
Dnia Babci i Dziadka. Dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz klas I,II  
i III, z pomocą swoich wychowawczyń, przygotowały wiersze, piosenki 
i scenki teatralne, w których podziękowały swoim Dziadkom za miłość 
i wspólnie spędzony czas. Po  występie nasi goście, a odwiedziło nas 
ponad 70 osób, spędzili miłe chwile przy słodkim poczęstunku. 

Wszystkie informacje zawarte są na stronie szkoły  
www.zo-radomysl.pl –  zapraszamy.

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych 
życzymy wszystkim Czytelnikom, 

aby ten czas  spłynął rzeką Boskiej mocy, 
otuliwszy Państwa serca spokojem i radością. 

Życzymy również chwil refleksji i radości 
spędzonych wspólnie przy rodzinnym stole.

Pracownicy i uczniowie Szkoły Podstawowej w Radomyśli 
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Szkoła podstawowa im. jana pawła II w śmiarach

Zimą w naszej szkole mają miejsce róż-
ne uroczystości. Nie może jednak zabraknąć 
Święta Babci i Dziadka oraz najważniejszej 
imprezy – choinki szkolnej. 

Tradycyjnie już od wielu lat odbywa się 
bal karnawałowy. 13 stycznia 2018r. cała 
społeczność szkolna przy dźwiękach skocz-
nej muzyki bawiła się od godz.12.00 do 
godz. 20.30. Był to niezapomniany dzień 
pełen emocji, wspaniałych  wrażeń oraz 
wizyty niezapowiedzianego gościa, który 
dał każdemu dziecku prezent. W niezwy-
kły klimat  wprowadzili nas prowadzący 
imprezę Kinga Oknińska z kl.III gim. oraz 
Michał Jastrzębski również z kl.III gim., 
którzy razem z p. dyrektor Anną Dziedzi-
ną powitali wszystkich zebranych oraz za-
prosili do wspaniałej zabawy. Na początku 
można było wysłuchać piosenki pt.,, Kto 
za tobą w szkole ganiał’’ w wykonaniu Mi-
chała Jastrzębskiego oraz obejrzeć musical  
o tematyce miłosnej pt.,, Za minutę pierw-
sza miłość’’. Wykonawcy w humorystyczny 
sposób odegrali scenki przedstawiające 
pierwsze, niefortunne  randki oraz dyle-
maty miłosne. Występy przeplatane były 
tańcami oraz piosenkami w wykonaniu 
naszych uczniów. Tego dnia uczyliśmy się 
tańca pt. ,,Belgijka’’, gdzie instruktorami 
byli przedstawiciele Szkolnego Wolonta-
riatu. Nie zabrakło również konkursów 
prowadzonych przez Samorząd Uczniowski (np. na najciekawsze 
przebranie). Wybrano również królową i króla balu. Dzieciom  
z  oddziału przedszkolnego mocniej zabiły serduszka 1.02.2018r. 
Tego dnia  właśnie przybyli w nasze skromne progi, tak długo 
wyczekiwani goście. Radosna gromadka wnucząt śpiewała i wy-
tańczyła dla dziadków niepowtarzalne życzenia, wywołując tym 
uśmiech i niejednokrotnie wzruszenie na twarzach  swoich ko-
chanych Babć i Dziadków. Przedszkolaki w wielkim przejęciem 
recytowały wierszyki, przesyłając moc całusów radośnie reago-
wały na gromkie brawa tak znamienitej publiczności. Uwień-
czeniem części artystycznej w wykonaniu dzieci było wręczenie 
własnoręcznie wykonanych prezentów. Nie zabrakło też  ser-
decznych życzeń i powinszowań ze strony pani dyrektor Anny 
Dziedziny, która pogratulowała dzieciom występów, a dziadkom 
wnuków i wyraziła przekonanie, iż w tak wyjątkowym gronie 
spotkamy się jeszcze nie raz…

02.02.18r. gościliśmy w szkole Grupę Artystyczną „Rekon-
strukto”, która zaprezentowała nam pokaz historyczny „Ku nie-
podległej” – opowieść o tym jak bohaterowie walczyli o wolność, 
honor i ojczyznę.

Nikt nie zaprzeczy, że ruch to zdrowie. A najlepszym dowo-
dem na to jest to, że w piramidzie żywieniowej, która ilustruje 
zasady zdrowego żywienia, wysiłek fizyczny zajmuje poczesne 
miejsce. Dlatego też Szkolny Klub Wolontariatu w ramach Szkoły 
Promującej Zdrowie w każdy czwartek, podczas przerwy prowa-
dzi „Poranną Gimnastykę” dla najmłodszych.

W ramach obchodów 600 – lecia powstania Gminy Wiśniew, 
nasza szkoła  bierze udział w różnych działaniach upamiętniających 
tę rocznicę. Została  zorganizowana  m.in. wystawa pt.” Moja mała 
Ojczyzna – za co kocham Gminę Wiśniew?.”W pracach plastycz-
nych i literackich, uczniowie naszej szkoły wyrazili swoje emocje 
i odczucia dotyczące gminy, w której mieszkają. Cenią ją min. za:

•	 poczucie przynależności,
•	 poczucie bezpieczeństwa;
•	 życzliwych i przyjaznych mieszkańców;
•	 piękną przyrodę i czyste środowisko;
•	 urokliwe wsie i miejsce edukacji;
•	 historię i pamięć o niej;
•	 tradycje i kulturę;
•	 place zabaw i boiska.
Prace dzieci można zobaczyć w szkole oraz na stronie interne-

towej szkoły. Ponadto planowane są jeszcze inne działania, które 
będą odbywały się systematycznie w szkole, w czasie przewidzia-
nym w harmonogramie obchodów tej rocznicy.

 Dnia 5.03.18r. uczniowie klas IV-VI  wybrali się na wycieczkę 
do Siedlec, gdzie  bawili się w Kręgielni Lemon, a następnie obej-
rzeli film pt.,, Cudowny chłopiec’’.

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy w imieniu pani 
Anny Dziedziny, dyrektora Zespołu Oświatowego w Śmiarach, 
grona pedagogicznego oraz uczniów, życzymy czytelnikom Gmin-
nych Wieści ciepłego, wiosennego słońca, radosnych spotkań  
w gronie rodzinnym oraz smacznego jajka.

Bożena Michalak
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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  pROB-
LEMÓW 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

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

w smartfonie

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

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

101 – Sekretariat
104 – Gospodarka Komunalna
105 – Zamówienia publiczne
107 – Urząd Stanu Cywilnego
108 – Podatki
111 – Inwestycje

Zapraszamy na stronę
www.wisniew.pl

e-mail: ug@wisniew.pl

25 641 73 13        25 641 73 23
 fax 25 740 55 62

113 – Oświata
114 –  Ewidencja Działalności 

Gospodarczej
120 – Pomoc społeczna
125 – Świadczenia rodzinne

Numery wewnętrzne 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
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turniej tenisa stołowego

S p O R t

Nowe stroje gminnej drużyny 
piłki nożnej

XXVIII Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Szachowe

Od 2018 roku zawodnicy gminnej drużyny piłki nożnej 
„Amazonka Wiśniew” będą reprezentowali Gminę Wiśniew  
w nowych strojach.

Stroje zostały zakupione z budżetu gminy Wiśniew, dobrane 
są w barwach „limonkowych” dla bramkarza oraz  biało-błękit-
nych dla pozostałych zawodników. Z uwagi na to, kogo drużyna 
reprezentuje w przedniej części został umieszczony herb Gminy 
Wiśniew natomiast z tyłu napis „Amazonka Wiśniew”. Trzeba 
przyznać, że nowe komplety  wyglądają bardzo efektownie i będą 
wizytówką tej drużyny.

Nowe stroje mogą przynieść tylko szczęście, czego życzymy 
zawodnikom oraz kibicom gminnej drużyny.

Trener zespołu składa serdeczne podziękowania w imieniu 
swoim oraz wszystkich zawodników.

W czwartek  22 grudnia 2017 r. w Szkole podstawowej w Radomyśli 
odbył się Gminny Drużynowy turniej tenisa Stołowego Dziewcząt  
 Chłopców Szkół podstawowych (kategoria dzieci i młodzież)  
w ramach rywalizacji sportowej szkół gminy Wiśniew.

A oto wyniki zmagań,  
młodych sportowców:
Kategoria dzieci ( klasy 4-6)  
– dziewczęta:
1. Wiśniew
2. Radomyśl
3. Śmiary
Kategoria dzieci  (klasy 4-6) 
– chłopcy:
1. Radomyśl
2. Wiśniew
3. Śmiary
Kategoria młodzież  (klasy 
7,2 i 3) – dziewczęta
1. Radomyśl
2. Wiśniew
3. Śmiary
Kategoria młodzież  (klasy 
7,2 i 3)  – chłopcy
1. Wiśniew
2. Radomyśl
3. Śmiary

po turnieju tenisa stołowego 
został rozegrany Gminny turniej 
Siatkówki dziewcząt i chłopców 
Szkół podstawowych w kategorii 
młodzież.
Wyniki dziewcząt:
1. Radomyśl
2. Wiśniew
3. Śmiary
Rezultaty zmagań chłopców:
1. Radomyśl
2. Wiśniew
3. Śmiary

Turniej Tenisa stołowego i siat-
kówki jest wliczany do Rywalizacji 
Sportowej Szkół z terenu Gminy 
Wiśniew 2017/2018. Zwycięz-
cy otrzymali nagrody rzeczowe. 
Wszystkim  zawodnikom dziękuje-
my za udział a Wygranym gratulu-
jemy sukcesu.

Dnia 28 stycznia 2018 roku odbyły się  XXVIII Indywidualne i Dru-
żynowe Mistrzostwa w Szachach o puchar Wójta Gminy Wiśniew.

Do rywalizacji sportowej gry królewskiej przystąpiło 22 za-
wodników. Sędzią zmagań był Pan Józef Flaziński - sędzia klasy 
państwowej.
Wyniki przedstawiają się następująco:
Kategoria junior:
I miejsce - paweł Litwiniec
II miejsce - Kacper Litwiniec

Kategoria Open:
I miejsce- Adam łukasik (KSz Skoczek Siedlce)
II miejsce- Adam Kojro (Warszawa)
III miejsce- hubert pisarski (SRSDiM Wegrów)

Klasyfikacja drużynowa:
I miejsce- WARSZAWA
II miejsce- KSz SKOCZEK SIEDLCE
III miejsce- RADZYŃ pODLASKI

Puchary, nagrody oraz pamiątkowe dyplomy wręczył Krzysztof 
Kryszczuk, wójt gminy Wiśniew. Wszystkim zawodnikom gratulu-
jemy i zapraszamy do współzawodnictwa w całym cyklu zmagań 
w 2018 roku.


