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Alleluja! Biją dzwony, głosząc w świata wszystkie strony, 

że zmartwychwstał Pan!

W imieniu władz samorządowych Gminy Wiśniew
składamy Państwu serdeczne życzenia

zdrowych, spokojnych Świąt Wielkanocnych,
spędzonych w gronie najbliższych.
Niech Zmartwychwstanie Pańskie
napełni wszystkich spokojem i wiarą

oraz da siłę w pokonywaniu trudności.

Przewodnicząca Rady Gminy Wiśniew

wraz z radnymi  

Wójt Gminy Wiśniew

wraz z pracownikami
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Informacja Wójta Gminy Wiśniew

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY WIŚNIEW WYDANE  
OD 1 GRUDNIA 2018 R. DO 31 MARCA 2019 R.

• Nr 6/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2018 rok.

• Nr 7/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie wykonywania  
innych czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy.

• Nr 8/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komi-
sji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze  
ds. dróg i gospodarki komunalnej w Urzędzie Gminy Wiśniew.

• Nr 9/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji 
Inwentaryzacyjnej.

• Nr 10/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji 
Inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzenia inwentaryzacji okre-
sowej kasy na dzień 31 grudnia 2018 r.

• Nr 11/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Ko-
misji przetargowej (w związku z ogłoszeniem z dnia 28.11.2018 r.  
przetargów  ustnych  ograniczonych  na  sprzedaż  nieruchomości 
mienia gminnego położonego w miejscowościach Borki – Padu-
chy, Mroczki oraz Stok Wiśniewski).

• Nr 12/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komi-
sji przetargowej (na „Termomodernizację  i przebudowę budynku 
Urzędu  Gminy  Wiśniew  –  Etap  II”  w  ramach  zadania  inwesty-
cyjnego na  lata 2014 – 2020 „Termomodernizacja  i przebudowa  
budynku Urzędu Gminy Wiśniew”).

• Nr 13/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany przepisów we-
wnętrznych regulujących gospodarkę finansową Gminy Wiśniew.

• Nr 14/2019 z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2019 rok.

• Nr 15/2019 z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Wiśniew na lata 2019-2026.

• Nr 16/2019 z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia ceny 
nieruchomości mienia gminnego przeznaczonego do sprzedaży 
(lokali mieszkalnych w budynku mieszkalno-usługowym w Wiśnie-
wie, ul. Sanitariuszek 1).

• Nr 17/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Ko-
misji przetargowej (na zadanie pn: „Dostawa oleju napędowego 
grzewczego  w  2019  roku  do  Szkoły  Podstawowej  im.  Henryka 
Sienkiewicza w Radomyśli  i  Szkoły Podstawowej  im.  Jana Pawła 
II w Śmiarach”).

• Nr 18/2019 z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia 
zmian w regulaminie wynagradzania pracowników samorządo-
wych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie 
Gminy Wiśniew.

• Nr 19/2019 z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie powołania zespo-
łu powypadkowego.

• Nr 20/2019 z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad 
i trybu korzystania oraz cen i opłat za wynajem świetlic wiejskich 
na terenie Gminy Wiśniew.

• Nr 21/2019 z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia 
kontroli podatkowej u podatników podatku od nieruchomości, 
rolnego, leśnego na terenie Gminy Wiśniew.

• Nr 22/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2019 rok.

• Nr 23/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Ko-
misji do ustalenia normy paliwa w sprzęcie silnikowym (OSP 
Gostchorz).

• Nr 24/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji  
do ustalenia normy paliwa w sprzęcie silnikowym (OSP Łupiny).

• Nr 25/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie terminów prze-
prowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupeł-

niającego na rok szkolny 2019/2020 do publicznego przedszkola, 
oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych 
oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla któ-
rych organem prowadzącym jest Gmina Wiśniew.

• Nr 26/2019 z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komi-
sji przetargowej (na: „Termomodernizację i przebudowę budynku 
Urzędu Gminy Wiśniew – Etap II”).

• Nr 27/2019 z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie powołania Gminnej Ko-
misji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wiśniew.

• Nr 28/2019 z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji prze-
targowej (na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku mieszkal-
no-usługowym w Wiśniewie, ul. Sanitariuszek 1).

• Nr 29/2019  z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komi-
sji do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko 
urzędnicze Kierownika Referatu Rozwoju i Inwestycji w Urzędzie 
Gminy Wiśniew.

• Nr 30/2019 z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia ceny nierucho-
mości mienia gminnego przeznaczonego do sprzedaży.

• Nr 31/2019 z dnia19 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości 
prewspółczynnika oraz współczynnika proporcji VAT do stosowa-
nia w Urzędzie Gminy Wiśniew w 2019 roku.

• Nr 32/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie otwartego konkursu 
ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych gminy Wiśniew.

• Nr 33/2019 z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zasad prowadzenia 
rachunkowości dla zadania „Multimedialna wiata przystankowa  
w Wiśniewie” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego 
w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020.

• Nr 34/2019 z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie przepisów wewnętrznych 
regulujących gospodarkę finansową Gminy Wiśniew.

• Nr 35/2019 z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia 
konsultacji społecznych w przedmiocie zaopiniowania projektów 
statutów sołectw położonych na terenie gminy Wiśniew.

• Nr 36/2019 z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia jed-
nolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez 
podległe jednostki organizacyjne.

• Nr 37/2019 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji 
przetargowej (na  zadanie:  „Budowa budynku  świetlicy wiejskiej 
oraz zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe” w ramach 
zadania inwestycyjnego na lata 2015-2020 „Projekt i przebudowa 
świetlicy wiejskiej w Helenowie”).

• Nr 38/2019 z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji 
konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert w otwartych 
konkursach na realizację zadań publicznych Gminy Wiśniew przez 
organizacje pozarządowe w 2019 r.

• Nr 39/2019 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia 
Nr 240/2013 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 31.12.2013 r. w spra-
wie regulaminu pracy.

• Nr 40/2019 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przedłożenia spra-
wozdania z wykonania budżetu Gminy Wiśniew za 2018 rok oraz 
sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury 
za 2018 rok.

• Nr 41/2019 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie odwołania Zastępcy 
Wójta Gminy Wiśniew.

• Nr 42/2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. sza-
cowania strat spowodowanych przez zdarzenia noszące znamiona klęski 
żywiołowej w infrastrukturze komunalnej w gminie Wiśniew.

• Nr 43/2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2019 rok.
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UChWAłY pODJęTE pRZEZ RADę GMINY WIŚNIEW
podczas IV sesji w dniu 28 grudnia 2018 r. Rada Gminy Wiśniew 
podjęła następujące uchwały:
1. Nr IV/12/2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodo-

wego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomo-
cy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub 
żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem 
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

2. Nr IV/13/2018 w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadcze-
nia w formie posiłku oraz pomocy rzeczowej w postaci produk-
tów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem 
rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

3. Nr IV/14/2018 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu 
osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” 
na lata 2019-2023.

4. Nr IV/15/2018 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej Gminy Wiśniew na lata 2018-2025.

5. Nr IV/16/2018 w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2018 rok.
6. Nr IV/17/2018 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Wiśniew na lata 2019-2026.
7. Nr IV/18/2018 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wiśniew 

na 2019 rok.
8. Nr IV/19/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finan-

sowej Gminy Wiśniew na lata 2019-2026.
9. Nr IV/20/2018 w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2019 rok.

podczas V sesji w dniu 28 stycznia 2019 r. Rada Gminy Wiśniew 
podjęła następujące uchwały:
1. Nr V/21/2019 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do wyra-

żenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości 
mienia gminnego w miejscowości Okniny-Podzdrój.

2. Nr V/22/2019 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do wyra-
żenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości 
mienia gminnego w miejscowości Radomyśl.

3. Nr V/23/2019 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Wiś-
niew na 2019 rok.

4. Nr V/24/2019 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji 
Rady Gminy Wiśniew na 2019 rok.

5. Nr V/25/2019 w sprawie zarządzenia wyborów do organów  
sołectw gminy Wiśniew.

6. Nr V/26/2019 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadze-
nia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wiśniew.

7. Nr V/27/2019 w sprawie nabycia nieruchomości na mienie 
gminne w obrębie geodezyjnym Stok Wiśniewski.

8. Nr V/28/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/152/09 Rady 
Gminy Wiśniew z dnia 19 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia 
Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gmi-
ny Wiśniew na lata 2009-2013 z perspektywą na lata 2014-2020.

9. Nr V/29/2019 w sprawie przystąpienia Gminy Wiśniew do kon-
kursu o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach 
programu priorytetowego GEPARD II – transport niskoemisyjny, 
Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności oraz wyrażenia zgo-
dy na przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą „Strategia 
rozwoju elektromobilności szansą na rozwój Gminy Wiśniew”.

10. Nr V/30/2019 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Wiśniew na lata 2019-2026.

11. Nr V/31/2019 w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2019 rok.

podczas VI sesji w dniu 1 marca 2019 r. Rada Gminy Wiśniew pod-
jęła następujące uchwały:
1. Nr VI/32/2019 w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości 

mienia gminnego.
2. Nr VI/33/2019 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Wiśniew na lata 2019-2026.
3. Nr VI/34/2019 w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2019 rok.

podczas VII sesji w dniu 28 marca 2019 r. Rada Gminy Wiśniew podjęła 
następujące uchwały:
1. Nr VII/35/2019 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do wyra-

żenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości 
mienia gminnego w miejscowości Mroczki.

2. Nr VII/36/2019 w sprawie określenia zasad obciążania nieru-
chomości stanowiących własność Gminy Wiśniew służebnościa-
mi gruntowymi i służebnościami przesyłu.

3. Nr VII/37/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.

4. Nr VII/38/2019 w sprawie przyjęcia programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt.

5. Nr VII/39/2019 w sprawie ustalenia na 2019 rok planu dofinan-
sowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnio-
nych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę 
Wiśniew, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat 
za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz spe-
cjalności i formy kształcenia nauczycieli, na które dofinansowa-
nie jest przyznawane.

6. Nr VII/40/2019 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Wiśniew na lata 2019-2026.

7. Nr VII/41/2019 w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew 
na 2019 rok.

8. Nr VII/42/2019 w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów 
gminy Wiśniew.

9. Nr VII/43/2019 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Borki-
-Kosiorki.

10. Nr VII/44/2019 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Borki-
-Paduchy.

11. Nr VII/45/2019 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Borki-
-Sołdy.

12. Nr VII/46/2019 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ciosny.
13. Nr VII/47/2019 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Daćbogi.
14. Nr VII/48/2019 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa 

Gostchorz.
15. Nr VII/49/2019 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Helenów.
16. Nr VII/50/2019 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kaczory.
17. Nr VII/51/2019 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lipniak.
18. Nr VII/52/2019 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łupiny.
19. Nr VII/53/2019 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mościbrody.
20. Nr VII/54/2019 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mości-

brody-Kolonia.
21. Nr VII/55/2019 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mroczki.
22. Nr VII/56/2019 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Myrcha.
23. Nr VII/57/2019 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowe 

Okniny.
24. Nr VII/58/2019 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Okniny-

-Podzdrój.
25. Nr VII/59/2019 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pluty.
26. Nr VII/60/2019 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Radomyśl.
27. Nr VII/61/2019 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stare 

Okniny.
28. Nr VII/62/2019 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stok 

Wiśniewski.
29. Nr VII/63/2019 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Śmiary.
30. Nr VII/64/2019 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Tworki.
31. Nr VII/65/2019 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wiśniew.
32. Nr VII/66/2019 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wiś-

niew-Kolonia.
33. Nr VII/67/2019 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wólka 

Wiśniewska.
34. Nr VII/68/2019 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wólka 

Wołyniecka.
35. Nr VII/69/2019 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zabłocie.
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USC Wiśniew informuje:
W 2018 r. w Gminie Wiśniew urodziło się 75 dzieci, z czego 47 chłopców  

a 28 dziewczynek. Najpopularniejsze imiona które nadano dzieciom to: Aleksander, 
Szymon, Jan, Zuzanna, Alicja oraz Maja.

W 2018 r. zmarło 60 mieszkańców gminy, z czego 17 aktów zgonu zarejestrowanych 
zostało przez USC Wiśniew.

usc

W trakcie sesji Rady Gminy Wiś-
niew, 28 marca br., Przewodnicząca 
Rady - Elżbieta Wysokińska wraz 
z radnymi, sołtysi oraz wójt gminy 
Wiśniew - Krzysztof Kryszczuk, se-
kretarz gminy - Ewa Wiśniewska, 
skarbnik gminy - Sylwia paryła  
i kierownik USC - Marlena Salach, 
w imieniu wszystkich koleżanek  
i kolegów urzędu gminy, podzię-
kowali za wieloletnią współpracę  
i pomoc w zarządzaniu gminą oraz złożyli życzenia wielu sukcesów 
na dalszej ścieżce zawodowej i pomyślności w życiu osobistym.

Wójt gminy Wiśniew Krzysztof Kryszczuk zwrócił się do swoje-
go zastępcy mówiąc: - Dziękuję za lata wspólnej, sumiennej i rze-
telnie wykonywanej pracy w Urzędzie Gminy Wiśniew. W ciągu 
tych lat był Pan kolegą, na którym zawsze można było polegać, 
który  służył  pomocą  i  wsparciem.  Składam  najlepsze  życzenia 
niesłabnącego zapału, dalszych sukcesów zawodowych, a  także 
zdrowia, pomyślności i spełnienia marzeń. Mam nadzieję, że do-
tychczasowe doświadczenia znajdą swoją kontynuację w dalszej 
współpracy dla dobra naszej lokalnej społeczności. 

W gminie Wiśniew, były już, zastępca wójta został zatrudniony 
1 lutego 2011 roku. Swoją funkcję pełnił przez ponad osiem lat, i jak 
sam wspomina, bywały lepsze i gorsze dni. W trakcie sesji Pan Ro-
mańczuk mówił: - Dziękuję wszystkim radnym, sołtysom, współpra-

1 kwietnia 2019 roku pracę w Gminie Wiśniew zakończył 
zastępca wójta gminy Wiśniew - Józef Jan Romańczuk

cownikom i dyrektorom jednostek podległych za każde dobre słowo, 
jednocześnie przepraszam za każde niedociągnięcia  i przewinienia. 
Przede wszystkim dziękuję Panu Wójtowi Krzysztofowi za szansę i za-
ufanie, a na koniec obiecuję nie zapomnieć o gminie Wiśniew.

Od 1 kwietnia 2019 r. Józef Jan Romańczuk pracuje w Ma-
zowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Warszawie, oddział  
w Siedlcach na stanowisku Dyrektora Oddziału.

Oprócz kadry urzędniczej podziękowania złożyli również:  
Urszula Sosnówka - Dyrektor ZO w Wiśniewie, Katarzyna Wielgór-
ska - Dyrektor SP w Śmiarach, Beata Wiszniewska - Dyrektor SP  
w Radomyśli oraz paweł Ksionek - Dyrektor GOK w Wiśniewie.

Życzymy wszelkiej pomyślności, zadowolenia płynącego z po-
czucia dobrze wypełnionej służby, samych sukcesów oraz niegas-
nącego zapału w realizacji celów.

ik 

Na terenie gminy Wiśniew został wytyczony czerwony szlak rowerowy  na odcinku Myrcha 
– Lipniak – Stok Wiśniewski. 

Szlak został oznakowany przez członków PTTK, a oznakowanie trasy zostało sfinansowane przez 
gminę Wiśniew. Trasa rozpoczyna się w miejscowości Myrcha przy wiacie leśnej na początku miej-
scowości od strony zachodniej - w pobliżu krzyża z 1979 r. Wyruszamy leśną drogą w kierunku za-
chodnim, po przejechaniu 3,3 km dojeżdżamy do skrzyżowania z drogą powiatową Siedlce-Domani-
ce, skręcamy w kierunku miejscowości Lipniak, tutaj znajduje się miejsce wypoczynku oraz Gajówka 
Lipniak. W dalszej część trasy mijamy szkółkę leśną, kapliczki, „Ostoję dla zwierząt” oraz trawiaste 
lotnisko polowe. Po przejechaniu 10 km dojeżdżamy do utwardzonej drogi gminnej, Wiśniew – Stok 
Wiśniewski, skąd możemy kontynuować wycieczkę w kierunku Wiśniewa lub Stoku Wiśniewskiego.

Wiosenna pogoda już zachęca do leśnych wypraw, wspaniałych przygód i podziwiania uroków kra-
jobrazu gminnego. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z nowym szlakiem po terenie gminy Wiśniew.

ik

Czerwony szlak rowerowy na terenie gminy Wiśniew

Józef Jan Romańczuk. fot. UG

Szlak rowerowy



5Gminne Wieści

INWESTYCJE GMINNE

BUDOWA BOISKA SpORTOWEGO  
W WIŚNIEWIE

BEZpłATNE SZKOLENIA DLA MIESZKAńCÓW GMINY WIŚNIEW W RAMACh CYKLU „JA W INTERNECIE”

Plac budowy w Wiśniewie już przypomina boisko sportowe. 
Dzięki inwestycji powstanie pełnowymiarowe boisko trawiaste 
z bieżnią, trybunami, szatnią, drogami i placami wewnętrznym, 
oświetleniem oraz ogrodzeniem, na którym w przyszłości nie za-
braknie gminnych imprez sportowych.

W ubiegłym roku wyrównano teren, wykonano system drenu-
jący, na który składa się gęsta sieć rur. Są ukryte pod murawą i od-
prowadzają wodę daleko poza boisko. Na przygotowanym placu już 
zieleni się trawa, obecnie trwa budowa szatni, parkingu oraz bieżni. 

Budowa boiska sportowego w Wiśniewie dofinansowana jest 
przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie z programu 
rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej 2017 w formie dota-
cji w kwocie nieprzekraczającej 1 358 400 zł - 42.6% planowanej 
wartości inwestycji. 

Inwestycja ma się zakończyć w pierwszym półroczu br.
ri

W lutym br. została podpisana umowa z Urzędem Marszałkow-
skim Województwa Mazowieckiego w Warszawie o przyznanie po-
mocy na realizację operacji pn. „Multimedialna wiata przystankowa 
w Wiśniewie”, której całkowita wartość objęta wnioskiem wynosi 
50 000 zł a wnioskowane dofinansowanie to kwota 31 815 zł. 

Przedmiotowa operacja będzie polegać na wykonaniu ogól-
nodostępnej, multimedialnej, innowacyjnej wiaty przystankowej, 
zasilanej energią słoneczną, wykorzystywaną na potrzeby oświet-
lenia, stacji USB do szybkiego ładowania urządzeń mobilnych, 
bezprzewodowego Internetu, wbudowanego tabletu pełniącego 
funkcję promocyjno-informacyjną Gminy Wiśniew, a jednocześ-
nie obszaru LGD Ziemi Siedleckiej. Nowa wiata będzie zlokali-
zowana w samym centrum Wiśniewa i będzie to pierwsza taka 
innowacyjna wiata na obszarze działania LGD Ziemi Siedleckiej.

ri

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

Operacja mająca na celu zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru LGD ZS oraz poprawę jakości 
życia jego mieszkańców współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego  
przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: zwiększenie atrakcyjności turystycznej oraz promocja obszaru LSR,  
poprzez budowę multimedialnej wiaty przystankowej w miejscowości Wiśniew.

MULTIMEDIALNA WIATA pRZYSTANKOWA  
W WIŚNIEWIE

Szkolenia mają nauczyć korzystania z możliwości Internetu 
oraz rozwinąć umiejętności niezbędne do sprawnego i bezpiecz-
nego funkcjonowania w świecie cyfrowym.

Program szkolenia zbudowany jest z siedmiu modułów tema-
tycznych – po 12 godzin na każdy z nich, obejmujący następują-
ce tematy: Rodzic w Internecie, Mój biznes w sieci,  Moje finanse  
i transakcje w sieci, Działanie w mediach społecznościowych, Tworzę 
własną stronę internetową (blog), Rolnik w sieci, Kultura w sieci.

Organizatorem szkoleń jest gmina Wiśniew w partnerstwie ze 
Stowarzyszeniem Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku.  
Z bezpłatnych szkoleń może skorzystać każdy mieszkaniec  

województwa mazowieckiego, który ukończył 25 rok życia. Jeden 
uczestnik może skorzystać tylko z jednego szkolenia.

Szkolenia odbywają się w Szkole Podstawowej w Śmiarach, 
Gminnym Ośrodku Kultury w Wiśniewie oraz w ZO w Wiśniewie. 

Zapisy uczestników do pozostałych dwóch modułów tema-
tycznych szkoleń tj. „Mój biznes w sieci” oraz „Tworzę własną 
stronę internetową” odbywa się w trybie otwartym i ciągłym  
aż do wyczerpania wolnych miejsc. Ostatnie dwa szkolenia planu-
je się zrealizować w maju br. 

Dodatkowych  informacji udzielają: jednostki oświatowe, 
GOK oraz UG Wiśniew

Powstające boisko w Wiśniewie. fot. UG

Warsztaty „Ja w internecie”. fot. archiwum Warsztaty „Ja w internecie”. fot. archiwum

Projekt multimedialnej wiaty. Zdjęcie poglądowe
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KOLEJNA pROMESA DLA GMINY WIŚNIEW

19 lutego br. w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych i Administracji w Warsza-
wie odbyło się uroczyste wręczenie samo-
rządom gmin i powiatów promes na dota-
cje MSWiA przeznaczonych na usuwanie 
skutków klęsk żywiołowych. 

W gronie dofinansowanych samorzą-
dów, którym przyznane zostały promesy, 
znalazła się także gmina Wiśniew, która 
otrzyma 820.000 zł. Promesę z rąk wicesze-
fa MSWiA Jarosława Zielińskiego odebrał 
wójt gminy Wiśniew, Krzysztof Kryszczuk  
w towarzystwie przewodniczącej Rady Gminy 
Wiśniew, Elżbiety Wysokińskiej.

Gmina Wiśniew, otrzyma dofinansowa-
nie na przebudowę odcinka drogi gminnej 
Wiśniew – Ciosny o długości 0,995 km oraz 
odcinka drogi gminnej Wiśniew – Stok Wiś-
niewski o długości 0,695 km. Wysokość do-
tacji wynosić będzie 820.000 zł.

ri

STUDIUM UWARUNKOWAń I KIERUNKÓW 
ZAGOSpODAROWANIA pRZESTRZENNEGO 

Urząd Gminy Wiśniew przystapił do opracowania Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 
dla całego obszaru gminy Wiśniew oraz do opracowania Miejsco-
wego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części miej-
scowości Mościbrody (Zakład Mięsny Mościbrody)

Ponadto został opracowany miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego dla miejscowości Śmiary. Projekt został 
zaopiniowany przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architekto-
niczną. Następnie zostanie wysłany do zaopiniowania i uzgodnień  
do odpowiednich organów i instytucji.              ri

REMONT URZęDU GMINY

Trwają prace budowlane w wewnątrz budynku Urzędu Gminy 
Wiśniew. W dniu 7 marca 2019 roku podpisano umowę z wy-
konawcą na dalsze prace budowlane w ramach zadania inwe-
stycyjnego „Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzędu 
Gminy Wiśniew”.

Umowę na realizację inwestycji podpisali: wójt gminy Wiś-
niew, Krzysztof Kryszczuk przy kontrasygnacie skarbnika gminy 
Wiśniew, Sylwii paryła oraz Dawid Wasilewski wiceprezes zarzą-
du firmy MAL-POL Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach, działającej 
jako LIDER konsorcjum. Wykonawca został wyłoniony w wyniku 
przetargu nieograniczonego, wartość prac wg umowy opiewa na 
wartość 3.009.115,59 zł brutto. Przekazanie placu budowy nastą-
piło w dniu 12 marca br. a prace mają potrwać do 30 sierpnia br.

Roboty będą polegały na kompleksowym wykończeniu po-
mieszczeń na II piętrze budynku urzędu, wymianie instalacji cen-
tralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej, instalacji wodocią-
gowo-kanalizacyjnej, instalacji telekomunikacyjnej oraz montażu 
instalacji fotowoltaicznej.

Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzędu Gminy 
Wiśniew dofinansowana jest z Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 w kwocie  
nieprzekraczającej 1.386.449,37 zł.

ri

REMONT ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI 
WIŚNIEW-KOLONIA

W listopadzie 2018 roku 
rozpoczął się remont świetlicy 
w miejscowości Wiśniew - Ko-
lonia. Dotychczas wykonano 
m.in. podbicie fundamentów, 
sufit podwieszany z płyt GKF  
z ociepleniem, została rozebra-
na istniejąca podłoga i wykona-
na nowa posadzka betonowa z wykończeniem terakotą, wyrównano 
i pomalowano ściany oraz wykonano nową instalację elektryczną.  
Z zewnątrz ocieplono ściany i wykonano elewację. Prace budowlane 
szybko posuwają się do przodu, wykonawca informuje o planowanym 
zakończeniu prac budowlanych przed terminem.                                     ri 

Odbiór promesy. fot. MSWiA Odbiór promesy. fot. MSWiA

Odbiór promesy. fot. MSWiA

 Projekt Studium. fot. UG

Remontowane pomieszczenia urzędu. fot. UG
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Drogi, gospodarka komunalna:
•	 Pod koniec lutego bieżącego roku wykonaliśmy prace związane 

z remontem dróg gminnych po okresie zimowym. Wypełniliśmy 
„dziury” głębokie do 7 cm masą na gorąco z recyklera w na-
wierzchni asfaltowej o powierzchni blisko 300 m2 na terenie całej 
gminy Wiśniew. Pracę wykonała firma „Drogbud” z siedzibą w Łu-
kowie. Łączny koszt wykonanych prac to około 28 000,00 złotych.

•	 W ostatnim czasie została ustawiona nowa wiata przystankowa w miej-
scowości Borki-Kosiorki. Wiatę wykonała i montażu dokonała firma  
„Budotechnika” z siedzibą w Pilchowicach. Gmina Wiśniew ze swojej 
strony zakupi kostkę brukową, którą pracownicy referatu gospodarki ko-
munalnej ułożą w miejscu postoju podróżujących oczekujących na środek 
transportu wewnątrz wspomnianej powyżej wiaty przystankowej.

•	 W przytulisku na terenie oczyszczalni ścieków znajdują się bez-
domne psy z terenu naszej gminy. Jeżeli ktoś ma możliwości go-
rąco zachęcamy do adopcji tych zwierząt. Serdecznie zapraszamy 
do kontaktu w tej sprawie do Urzędu Gminy Wiśniew pokój numer 
dwadzieścia lub bezpośrednio z Panami, którzy opiekują się psami 
na terenie przytuliska pod numerem telefonu 609-516-799.

Eksploatacja sieci wodociągowej, kanalizacyjnej  
i gospodarka mieszkaniowa:
•	 Niezmiernie cieszą nas bardzo dobre wyniki z badania jakości wody 

pitnej na terenie gminy Wiśniew. Tym bardziej, że nasza woda ba-
dana jest przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną Wo-
jewództwa Mazowieckiego. Nieustannie dbamy, aby jakość wody  
z gminnych wodociągów była na wysokim poziomie. W związku  
z tym cyklicznie dokonujemy przeglądu serwisowego Stacji Uzdatnia-
nia Wody w Wiśniewie i Radomyśli, kolejny przegląd  już niebawem.

•	 W ostatnim czasie wykonana została naprawa pomp wewnątrz bu-
dynku Oczyszczalni Ścieków w Wiśniewie. Pompy te przepompowują 
ścieki z terenu naszej gminy w procesie ich oczyszczania. Prace te były 
konieczne do prawidłowego funkcjonowania całego procesu tech-
nologicznego. Naprawy urządzeń dokonał zakład „PKP Energetyka”  
z siedzibą w Siedlcach. Koszt wykonanych prac to prawie 3000,00 zł.

•	 Do końca kwietnia br. zostaną wykonane prace związane z re-
nowacją murawy boiska sportowego w miejscowości Śmiary.  
Koszt zaplanowanych prac to kwota około 7.000,00 zł. 

Gospodarka odpadami, ochrona przyrody, rolnictwo i leśnictwo:

•	 Od 1 maja 2019 r. wzrasta stawka opłaty za odpady komunalne:

Segregacja   9 zł / osoba / miesiąc

brak segregacji 21 zł / osoba / miesiąc

domki letniskowe - segregacja 50 zł / rok płatne do 24 
marca

każdego roku
domki letniskowe  
– brak segregacji 100 zł / rok

Terminy wnoszenia opłat w ratach co dwa miesiące za gospodarowanie 
odpadami :

1.   do 15 stycznia  
za styczeń i luty

4.     do 15 lipca  
za lipiec i sierpień

2. do 15 marca  
za marzec i kwiecień

5.     do 15 września  
za wrzesień i październik

3. do 15 maja  
za maj i czerwiec

6.    do 15 listopada  
za listopad i grudzień

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach oferuje do sprzedaży  
„Środek poprawiający jakość gleby WOLUŚ”. 

Jest to wysokiej jakości produkt otrzymywany w procesie kompostowania odpadów ulegających bio-
degradacji, w szczególności trawy, liści i zrębków. Produkt posiada odpowiednią decyzję wydaną przez 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Środek polecany jest do stosowania na glebach słabych, o niskiej za-
wartości substancji organicznej, do rekultywacji gleb zdegradowanych, w uprawach leśnych, do zakłada-
nia trawników, dla upraw roślin ozdobnych oraz w uprawach roślin sadowniczych. Środek sprzedawany 
jest luzem, a proponowana stawka to 5,00 zł(netto)/Mg (t). Odbiór towaru leży po stronie zamawiającego.  
Szczegółowych informacji udziela ZUO sp. z o.o. pod nr tel. 25 633 25 22.

•	 Opady komunalne w 2018 roku w liczbach: 
Jednym z podstawowych celów systemu go-
spodarki odpadami komunalnymi jest osiąg-
nięcie odpowiednich poziomów ograniczenia 
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowa-
nych na składowiska oraz zwiększenie poziomu recyklingu i odzy-
sku odpadów zebranych selektywnie. Gmina Wiśniew od kilku lat 
prowadzi selektywną zbiórkę odpadów produkowanych przez na-
szych mieszkańców, dzięki czemu nie przekraczamy dopuszczalnych 
poziomów masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składowania i osiągamy wysoki, ponad planowa-
ny poziom  recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpa-
dów komunalnych i budowlanych.
pSZOK – punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych usytu-
owany na terenie oczyszczalni ścieków w Wiśniewie spełnia swoją 
rolę. Mieszkańcy Gminy Wiśniew w ostatnich trzech latach zdepono-
wali w nim ponad 200 ton różnorodnych rodzajów odpadów:

2016 r. 2017 r. 2018 r.

56 ton 76 ton 73 tony

•	 Gospodarka odpadami komunalnymi na przestrzeni ostatnich lat.

Gmina Wiśniew

Zestawienie odbioru segregowanych odpadów komunalnych 
w Mg (t)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

elektro-śmieci 4,6 5 0,39 3,1 5,1 1,8 4,7 3,11 9,41
odpady wielkogaba-
rytowe 0 0 0 10,8 6,9 19,9 23,0 33,42 38,240

gruz budowlany 0 0 3,2 0 48,1 34,2 22,2 25,32 28,420

zużyte opony 0 0 33,5 0 16,2 13,2 4,6 14,00 7,820

Gmina Wiśniew
Zestawienie odbioru segregowanych odpadów komunalnych 

w Mg (t)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

BIO trawa, liście - - - - - - - - 9,140
Popiół z palenisk 

domowych - - - - - 7,6 6,0 7,8 53,14

odpady zmieszane 109 136 142 200,3 276,9 342,6 338,3 368,8 386,7

opakowania ze szkła 21,2 35,7 16,2 65,8 133,2 99,8 92,0 98,1 103,0
opakowania z 

plastiku 12 15,3 16,2 27,3 50,1 78,1 71,4 81,1 104,2

opakowania z papie-
ru, tektury 0 0 0 2,5 2,0 7,1 9,5 11,78 7,8

GK

Remontowana 
pompa. fot.UG Nowa wiata w Borkach-Kosiorkach. fot. UG

Remontowana nawierzchnia dróg. fot. UG  Boisko Śmiary. fot. UG

ZUO
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GMINNY OŚRODEK pOMOCY SpOłECZNEJ W WIŚNIEWIE

pODZIęKOWANIE
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniewie 

składa serdeczna podziękowania dla wszystkich, którzy 
przyczynili się do przygotowania 26  paczek dla dzieci  

z najuboższych rodzin w ramach czternastej  akcji „Świąteczna paczka”.  
Osoby prywatne, a także firmy odpowiedziały na nią życzli-

wie, przekazując artykuły spożywcze, głównie słodycze na ten cel. 

SERDECZNIE DZIęKUJEMY ZA OKAZANE  SERCE:
- Panu Witoldowi Borkowskiemu, zam. Borki Paduchy,
- Panu Marianowi Celińskiemu-Spodar, zam. Wiśniew,
- Panu Tadeuszowi Jastrzębskiemu, zam. Daćbogi,
- Pani Kindze Przystupa, 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

Spotkanie ze Świętym Mikołajem
29 stycznia  2019  roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

wspólnie z  Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wiśniewie zorganizowali 
choinkową dla 100 dzieci  z terenu gminy Wiśniew. 

Bezpłatna pomoc psychologiczna i terapeutyczna 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniewie informuje,  

że w Punkcie Konsultacyjnym GKRPA w Wiśniewie ul. Siedlecka 
20 istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy:
	psychologicznej, wsparcia udzielają psychologowie:
−	Pani Aneta Szymańska – psycholog dziecięcy  

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

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

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

w rodzinie – przyjmuje dwa razy w każdym miesiącu.
Zapraszamy na bezpłatne konsultacje po wcześniejszym 

umówieniu wizyty pod numerem telefonu: (25) 6417313 
wew.120,  od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00

projekt pn. „Dobra pora na aktywnego seniora”
W okresie od  1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniewie realizuje Projekt pn.  
„Dobra pora na aktywnego seniora” dofinansowany w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowie-
ckiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi 
opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności 
usług społecznych.

Projekt realizowany  jest w partnerstwie przez gminy:  
Zbuczyn, który pełni funkcję Lidera oraz gminy: Wiśniew, Siedlce, 
Skórzec,  i Kotuń.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych 
osób które zakończyły swoją aktywność zawodową    tj. osób  w wie-
ku 60+ w przypadku kobiet i  65+  w przypadku mężczyzn zamiesz-
kującym na terenie jednej z 5 Gmin powiatu siedleckiego (Zbuczyn, 
Siedlce, Skórzec, Wiśniew, Kotuń) zagrożonych ubóstwem lub wyklu-
czeniem społecznym poprzez udział w zajęciach Klubu Seniora.

W każdej z gmin  utworzono Lokalny Klub Seniora. W ramach 
prowadzonych Klubów realizujemy:

•	 Program prozdrowotny obejmujący wykłady/spotkania ze spe-
cjalistami, tj. dietetykiem, trenerem żywienia, lekarzami, rehabi-
litantami w zależności od potrzeb seniorów, zajęcia z artterapii, 
zajęcia z terapii tańcem i ruchem, zajęcia z muzyki. Realizacja 
programu ma na celu nabycia świadomości wśród uczestników 
projektu w zakresie podstawowych kategorii zachowań prozdro-
wotnych związanych ze zdrowiem fizycznym, psychospołecz-
nym, prewencją zdrowotną i unikaniem zachowań ryzykownych, 
szkodliwych, pobudzenie seniorów do działania, zmniejszenie 
niepokoju, nawiązywanie komunikacji i kontaktów społecznych 
przy równoczesnej poprawie koordynacji ruchowej. 

•	 Program edukacyjny obejmujący zajęcia edukacyjne „E-Senior”, 
zajęcia dotyczące bezpieczeństwa seniorów. Zakres spotkań/
zajęć ma na celu przekazanie informacji na temat zagrożeń  
i niebezpieczeństw dotykających osoby starsze w życiu codzien-
nym i społecznym, tj. metody i oszustwa stosowane wśród osób 
starszych, bezpieczeństwo na drodze i w domu. Zostaną wpro-
wadzone elementy zwiększające poczucie bezpieczeństwa osób 
starszych ”Koperta życia” – czyli dostęp do informacji o seniorze 
w razie zagrożenia jego zdrowia lub życia.

•	 Program aktywności społecznej obejmujący zajęcia rozwijające 
umiejętności i zainteresowania, tj. fotografia, brydż, rękodzie-
ło, hafciarstwo, kulinaria i inne wg. zainteresowań seniorów. 
Planuje się także wyjazdy integracyjno – aktywnościowe oraz 
prezentacje międzygminne -  uczestnicy każdego Klubu Seniora 
zorganizują i zaprezentują na wystawach efekty swojej aktyw-
ności podczas zajęć. 

Ponadto w ramach projektu, dla mieszkańców gmin Zbuczyn, 
Wiśniew, Siedlce, Skórzec  i Kotuń w miejscowości Zbuczyn utwo-
rzono wypożyczalnię sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego.  
Zakupiono sprzęt m.in. wózki inwalidzkie, koncentrator tlenu, 
kule, łóżka rehabilitacyjne, podnośniki, stojaki na kroplówkę, ma-
terace przeciwodleżynowe, krzesła sedes, ssaki, zestawy łóżkowe 
do mycia głowy, krzesła pod prysznic.

GOPS

Zajęcia w ramach projektu. fot. archiwum

Zajęcia w ramach projektu. fot. archiwum
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Alergia 

(z doktorem Zbigniewem Grabkiem rozmawia Urszula Oknińska)

Alergia – nowa choroba cywilizacyjna. Choć w zdecydowanej większości przypadków  
nie zagraża bezpośrednio życiu człowieka, to poprzez swoje uciążliwe objawy  
w sposób znaczący zmniejsza jakość życia.

Gminne Wieści: panie doktorze alergia- co to takiego jest?

Zbigniew Grabek: Alergia to taka, patologiczna, niewłaściwa odpowiedź 
organizmu na kontakt  z  substancjami obcymi,  zwykle nie  szkodliwymi 
dla większości osób tak zwanymi alergenami. Ta odpowiedź prowadzi  
do reakcji immunologicznej, w której powstają tak zwane przeciwciała, 
a te łączą się z tym  antygenem czy alergenem, doprowadzają do uwal-
niania tak zwanych mediatorów zapalnych  i powstawania cech zapal-
nych, czyli jest to taka odpowiedź organizmu na substancję w zasadzie 
nieszkodliwą, nietoksyczną, która prowadzi do zapalenia. 
GW: Jakie są rodzaje i przyczyny alergii?

ZG: O przyczynach alergii jest prowadzone dużo badań żeby je odkryć. 
Natomiast  na  pewno  są  dwie  grupy  przyczyn,  przyczyny  wrodzone, 
genetyczne  i  przyczyny  środowiskowe.  Atopia  czyli  taka  skłonność  do 
alergii  jest  to taka choroba dziedziczna. Praktycznie są rodziny w któ-
rych  alergia występuję  częściej.  Z  pewnością  dziecko  u  którego  oboje 
rodziców są alergikami, będzie częściej na elegię zapadało. Czynniki śro-
dowiskowe jak gdyby wyzwalają tą alergię lub czasami alergizują oso-
by które genetycznie nie były do tych alergii skłonne.  I  tu się podnosi,  
że to: zanieczyszczenie środowiska, dym, częste kontakty z jakimiś sub-
stancjami chemicznymi albo z tymi alergenami, które u większości osób 
powodują  alergię.  Natomiast  o  rodzajach  alergii mówimy w  zależno-
ści od tego w jaki sposób przedostają się do organizmu. W ten sposób 
dzielimy na alergie pokarmowe, wziewne i dotykowe. Pokarmowe, czyli 
alergen przedostaje się do przewodu pokarmowego. Najczęściej u nie-
mowląt ale  zdarzają  się  także u  starszych dzieci  czyli  przedszkolaków.  
Są to uczulenia po spożyciu jaja kurzego, ryb, mleka krowiego, przetwo-
rów z tego mleka, kakao, cytrusy, orzechy, aspartam, gluten, barwniki 
spożywcze.  Spożycie  takiego  alergenu  powoduje  wysypkę,  duszności, 
biegunkę, katar sienny, zapalenie oskrzeli, nawracające infekcje, drażli-
wość, marudzenie. Innym rodzajem alergii są alergie wziewne, czyli takie 
przypadki kiedy alergeny wdychamy. Najczęściej w czasie pylenia drzew, 
kwiatów,  ziół,  trawy. Mogą  powodować  różne  dolegliwości  np.  katar 
sienny, zapalenie spojówek, ataki astmy, skurcze oskrzeli. Są tutaj rów-
nież kurz domowy, roztocza kurzu domowego, sierść zwierząt, czasami 
karma dla rybek a także grzyby, zarodniki czy grzybnie grzybów znajdują-
ce się często na wilgotnych ścianach. Występuje jeszcze alergia kontakto-
wa – dotykowa. Wtedy kiedy dotykamy do alergenów skórnych – nikiel, 
jakieś kosmetyki, chemikalia, detergenty, lakiery, farby itd.
GW: Jakie są objawy alergii?

ZG: Objawy zależą od układu, który został zaatakowany. Jeżeli aler-
gia atakuje dolne drogi oddechowe to są  to oczywiście  jakieś skur-
cze oskrzeli, świsty, trudności z oddychaniem, takie granie w klatce 
piersiowej, co czasami doprowadzi do pełnoobjawowej  astmy, cza-
sami jest to przewlekły kaszel. Jeśli chodzi o górne drogi oddechowe  
to wodniste wydzieliny z nosa, napady kichania, blokada nosa – uczu-
cie  zatkania  nosa,  swędzenie,  pocieranie  nosa. W  przypadku  oczu  
to alergiczne zapalenie spojówek , zaczerwienie, swędzenie, piecze-
nie i łzawienie. W przypadku wystąpienia alergii w uszach – objawy 
to  uczucie  pełności  ucha,  osłabienie  słyszenia. W  przypadku  skóry  
to wysypki, pokrzywka, swędzenie, obrzęki i pieczenie.

GW: Czy mógłby pan nam wyjaśnić jak wygląda diagnostyka alergii?

ZG: Aby wykryć  alergię  stosuje  się  testy  skórne,  testy wziewne  lub 

badania  z  krwi.  Testy  skórne –  takie  typowe naskórkowe, nakłuwa 
się skórę w odpowiednich miejscach i do dziurek w skórze podaje się 
alergen i sprawdza jak duża reakcja na skórze powstaje. Testy pro-
wokacyjne wziewne stosuje się rzadko w takim szerszym lecznictwie, 
stosowane są raczej w badaniach naukowych. Natomiast powszech-
ne są badania krwi w kierunku przeciwciał tak zwanych IGE całkowi-
tych lub swoistych, czyli w konkretnym kierunku. Jest to coraz częściej 
stosowana metoda  diagnozowania alergii. Oczywiście obraz kliniczny 
musi współgrać z wynikami badań.
GW: proszę nam podpowiedzieć jak należy przygotować się do tych badań?

ZG: W przypadku testów skórnych nie należy brać leków przeciwaler-
gicznych przez co najmniej dwa tygodnie.
GW: Czy z alergii można się wyleczyć?

ZG: Można ale nigdy nie będziemy mieli pewności że choroba nie powró-
ci.  Tutaj  są  spory u naukowców czy  faktycznie można się wyleczyć,  czy  
to tylko remisja czyli nawet długoletnie okresy bez dolegliwości ale teo-
retycznie można. Czasami alergia samoistnie ustępuje i daje długoletnie 
remisje albo nawet faktycznie nigdy więcej nie będziemy mieć dolegliwo-
ści. Często ustępuje wczesnodziecięca alergia na białka mleka krowiego, czyli 
takie wypryski na skórze po spożyciu mleka. Również po leczeniu ale odczu-
laniem można uzyskać eliminację objawów na wiele lat lub nawet na stałe.
GW: Odczulanie często słyszymy to pojęcie – co to takiego?

ZG: Odczulanie to jedyna metoda  leczenia alergii, która jest przyczyno-
wa, czyli nie polega na hamowaniu objawów tylko na próbie uzyskana 
tolerancji na alergen. Podajemy pacjentowi ten alergen na który jest 
uczulony w coraz większych dawkach aż do maksymalnej tolerowanej 
przez organizm   żeby „przełamać”  tą alergię. Wykształca się później 
tolerancja na ten alergen, stosujemy później  leczenie podtrzymujące 
kilka  lat  i może to doprowadzić do całkowitego ustąpienia objawów 
mimo  tego  że  pacjent  nie  bierze  żadnych  leków. Na  ogół  jest  to  na 
osiem – dziesięć lat spokoju, czasami nawet na całe życie. Te alergeny 
podaje się podskórnie czyli tak jak szczepionka, lub coraz częściej pod-
językowo. Takie leczenie jest drogie i niestety też niebezpieczne ponie-
waż występuje ryzyko wstrząsu anafilaktycznego czyli burzliwej reakcji 
alergicznej, ale jest skuteczne i zapobiega rozwojowi astmy oskrzelo-
wej. Taką najwyższą skuteczność w przypadku tej immunoterapii uzy-
skujemy w przypadku alergii na jady owadów, pyłek roślin i roztocza. 
Trochę mniej skuteczne jest leczenie alergii na pleśnie i zwierzęta. 
GW:  Często dzieje się tak, że alergia dopada nas nie wiadomo kiedy 
i z jakiego powodu.

ZG: Tak zdarza się tak bardzo często, dochodzi do tego obrzęk twarzy, 
powiek, jakieś plamiste wysypki na ciele, świądy skóry z pokrzywką - 
najczęściej wtedy niestety nie udaje się odnaleźć przyczyny.
GW: panie doktorze czy alergię możemy dzisiaj nazwać chorobą 
cywilizacyjną?

ZG: Możemy    i  tak  jest nazwana. Choroba cywilizacyjna,  czyli  taka 
choroba  która  występuje  powszechnie  w  populacji,  jest  związana  
z rozwojem cywilizcji, czyli postępującą techniką, zanieczyszczeniem 
środowiska,  stylem  życia.  Światowa  Organizacja  Zdrowia  uznaje  
astmę i inne alergie za choroby cywilizacyjne.
GW: Serdecznie dziękuję.
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W niedzielne popołudnie, 13 stycznia 2019 r., 
mieszkańcy helenowa oraz zaproszeni goście zebrali 
się w świetlicy wiejskiej, aby wspólnie - jeszcze raz 
- przeżyć cud Bożego Narodzenia. Wcześniej jednak, 
jak co roku w święto Trzech Króli, dzieci wraz z panią 
sołtys podczas kolędowania w domach mieszkańców, 
zapraszali wszystkich na Jasełka oraz wigilię wiejską.

Panie, panowie oraz dzieci i młodzież, pod kierun-
kiem pani sołtys - Doroty Jastrzębskiej, przygotowali 
przedstawienie przypominające to wielkie wydarzenie 
jakim było narodzenie Jezusa. Po występach przyszedł 
czas na życzenia, wspólne łamanie się opłatkiem oraz 
kolację przygotowaną przez mieszkańców, podczas 
której rozbrzmiewał wspólny śpiew kolęd. Oczywiście 
jak to w święta bywa był też Święty Mikołaj, który 
obdarował wszystkie dzieci prezentami. Dzięki spon-
sorom firmie Elmet i Madar uśmiech nie schodził  
z twarzy dzieci tego wieczoru. Występy Grupy Teatralnej  
„Pod kudłatym Aniołem” stały się żelaznym punktem 
każdej uroczystości w Helenowie. 

Na jasełka do Helenowa przybyli również: Elżbieta 
Wysokińska - przewodnicząca Rady Gminy Wiśniew, 
Krzysztof Kryszczuk - wójt gminy Wiśniew z żoną Anną, 
Dariusz Stopa - radny Rady Powiatu Siedleckiego,  
Bożena Wyrębek - kierownik referatu OKZ i Małgorzata 
Dymecka - Prezes TSK RAZEM.

sołectwo Helenów

Jasełka w helenowie

Gmina Wiśniew zajęła II miejsce  
w plebiscycie redakcji portalu podlasie24.pl 
i Radia podlasie - TOp REGIONU w kate-
gorii INWESTYCJA ROKU 2018. 

8 stycznia 2019 roku w trakcie co-
rocznego spotkania opłatkowego samo-
rządowców, przedsiębiorców i przyjaciół 
Katolickiego Radia Podlasie organiza-
torzy ogłosili wyniki plebiscytu TOp RE-
GIONU. Wśród laureatów znalazła się – 
już po raz trzeci - gmina Wiśniew, która  
w kategorii Inwestycja roku 2018 zaję-
ła II miejsce. Nagrodzona inwestycja to 
Termomodernizacja i przebudowa bu-
dynku Urzędu Gminy Wiśniew. 

W ramach przebudowy, zaprojekto-
wanej przez PP Studio Patryk Pniewski  
z Gdyni, a wykonanej przez firmę ZEL-
TECH z Siedlec, m.in.: wymieniono dach, 
zagospodarowano część pomieszczeń, do-
budowano windę i dodano nową elewację. 

Finalistą tegorocznej edycji plebiscytu 
został również Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniewie w katego-
rii Wydarzenie Kulturalne roku 2018 w regionie za XII Mazowie-
cki Festiwal Kapel Ludowych „pod Siedlcami w Wiśniewie”.

Redakcje portalu podlasie24.pl oraz Katolickiego Radia 
Podlasie wyróżniają osoby i instytucje wskazane przez słucha-
czy i internautów w czterech kategoriach: inwestycja roku, 

TOp REGIONU – II miejsce dla Gminy Wiśniew

wydarzenie kulturalne roku w regionie, sportowiec roku w re-
gionie oraz wydarzenie sportowe roku w regionie. Wyróżnie-
niu dodaje rangi fakt, że na ten sukces musieli zjednoczyć siły 
mieszkańcy i sympatycy gminy Wiśniew poprzez codzienne 
oddawanie swoich głosów. Serdecznie dziękujemy wszystkim, 
którzy przyczynili się do uzyskania nagrody.

ik

Występy lokalnej społeczności. fot. sołectwo Helenów

Występy lokalnej społeczności. fot. sołectwo Helenów
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W niedzielę, 20 stycznia 2019 r. w Szkole podstawowej  
w Śmiarach odbył się jubileuszowy X Międzynarodowy Festiwal 
Kolęd i pastorałek „KOLęDNICZE SERCE pOLSKIE”. W tegorocznej 
edycji Festiwalu, którego organizatorem jak co roku był Gminny 
Ośrodek Kultury w Wiśniewie, zaprezentowało się 11 zespołów, 
3 chóry i 4 solistów. 

Jak co roku występy artystów poprzedziła Msza święta spra-
wowana w kościele parafialnym w Śmiarach przez ks. proboszcza 
Sławomira Groszka oraz ks. Jerzego Dudę, wykładowcę Wyż-
szego Seminarium Duchownego w Siedlcach. Oprawę muzyczną 
mszy św. zapewnił chór polesie z Brześcia na Białorusi.

Festiwal oficjalnie otworzyli: Katarzyna Wielgórska, dyrektor 
SP w Śmiarach, paweł Ksionek, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultu-
ry w Wiśniewie,  Janina Dołgich, była dyrektor GOK w Wiśniewie, 
inicjatorka Festiwalu oraz Krzysztof Kryszczuk, wójt gminy Wiśniew.

W tej edycji festiwalu wykonawców oceniało jury w skła-
dzie: Michał hołownia – dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych  
w Siedlcach, ks. Michał Szulik – przewodniczący Komisji ds. Mu-
zyki Kościelnej Diecezji Siedleckiej, dyrygent Chóru Katedralnego 
im. ks. Alfreda Hoffmana w Siedlcach oraz Janina Dołgich – wielo-
letnia dyrektor GOK w Wiśniewie, inicjatorka Międzynarodowego 
Festiwalu, odznaczona Dyplomem Honorowym Stowarzyszenia 
Współpracy Polska-Wschód za zbliżenie kultur Polski i Narodów 
zza Wschodniej granicy.

W kategorii Zespoły, decyzją jury, I miejsce zajął Zespół Fau-
styna z Równego na Ukrainie pod kierownictwem Andżeliki Fe-
dorowej, II miejsca komisja nie przyznała, III miejsce zajął zespół 
Węgrowianie  pod kierunkiem Sebastiana Kaniuka.

W kategorii chóry, I miejsce zdobył chór KOE działający przy 
Sokołowskim Ośrodku Kultury pod kierownictwem Anety Mro-
czek. II miejsce zajął Chór polskiej Macierzy Szkolnej „polesie”  
z Brześcia na Białorusi pod kierownictwem Swietłany Mazu-
ruk, III miejsce nie zostało przyznane. Wyróżnienie zdobyła Schola 
Domanice pod kierownictwem ks. Jerzego Dudy.

Tuż przed rozdaniem nagród konkursowych wójt gminy Wiś-
niew wręczył nagrody uczestnikom ogłoszonego w grudniu 2018 
roku konkursu „Dekoracja Bożonarodzeniowa – gmina Wiśniew 
w świątecznym nastroju”. Do konkursu zgłosiło się 7 uczestni-
ków, komisja konkursowa dokonała analizy iluminacji i przyznała  

X MIęDZYNARODOWY FESTIWAL KOLęD I pASTORAłEK 
„KOLęDNICZE SERCE pOLSKIE”

następujące miejsca: I miejsce Agnieszka Myrcha-Woźniak,  
II miejsce Wojciech Stańczuk, III miejsce Arnold Długosz. 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody 
rzeczowe.

W trakcie jubileuszowego X Festiwalu Kolęd i Pastorałek  
po raz pierwszy przyznano Nagrodę publiczności, która trafiła  
do Scholi Domanice.

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

ik

Zespół Ludowy „Wiśniewiacy”. fot. UG Chór KOE. fot. UG

Zespół Węgrowianie. fot. UG Schola Domanice. fot. UG

Finaliści Festiwalu. fot. UG

Zespół Faustyna. fot. UG
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W nocy 25/26 stycznia 2019 r. na terenie gmin Wiśniew i łuków 
odbył się IV pieszy Rajd powstańczy im. ks. Stanisława Brzóski. Celem 
Rajdu jest przede wszystkim upamiętnienie rocznicy powstania Stycz-
niowego oraz ludzi, którzy wtedy walczyli o niepodległą i suwerenną 
Ojczyznę. W sposób szczególny uczestnicy Rajdu uczcili pamięć patro-
na Rajdu, Bohatera Ziemi łukowskiej – ks. Stanisława Brzóskę.

Uczestnicy Rajdu, podzieleni są na dwie grupy – „Wiśniewską”  
i „Łukowską” zmierzali nocą do pomnika ks. Stanisława Brzóski w re-
zerwacie Jata, gdzie oddali hołd bohaterom Powstania Styczniowego 
i ich kapelanowi, a zarazem dowódcy oddziału powstańczego. Pieszy, 
nocny Rajd cieszy się coraz większą popularnością, a w tegorocznej 
jego edycji udział wzięło ponad 160 osób – ponad 60 osób z grupy 
Wiśniewskiej oraz około 100 osób z grupy łukowskiej. 

Wymarsz na trasy Rajdu poprzedziły Msze Święte sprawowa-
ne w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Wiśniewie 
oraz w Łukowie, w kościele św. Rocha - na cmentarzu.

Grupa z Wiśniewa o godzinie 18.00, wspólnie z ks. kano-
nikiem henrykiem Krupą, przy Pomniku Niepodległościowym  
w Wiśniewie zapaliła znicze, odśpiewała hymn narodowy i wy-
ruszyła do rezerwatu Jata pod pomnik ks. Brzóski.  Orientacyjna 
długość trasy, to około  25 km.

Grupa zatrzymywała się na krótką modlitwę przy pomniku 
poświęconym zmarłym mieszkańcom „Jastrząbia” na cholerę  
w Śmiarach, przy pomniku poświęconym poległym za ojczyznę 
w Mroczkach oraz przy „Dębie Straceń” w Lesie Mroczkowskim.

Tradycyjnie grupa „Wiśniewska” skorzystała z gościnności KGW 
w Mroczkach, gdzie miejscowe gospodynie przyjęły gorącą stawą 
zmarzniętych uczestników rajdu. Serdecznie dziękujemy za gościnę.

Organizatorami IV pieszego Rajdu były: Gmina Wiśniew, 
Gmina Łuków, Łukowskie Stowarzyszenie Rozwoju, Towarzystwo 
Przyrodniczo - Historyczne ORLIK, Wyższe Seminarium Duchowne 
Diecezji Siedleckiej, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej 
Koło Łuków, Nadleśnictwo Łuków i Lasy Państwowe. Mecenat nad 
rajdem objęli Posłowie na Sejm RP - Sławomir Skwarek i Krzysz-
tof Głuchowski, a patronat honorowy Biskup Siedlecki Kazimierz 
Gurda i Prezes Instytut Pamięci Narodowej, Jarosław Szarek. 

Nocne wędrówki do miejsc pamięci cieszą się coraz większą po-
pularnością, listy osób chętnych zapełniają się z każdym rokiem coraz 
szybciej. Wspólnie z grupą z Łukowa w nocnej wyprawie postanowili 
również wziąć udział, po raz drugi, kadeci ze szkoły w Radoryżu Smo-
lanym, którzy wspólnie z organizatorami poprowadzili apel poległych.

W grupie z Wiśniewa szli m.in.: wójt Krzysztof Kryszczuk, za-
stępca wójta Józef Jan Romańczuk, dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury w Wiśniewie paweł Ksionek oraz alumni z Wyższego Se-
minarium Duchownego Diecezji Siedleckiej z ojcem duchownym  
ks. Maciejem Majkiem. Wsród uczestników znalazł się również 
pasjonat historii pan Julian Jastrzębski z Plut.

IV pieszy Rajd powstańczy im. ks. Stanisława Brzóski  
– w 156. rocznicę wybuchu powstania Styczniowego

Ostatnim punktem nocnej wyprawy było spotkanie przy ogni-
sku w leśniczówce - Dąbrówka. Stamtąd grupa wiśniewska około 
1.20 odjechała autokarem. Część grupy łukowskiej wróciła pie-
szo, kończąc rajd przy Pomniku Powstańców na Placu Narutowicza 
o godzinie 4.00 rano.                                                                   ik

Uczestnicy Rajdu. fot. UG

Wymarsz grupy „Wiśniewskiej”. fot. UG

Zapalenie zniczy przy pomniku. fot. UG

Modlitwa w Mroczkach. fot. UG

Uczestnicy Rajdu pod pomnikiem ks. Brzóski. fot. UG
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13 marca br. Młodzieżowa Rada Gminy Wiś-
niew wraz z wójtem Krzysztofem Kryszczukiem 
oraz opiekunami spotkała się z radnymi Młodzie-
żowej Rady Miasta i Gminy łosice oraz burmi-
strzem łosic, Mariuszem Kucewiczem.

Celem wizyty było nawiązanie współpracy oraz 
integracja z młodzieżową radą działającą w podob-
ny sposób do Młodzieżowej Rady Gminy Wiśniew. 
Była to doskonała okazja żeby zobaczyć jak poży-
teczne i kreatywne działania mogą być tworzone 
przez młodzież. W spotkaniu młodzieżowych rad 
wzięli udział również przedstawiciele drużyny har-
cerskiej „Nieprzetartego Szlaku” z Łosic.

Po zaprezentowaniu inicjatyw i działań mło-
dych samorządowców uczestnicy spotkania wzięli 
udział w grze terenowej szlakiem „Nawiedzonych 
Miejsc Ziemi Łosickiej”.

W programie znalazły się również: warsztaty 
kulinarne „Smak Ziemi Łosickiej” poprowadzone 
przez panią Annę Szpurę - aktywną mieszkankę 
gminy Stara Kornica, zwiedzanie prywatnego Mu-
zeum Historii i Tradycji pana Waldemara Kosie-
radzkiego, które prezentuje wiele ważnych frag-
mentów dziejów Polski oraz koncert lokalnego, 
młodzieżowego zespołu „Wielki BUL”.

Niebawem rewizyta w gminie Wiśniew. Mamy 
nadzieję, że te spotkania zaowocują współpracą, 
wzajemnym wsparciem i sukcesem obu młodzie-
żowych rad.

ik

Młodzieżowa Rada Gminy Wiśniew w łosicach

Od 2012 r. Samorządowcy z powiatu siedle-
ckiego spotykają się na posiedzeniach Konwentu  
Wójtów powiatu Siedleckiego. posiedzenia  
odbywają się w każdą pierwszą środę miesiąca 
- co miesiąc w innej gminie. 

Gospodarzem 3. posiedzenia Konwentu 6 lutego  
2019 r., był jego Przewodniczący - wójt gminy  
Wiśniew - Krzysztof Kryszczuk.

Na spotkaniu poruszono zagadnienia do-
tyczące: wysokości ekwiwalentu pieniężnego 
dla członków OSP w poszczególnych gminach, 
publikacji na temat działalności jednostek OSP w powiecie 
siedleckim, rozmawiano o porozumieniu z miastem Siedlce 
na transport miejski oraz o sprawach związanych z energety-
ką na terenie gmin.

Trzecie posiedzenie Konwentu Wójtów  
powiatu Siedleckiego III kadencji

Gośćmi III konwentu byli: Małgorzata Cepek, wicestarosta 
powiatu siedleckiego, st. bryg. Andrzej Celiński, Komendant 
Miejski PSP w Siedlcach oraz mł. insp. Janusz Celiński, I zastępca 
Komendanta Miejskiego Policji w Siedlcach.

ik

III Konwent Wójtów. fot. UG

Młodzieżowe Rady w muzeum. fot. UG

Integracja młodzieżowych rad. fot. UG
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3 marca 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiśniewie 
odbyła się uroczystość z okazji Dnia Kobiet podczas której ogło-
szono wyniki VIII edycji plebiscytu „Kobieta Roku Gminy Wiś-
niew”. Zaszczytne tytuły w czterech kategoriach odebrały panie 
zgłoszone do konkursu przez mieszkańców gminy Wiśniew. 

Tytuł „Kobieta Roku” w kategorii sektor publiczny trafił  
do Pani Agnieszki Jadczak z miejscowości Wiśniew - Kolonia. 
Pani Agnieszka to radna Rady Gminy Wiśniew oraz sołtys sołe-
ctwa Wiśniew – Kolonia. Swoją aktywność przejawia na różnych 
płaszczyznach, podejmuje wiele inicjatyw na rzecz społeczności,  
nie tylko lokalnej

W kategorii społecznej tytuł trafił do Pani Agnieszki Grzyb  
z miejscowości Daćbogi. Pani Agnieszka aktywnie uczestniczy  
w działaniach Koła Gospodyń Wiejskich Daćbogi - Pluty w którym 
pełni funkcję skarbnika. W lutym br. została wybrana na sołtysa 
sołectwa Daćbogi.

W sektorze przedsiębiorczym tytuł otrzymała Pani Elżbieta 
Jastrzębska z Helenowa, członkini KGW w Helenowie od począt-
ku jego istnienia. Z powodzeniem łączy działalność społeczną  
z prowadzeniem domu oraz biznesu.

Miano „Kobiety Roku” w sektorze gospodarczym trafiło  
do Pani Katarzyny Skoczylas z Łupin, aktywnej mamy i żony, 
która w Kole Gospodyń Wiejskich w Łupinach jest ekspertem  
w dekorowaniu stołów oraz przedstawianiu wyszukanego menu 
na imprezy organizowane przez panie z KGW.

Wszystkie laureatki otrzymały dyplomy i nagrody rzeczowe, 
które wręczali członkowie kapituły i sponsorzy: wójt gminy Wiś-
niew - Krzysztof Kryszczuk, wiceprzewodniczący Rady Gminy 
Wiśniew - Andrzej Okniński, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
w Wiśniewie - paweł Ksionek oraz, w imieniu Prezesa OSP Wiś-
niew Karola Woźniaka, druh Adam Cieślik. 

W trakcie uroczystości życzenia do kobiet skierował Wójt Gmi-
ny Wiśniew - Krzysztof Kryszczuk, który tradycyjnie objął konkurs 
patronatem honorowym: - Piękne Panie, bardzo serdecznie gra-
tuluję  zaszczytnego  tytułu,  nagrody wręczanej w naszej  gminie 

Tytuły KOBIETA ROKU 2018 Gminy Wiśniew przyznane!

Pani Agnieszka Grzyb. fot. UG Pani Agnieszka Jadczak. fot. UG Pani Katarzyna Skoczylas. fot. UG Pani Elżbieta Jastrzębska. fot. UG

Wręczenie tytułu. fot. UG

Wręczenie tytułu. fot. UG

Wręczenie tytułu. fot. UG fot. UG
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od 8  lat, o  ironio, wymyślonej przez kobietę, byłą dyrektor GOK 
– Panią Janinę Dołgich. Pani Janina chciała pokazać kobiety, które 
działają  dla  swojej  społeczności  i  dla  naszej  gminy.  Tradycyjnie 
w imieniu wszystkich mężczyzn życzę wszystkim Paniom radości, 
miłości, wszelkiego dobra, spełnienia wszystkich marzeń  i prag-
nień oraz abyście kochały i były kochane. 

Uroczystą galę uświetnił koncert pt.: „Śpiewnik Seweryna 
Krajewskiego” w wykonaniu grupy „Ambitus Duo” - Radosława 
Świderskiego i Krzysztofa Chromińskiego z Siedlec.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania tegorocz-
nym sponsorom - Paniom Annie Świder oraz Annie Lipnickiej – 
właścicielkom Restauracji „Miód Lawenda” w Biardach.

Tradycyjnie na zakończenie uroczystości wszystkie panie 
otrzymały kwiaty - tulipany.

ik

Laureatki plebiscytu. fot. UG

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Wiśniew. fot. UG

Zgromadzeni mieszkańcy gminy. fot. UG

Grupa ‘Ambitus Duo”. fot. UG

fot. UG
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10 marca w Borkach-paduchach odbył się koncert 
z okazji Dnia Kobiet i Mężczyzn. Lokalną uroczystość 
rozpoczęli: sołtys miejscowości Borki-paduchy i jedno-
cześnie radna Rady Gminy Wiśniew - Krystyna Złoch 
oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie 
- paweł Ksionek. 

Artyści ze studia wokalnego FEVER pod kierowni-
ctwem Magdaleny hymos-Sulej przenieśli publiczność 
w muzyczno-romantyczną podróż. Dyrektor GOK oraz 
pani sołtys wygłosili „Rozprawę o kobiecie i mężczyźnie”. 
Utwory, które rozbrzmiewały na scenie, jak mówiła pro-
wadząca koncert, Monika Ambrozik wprowadzały zgro-
madzonych w romantyczny nastrój i opowiadały o wiel-
kim uczuciu, strachu przed jego stratą oraz o sile kobiet.

Na przybyłych gości czekały upominki, szampan oraz 
słodki poczęstunek przygotowany przez Koło Gospodyń 
Wiejskich.

Zaproszenie od Pań z Koła Gospodyń Wiejskich przy-
jęli: wójt gminy Wiśniew - Krzysztof Kryszczuk, przewod-
nicząca Rady Gminy Wiśniew - Elżbieta Wysokińska, 
radne Rady Gminy - Jadwiga piwowarczyk i Mariola 
Szewczyk oraz licznie przybyli mieszkańcy miejscowości.

Na zakończenie – tradycyjnie - wszystkie Panie otrzy-
mały tulipany, a Panowie słodycze.

ik

Dzień Kobiet i Mężczyzn w Borkach-paduchach
Grupa FEVER z prowadzącymi. fot. arch.

Artyści. fot. arch.

Artyści. fot. arch. Artyści. fot. arch.

Publiczność. fot. arch. Publiczność. fot. arch.
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Aby podtrzymać dobrą tradycję 
świętowania dnia kobiet i spędzić 
czas w miłym towarzystwie, w nie-
dzielę 17 marca panie oraz panowie 
skorzystali z zaproszenia Sołectwa he-
lenów oraz KGW w helenowie i wzię-
li udział w III Gminnym Dniu Kobiet  
w helenowie.

Spotkanie rozpoczęło się od przywita-
nia zebranych w świetlicy gości - Pań oraz 
Panów przez sołtys wsi Helenów, przewod-
niczącą Koła Gospodyń Wiejskich - Dorotę 
Jastrzębską. W kolejnym punkcie imprezy, 
przyszedł czas na porcję humoru, Panie  
i Panowie z KGW przedstawili skecz 
„Damy i brutale” o relacjach damsko-mę-
skich oraz o znaczeniu teściowej w życiu 
każdego mężczyzny. Następnie scenę za-
wojowali panowie z niespodzianką – po-
pisowym tańcem baletowym.

Po rozweselającym wstępie przyszedł 
czas na życzenia i miłe słowa pod adre-
sem Pani sołtys oraz wszystkich przy-
byłych Pań wypowiedziane przez wójta 
gminy Krzysztofa Kryszczuka oraz Panów 
z KGW z Helenowa.

Następnie wójt gminy Wiśniew w imie-
niu organizatorów obdarował wszystkie 
zgromadzone Panie upominkami ze spe-
cjalnymi dedykacjami i życzeniami. Po czę-
ści muzycznej przyszła pora na obiad przy-
gotowany przez Panie z KGW w Helenowie 
dając szansę do skosztowania specjałów 
przygotowanych na tą okazję oraz czas  
na rozmowy w mniejszym gronie.

W spotkaniu uczestniczyli: wójt gmi-
ny Wiśniew - Krzysztof Kryszczuk wraz  
z żoną Anną, przewodnicząca Rady Gminy  

Gminny Dzień Kobiet w helenowie

Wiśniew – Elżbieta Wy-
sokińska, dyrektor Gmin-
nego Ośrodka Kultury  
w Wiśniewie - paweł Ksionek, 
dyrektor Szkoły Podstawowej  
w Śmiarach - Katarzyna 
Wielgórska, kierownik Refe-
ratu Oświaty, Sportu, Kultury 
i Zdrowia - Bożena Wyrębek 
oraz przedstawiciele zaprzy-
jaźnionych Kół Gospodyń 
Wiejskich, Zespołu Wokalne-
go „Radość” i licznie zgroma-
dzeni mieszkańcy sołectwa.

W trakcie lokalnego święta 
Panie mogły skorzystać z ofer-
ty „SPA Dłoni” kosmetykami 
Oriflame, przygotowanej przez 
konsultantki z Siedlec.

ik

Zgromadzeni goście. fot. arch.

Popisowy taniec 
baletowy. fot. arch.

Publiczność. fot. arch.

Panie z KGW z Helenowa. fot. arch.
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21 marca br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiśniewie, odbyła 
się Gminna Olimpiada Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domo-
wym i przedsiębiorczości. Organizatorem Olimpiady był Mazowiecki 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział Siedlce.

W komisji zasiedli: Maria Sudnik, kierownik Zespołu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich – Przewodnicząca oraz członkowie Anna 
Matyszczak, MODR O/Siedlce i paweł Ksionek, dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury w Wiśniewie.

W olimpiadzie wzięło udział 18 pań z terenu Gminy Wiśniew. 
Uczestniczki olimpiady rozwiązywały test zawierający 40 pytań z za-
kresu obejmującego tematy niezbędne w racjonalnym prowadzeniu 
gospodarstwa domowego. Uczestniczki wykazały się dobrą znajomoś-
cią powyższych zagadnień wykazując wyrównany poziom wiedzy.

W trakcie spotkania Panie wysłuchały prelekcji na temat właści-
wego żywienia przygotowanej przez Panią Marię Sudnik oraz miały 
możliwość  skorzystania z „PartySPA”  zorganizowanego przez fir-
mę ARBONE. Uczestniczki miały również szansę zakupu rękodzieła, 
które zaprezentowała Pani hanna Jastrzębska z Łupin.

Ostatecznie kolejność miejsc była następująca:
•	 I miejsce – Agnieszka Krasuska – Mroczki;
•	 II miejsce – hanna Jastrzębska – Łupiny;
•	 III miejsce – Anna Oksejuk – Radomyśl.

Gminna Olimpiada Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie
Domowym i przedsiębiorczości

Wszystkie uczestniczki Olimpiady otrzymały nagrody rzeczo-
we ufundowane przez Urząd Gminy Wiśniew, które wręczyli: 
wójt gminy Wiśniew, Krzysztof Kryszczuk oraz dyrektor MODR  
O/Siedlce, Marek Furman.

Laureatki konkursu będą reprezentować naszą gminę  
na etapie powiatowym.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i wszystkim Paniom  
biorącym udział w Olimpiadzie.

ik

Wicemarszałek Senatu w Wiśniewie

Sprawy lokalne i ogólnopolskie, głównie dotyczące obecnej 
sytuacji w kraju i Unii Europejskiej, stały się tematem spotka-
nia z Wicemarszałek Senatu Rp - Marią Koc, które odbyło się  
29 marca br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiśniewie. 

Wszystkich zebranych przywitał wójt gminy Wiśniew, Krzysztof 
Kryszczuk. W spotkaniu uczestniczyło wielu działaczy i przedsta-
wicieli okolicznych samorządów m.in.: Starosta Siedlecki - Karol 
Tchórzewski, Wicestarosta - Małgorzata Cepek, Marek Gorzała 
wraz z radnymi Rady Powiatu Sieleckiego, wójt gminy Zbuczyn 
- Tomasz hapunowicz, przewodnicząca Rady Gminy Wiśniew  
- Elżbieta Wysokińska wraz z radnymi Rady Gminy Wiśniew, sołtysi 
oraz mieszkańcy gminy Wiśniew.

Wicemarszałek Maria Koc mówiła o programach rządu, tzw. 
„Piątce Kaczyńskiego” oraz polityce europejskiej. Wśród najważ-
niejszych postulatów rządu znalazły się: rozszerzenie programu 
500 plus, dodatkowe świadczenie „Emerytura plus” jako dodatko-
wa – trzynasta emerytura, obniżenie podatku od osób fizycznych, 
wprowadzenie zerowego podatku PIT dla młodych oraz przywró-
cenie połączeń autobusowych. Wszystko to będzie możliwe dzięki 
właściwemu stymulowaniu rozwoju gospodarczego.

Spotkanie zakończyło się dyskusją i propozycjami nowych 
działań, które powinien wkrótce podjąć rząd.

ik

Laureatki konkursu. fot. UG  Uczestniczki. fot. UG

Uczestniczki. fot. UG

Wicemarszałek Maria Koc. fot. UG
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Na terenie Gminy Wiśniew działa 
8 jednostek Ochotniczych Straży po-
żarnych, które zrzeszają 489. członków, 
w tym 25 kobiet. OSp Radomyśl i OSp 
Wiśniew działa w Krajowym Systemie 
Ratowniczo-Gaśniczym. Wszystkie są 
zarejestrowane w Krajowym Rejestrze 
Sądowniczym. Flota strażaków z gminy 
Wiśniew to 12 samochodów pożarni-
czych, w tym 3 lekkie, 7 średnich oraz  
2 ciężkie. Wszystkie jednostki są wy-
posażone w niezbędny sprzęt do dzia-
łań ratowniczo-gaśniczych, ratowni-
ctwa technicznego oraz medycznego. 

W roku 2018 nasi strażacy wy-
jeżdżali do 124. pożarów i 124 razy  
do miejscowych zagrożeń innych niż 
pożar. Zarejestrowano jeden fałszywy 
alarm o zdarzeniu. Łącznie syreny alar-
mowe we wszystkich jednostkach zawyły 249 razy.

Od stycznia w jednostkach odbywały się zebrania sprawo-
zdawcze, w których z ramienia Zarządu Oddziału Gminnego wzię-
li udział: Prezes, Karol Woźniak, Wiceprezesi: Krzysztof Kryszczuk 
i Józef Orzyłowski, Komendant Gminny, Wojciech Grzegorczyk, 
Sekretarz, Artur Ciołek oraz Komendanci Komendy Miejskiej PSP 
w Siedlcach. Podczas  zebrań w niektórych jednostkach zostały 
wybrane nowe władze OSP. Nowymi Prezesami zostali: OSP Wól-
ka Wiśniewska  Grzegorz Wysocki, OSP Śmiary  Artur  ługowski. 

Ważniejsze potrzeby zgłoszone przez jednostki w trak-
cie zebrań to: ubrania specjalne, buty specjalne, buty gumo-
we, rękawice, kominiarki, hełmy, pompa  szlamowa, poduszki  

Sprawozdanie z działalności Ochotniczych Straży 
pożarnych Gminy Wiśniew za rok 2018

wysokociśnieniowe, drabina nasadkowa, węże, rozdzielacz,  
nożyce hydrauliczne, motopompa, szelki asekuracyjne, piła do stali  
i betonu, selektywne wywołanie, zestaw hydrauliczny, samo-
chód, aparaty ODO, czujniki bezruchu oraz latarki.

W 2018 roku druhowie OSP wzięli udział w wielu gminnych 
i lokalnych imprezach oraz uroczystościach, m.in w: Gminnym 
Dniu Strażaka, Jubileuszu 600-lecia pierwszej pisemnej wzmian-
ki o miejscowościach Wiśniew, Jastrzębie i Radomyśl, 100-leciu 
odzyskania niepodległości, zabezpieczaniu rajdów i biegów oraz 
jubileuszach jednostek OSP Gostchorz oraz OSP Łupiny. 

KW

„Jajko Wielkanocne”
Jak co roku biblioteka w Wiśniewie ogłosiła konkurs „Jajko Wielka-

nocne”, skierowany do dzieci i młodzieży od 7 do 18 lat. Finał konkursu 
odbył się podczas Jarmarku Wielkanocnego 14 kwietnia 2019 r. Wszy-
scy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki.

GpB W WIŚNIEWIE

Jubileusz 70-lecia Działalności Gminnej 
Biblioteki publicznej w Wiśniewie

Gminna Biblioteka Publiczna w Wiśniewie ma zaszczyt zapro-
sić mieszkańców Gminy Wiśniew na uroczysty Jubileusz 70-lecia 
Działalności, który odbędzie się w Sali Widowiskowej Gminnego 
Ośrodka Kultury 10 maja (piątek) 2019 r. o godz. 13.00. W pro-
gramie uroczysta gala, promocja publikacji Magdaleny Książek „ 
Dzieje Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiśniewie 1949 – 2019” 
oraz urodzinowy tort i poczęstunek.  

GBP

OSP Gostchorz w trakcie zebrania. fot. arch.

Konkursowe pisanki. fot. GBP

Publikacja o dziejach biblioteki. fot. GBP
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WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ pOMOCY 2019
Dnia 13 stycznia 2019 r. w strugach deszczu i chłodzie pięć 

grup wolontariuszy z naszej szkoły pod opieką pań: Marty Gregor-
czuk, Agnieszki Markiewicz, Urszuli Mężyńskiej, Jagody Niedziółki 
i Beaty Wawreckiej kwestowało na ulicach Siedlec na rzecz WOŚP. 
W tym roku wolontariusze zbierali na specjalistyczny sprzęt dla 
dzieci. Pomimo małej ilości ludzi (niehandlowa niedziele;)) i sła-
bej pogody po raz kolejny udało nam się pobić rekord zebranych 
pieniędzy. Wszystkie grupy razem zebrały 3.486,48 zł. 
ChOINKA SZKOLNA 2019

Dnia 26 stycznia 2019 roku w naszej szkole odbyła się za-
bawa choinkowa. Tematem przewodnim dekoracji były Hawaje  
a oprawę muzyczną zapewnił uczeń naszej szkoły Kacper Ja-
strzębski. Od godzin południowych parkiet należał do uczniów  
z klas młodszych na czele z naszymi przedszkolakami. Gościliśmy 
również Panią Magdę Jastrzębską - animatorkę zabaw i instruk-
torkę tańca. Kulminacyjnym punktem Choinki 2019, były oczywi-
ście odwiedziny Mikołaja, który wręczał dzieciom prezenty w po-
staci słodkich paczek upominkowych. Od godzin popołudniowych 
prym na szkolnym parkiecie wiedli starsi uczniowie naszej szkoły.
WYSTAWA pRAC MAGDALENY SALAMOńCZYK

W naszej szkole została zorganizowana wystawa prac uczenni-
cy klasy VIII – Magdaleny Salamończyk.  Magda jest utalentowana 
plastycznie a przede wszystkim bardzo lubi malować. Prace, które 
mogliśmy podziwiać na szklonej wystawie, to głównie pejzaże i kra-
jobrazy. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem talentu naszej uczen-
nicy. Życzymy Jej wielu pomysłów  przy rozwijaniu swojej pasji.
DZIEń BABCI I DZIADKA 2019

W piątek 15 lutego 2019 w naszej szkole odbyła się uroczy-
stość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Przygotowali ją najmłodsi ucz-
niowie naszej szkoły: oddziały przedszkolne 3 – 4 latków, 5 – 6 
latków oraz klasy I, II, III pod opieką wychowawczyń: Pani Anny 
Szczech – Karczewskiej, Karoliny Matłacz, Małgorzaty Kopryja-
niuk, Urszuli Mężyńskiej i Wiolety Kaczoch. Wnuczęta przedsta-
wiły program artystyczny, na który składały się wiersze, piosenki, 
tańce i scenki teatralne. Następnie wszyscy zostali zaproszeni na 
słodki poczęstunek przy kawie i herbacie. Serdecznie dziękujemy 
za przybycie i zapraszamy za rok.

DEGUSTACJA SERKA
27 lutego w świetlicy szkolnej przed południem, podczas 

przerw odbyła się degustacja serka śmietankowego od OSM 
Siedlce w ramach konkursu na nazwę wprowadzanego produktu. 
Uczniowie mogli wypróbować serek z ulubionym pieczywem i do-
datkami. W trakcie pałaszowania padło kilka pomysłów na nazwę 
nowego serka. Wybrane propozycje zostały przesłane na konkurs. 
Dziękujemy serdecznie OSM Siedlce za możliwość wypróbowania 
nowego produktu oraz szansę uczestniczenia w konkursie.

Szkoła podstawowa w Radomyśli
REKONSTRUKTO - ŻYWA LEKCJA hISTORII

Dnia 04.03.2019 r. w naszej Szkole Grupa Artystyczna „Rekon-
strukto” zaprezentowała program przybliżający odbiorcom losy 
państwa, narodu i żołnierza polskiego u kresu II Rzeczpospolitej. 
Uczniom przedstawiono opowieść o tym jak bohaterowie walczy-
li o wolność, honor i ojczyznę w czasie II wojny światowej. 
DZIEń KOBIET 2019

Dnia 8 marca obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Kobiet. 
Tego dnia do zabawy zostały zaproszone dziewczynki z klas IV- IIIG.  
W Jury zasiedli pan Stanisław Ponikowski oraz przewodniczący Sa-
morządu Uczniowskiego Eryk Radomyski i zastępca Maciej Chro-
miński. Wśród przedstawicielek,, płci pięknej’’ wybrano następu-
jące osoby: Miss Szkoły - Jastrzębska Nikola; Miss Kreatywności  
- Cegiełko Magdalena; Miss Uśmiechu - Sobiczewska Martyna.
WYCIECZKA Z OKAZJI DNIA KOBIET

Dnia 11 marca 2019r. uczniowie klas IV - VII udali się na wy-
cieczkę do Siedlec. Pierwszym punktem programu była godzinna 
wizyta w Parku Trampolin JumpOut. Po męczących wyczynach na 
trampolinach wszyscy uczestnicy udali się do kina Helios, gdzie 
obejrzeli film „Chłopiec z burzy”. 
SpOTKANIE Z TOWARZYSTWEM BOCIAN

14 marca 2019 roku odbyło się spotkanie z przedstawicielem To-
warzystwa Przyrodniczego Bocian. Pan ciekawie opowiadał o błotnia-
ku łąkowym, ptaku drapieżnym gnieżdżącym się na terenie wiejskich 
łąk. Na podsumowanie odbył się konkurs z nagrodami na temat po-
ruszany w czasie prelekcji. W spotkaniu uczestniczyły dzieci z klas I-VI.
DZIEń WIOSNY

Dnia 21 marca powitaliśmy w naszej szkole długo oczekiwaną 
wiosnę. Wszyscy uczniowie razem z nauczycielami świętowali ten 
dzień w następujący sposób. W pierwszej części w ramach projektu 
Bezpieczni Niechronieni odbył się na sali gimnastycznej pokaz udzie-
lania pierwszej pomocy. Następnie wszyscy udali się na teren przy 
szkole, gdzie upiekli pyszne kiełbaski, chleb oraz pianki.
ZAJęCIA OTWARTE DLA RODZICÓW

W dniu 22.03.2019 r. odbyły się zajęcia otwarte w klasie I.  
W czasie zajęć dzieci wspólnie z mamami wykonywały pisanki. Pisan-
ki powstały przede wszystkim z produktów naturalnych: kasz, socze-
wicy, ryżu, makaronu. Na zajęcia otwarte przybyło, aż pięć Mam !!!
KANGUR MATEMATYCZNY

20 marca odbył się w naszej szkole konkurs matematyczny 
KANGUR. Wzięło w nim udział jedenastu uczniów z naszej szko-
ły. Wszyscy uczniowie pisali testy, ich karty odpowiedzi zostały 
przekazane organizatorom i teraz wszyscy z niecierpliwością cze-
kają na wyniki, które będą w czerwcu. Organizatorem konkursu  
w szkole jest p. J. Niedziółka. Wszyscy uczestnicy otrzymali  
upominki od organizatorów. Były to układanki logiczne.

Więcej informacji na naszej stronie internetowej: 
https://spradomysl.edupage.org/

Alleluja biją dzwony 
Alleluja echo głosi 

Chrystus, bowiem Zmartwychwstały 
w serca nasze pokój wnosi.

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,  
pełnych wiary, nadziei i miłości. 

Radosnego, wiosennego nastroju,  
serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół 

oraz wesołego Alleluja
Życzy Dyrekcja i pracownicy Szkoły Podstawowej w Radomyśli

życzy Grono Pedagogiczne,  
Pracownicy i Uczniowie Szkoły Podstawowej w Radomyśli.

fot. SP w Radomyśli
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Szkoła podstawowa w Śmiarach
Wydarzenia z życia szkoły  Szkoła podstawowa  

im. Jana pawła II w Śmiarach.
•	 14 lutego 2019r. był bardzo szczęśliwym dniem dla naszych uczniów 

reprezentujących szkołę na III Walentynkowym Festiwalu Piosenki 
Miłosnej w Chodowie. W konkursie wzięło udział ponad 100 wy-
konawców m.in. z  Siedlec oraz powiatów: siedleckiego, mińskiego, 
węgrowskiego, łosickiego, sokołowskiego, siemiatyckiego i łukow-
skiego. Zdaniem komisji, której przewodniczył Tomasz Markiewicz, 
tegoroczny festiwal stał na bardzo wysokim poziomie.

Komisja konkursowa postanowiła nagrodzić:
– II miejscem Amelię Krasuską z kl. III   ( w kategorii klas 1-3)
– II miejsce Paulinę Krasuską z kl.VI (w kategorii klas 4-6)
– wyróżnieniem  zespół w składzie: Paulina Krasuska, Dominika 

Oknińska, Justyna Żurawska, Michał Jastrzębski- wszyscy z klasy VI
•	 27 lutego 2019 r. w naszej szkole odbył się szkolny etap Diece-

zjalnej Olimpiady Wiedzy Biblijnej o Ewangelii Świętego Łukasza. 
Wzięli w nim udział uczniowie kl VII. Najlepiej prace napisali: 
Olga Jastrzębska – 72 pkt . Wojciech Krasuski – 68 pkt.  oraz Jo-
anna Wielgórska - 62 pkt. Olga Jastrzębska zakwalifikowała się 
do II etapu, który odbędzie się 19 marca w Siedlcach.

•	 18 marca 2019 r. przybyła do nas Grupa Artystyczna REKON-
STRUKTO i zaprezentowała program pt. „Wrzesień 39” czyli rzecz 
o tym jak wybuchła II Wojna Światowa, a zniknęła II Rzeczpo-
spolita. Po raz kolejny była to wesoła lekcja historii, dzięki której 
każdy znalazł coś dla siebie, a wszyscy dobrze się bawili. Program 
został przygotowany z okazji 80- tej rocznicy wybuchu wojny, 
przybliżał losy państwa, narodu i żołnierza polskiego u kresu  
II Rzeczpospolitej. Grupa REKONSTRUKTO zaprezentowała m.in.: 
sytuację międzynarodową II Rzeczpospolitej,polski mundur woj-
skowy wz. 36 (szeregowy i podoficer),ekwipunek i wyposażenie 
używane podczas kampanii wrześniowej, bezpieczne repliki 
broni, technikę wojskową, łączność i zaopatrzenie  w musztrę  
i sprzęt bojowy .Wyśmienitą zabawą były rekonstrukcje z udzia-
łem publiczności, w których brali udział chętni uczniowie.

•	 21 marca 2019 r. obchodziliśmy Pierwszy Dzień Wiosny połą-
czony z obchodami Dnia Zdrowia.

Zanim wszyscy uczestnicy imprezy zebrali się na sali gimnastycznej 
dzieci z oddziału przedszkolnego odwiedziła  – piękna i radosna ,,Pani 
Wiosna”! Wiosna wprowadziła przedszkolaków w niesamowicie sło-
neczny nastrój.  Zapoznała z opowiadaniem o tematyce zdrowotnej, 
przygotowała dla naszych przedszkolaków zadania, podczas których 
dzieci musiały współpracować w grupach i dodatkowo wykazać się 
zdolnościami plastycznymi. Po skończonych zajęciach nasi milusińscy 
podziękowali Pani Wiośnie za przybycie i zaprosili ją za rok. Następ-
nie uroczystość przeniosła się na salę gimnastyczną. Przebiegała on  
w dwóch turach: -pierwsza dla oddziału przedszkolnego i klas I-
-III S.P.,- druga dla klas IV-VIII S.P.  i III Gim. Rozpoczął ją pan Tomasz 
Okniński witając serdecznie wszystkich zebranych, poinformował 
jak będą przebiegać ,,Wiosenne Zmagania”. Pan Tomek przedstawił 
poszczególne stanowiska sportowe, wyjaśnił zadania do wykonania, 
wskazał odpowiedzialnych uczniów czuwających nad bezpiecznym i 
sprawnym przebiegiem działań. Na zakończenie nauczyciel podkreślił,  

iż aktywność fizyczna na poszczególnych  stanowiskach nie będzie ty-
pową rywalizacją sportową, a raczej ,,próbą sprawdzenia się”. Zazna-
czył (co z pewnością wszyscy wiedzą), iż  aktywność ruchowa wpływa 
na odporność organizmu,  wzmacnia zdrowie i daje dobre samopo-
czucie. Życzył wszystkim dobrej zabawy i niezapomnianych wrażeń.
•	 25 marca 2019 r po raz kolejny uczniowie naszej szkoły wzięli udział 

w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Janie Pawle II organizowa-
nej przez firmę Olimpus z Warszawy. 26 uczniów z kl VII,VIII III g 
oraz 6 z klas IV – VI zmagało się z odpowiedziami na pytania doty-
czące życia i twórczości niezapomnianego papieża Polka.

•	 przedstawiciele szkół – dyrektorzy, kapłani, katecheci, nauczyciele 
oraz rodzice – noszących imię Wielkiego papieża – polaka, wzięli 
udział w spotkaniu Społecznej Rady Rodziny Szkół im. Jana pawła 
II Diecezji Siedleckiej, które 26 marca odbyło się w naszej szkole.

Uczestników spotkania powitała dyrektor p. Katarzyna 
Wielgórska wyrażając ogromną radość, iż może gościć w murach 
naszej szkoły tak znakomitych gości, wśród których znaleźli się: 
p. Małgorzata Szostek– przewodnicząca Społecznej Rady Rodzi-
ny Szkół, ks. dr Grzegorz Stolarski – delegat ks. biskupa do szkół 
noszących im. Jana Pawła II, ks. Sławomir Groszek – proboszcz 
parafii w Śmiarach, p. Adam Skup – dyrektor Delegatury Kura-
torium Oświaty w Warszawie Wydział w Siedlcach, p. Krzysztof 
Kryszczuk– wójt Gminy Wiśniew, p. Paweł Ksionek – dyrektor 
GOK w Wiśniewie oraz przedstawiciele rodziców na czele z prze-
wodniczącą Rady Rodziców – p. Małgorzatą Jastrzębską.

Podczas spotkania p. M. Szostek omówiła dotychczasowe działania 
realizowane przez Rodziny Szkół  im. Jana Pawła II z terenu naszej die-
cezji w odniesieniu do planu pracy Społecznej Rady Rodziny Szkół im. 
Jana Pawła II Diecezji Siedleckiej na rok szk. 2018/19. Dyskutowano rów-
nież na temat włączenia szkół w obchody przypadającej w czerwcu br.  
20. rocznicy wizyty Papieża Jana Pawła II w Siedlcach. Ks. dr Grzegorz 
Stolarski wygłosił też interesującą prelekcję na temat nauczania i wycho-
wania młodzieży w duchu wartości, jakie głosił Jan Paweł II.

Spotkanie umilił, przygotowany specjalnie na tę okazję przez 
uczniów naszej szkoły, koncert w hołdzie Wielkiemu Papieżowi – 
Świętemu Janowi Pawłowi II. Młodzi artyści wierszem i piosenką 
podkreślali, jak ważna jest nauka naszego patrona Jana Pawła II.

Publiczność z wielkim zainteresowaniem wysłuchała koncer-
tu, a wspaniałe wykonania uczniów nagrodziła gromkimi brawa-
mi. Goście chwalili  wykonawców za piękny, pełen emocji śpiew 
oraz znakomite recytacje. Byli też pełni podziwu dla postawy, jaką 
zaprezentowali pozostali uczniowie naszej szkoły.
•	 27 marca 2019r. odbyły się kolejne warsztaty w ramach innowa-

cji pedagogicznej „Przygoda ze sztuką przez duże SZ”, realizowa-
nej przez p. Grażynę Jastrzębską, p. Izabelę Krasuską – Kowalik  
i p .Hannę Jastrzębską. Tym razem uczniowie malowali farbą 
akrylową na płótnie. Zajęcia poprowadził p .Krzysztof Izdebski.

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy
wszystkim czytelnikom ,,Gminnych Wieści’’

życzymy dużo radości i wiary w zmartwychwstanie Pańskie.
Dyrektor Katarzyna Wielgórska,  

nauczyciele i uczniowie SP w Śmiarach.
                                                                                       

fot. SP w Śmiarach fot. SP w Śmiarach
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•	 Czytanie książek sprawia wiele przyjemności. Wie to każdy, kto nie 
wyobraża sobie choćby dnia bez lektury. W dniu 23 stycznia 2019 r.  
uczniowie z klasy 1a i 1b zostali uroczyście przyjęci w poczet czy-
telników biblioteki szkolnej. Pierwszaki  zwiedziły  bibliotekę, za-
poznały się z zasadami korzystania z jej zbiorów. Nowi czytelnicy 
złożyli także przyrzeczenie, że będą kochać i szanować książki. 
Wszyscy zostali pasowani na czytelników. Od tego momentu, każ-
dy pierwszak będzie mógł samodzielnie odwiedzać to magiczne 
miejsce, wypożyczać książki i rozbudzać w sobie potrzebę czytania 
oraz poznawania nowych bohaterów książkowych. 

•	 Jednym z najbardziej oczekiwanych i przyjemnych wydarzeń 
dla uczniów z naszej szkoły jest bal z okazji „choinki szkolnej”. 
W sobotę 26 stycznia 2019 roku, tradycyjnie już od kilkudzie-
sięciu lat, sala gimnastyczna zamieniła się w salę balową. Część 
oficjalna, piękny występ taneczny uczniów z klas III gimnazjum 
oraz z klas VIII szkoły podstawowej, zachwyciła całą społecz-
ność szkolną, rodziców oraz zaproszonych gości, a byli nimi: ks. 
Henryk Krupa – proboszcz Parafii w Wiśniewie, Paweł Ksionek 
– dyrektor GOK w Wiśniewie oraz Małgorzata Dymecka – prze-
wodnicząca RR w Z.O. w Wiśniewie. 

•	 Rodzina to mała grupa społeczna szczególnego rodzaju, cha-
rakteryzująca się silnymi więzami emocjonalnymi i formalnymi 
istniejącymi pomiędzy jej członkami. Aby ułatwić wprowadze-
nie sześciolatków w świat zawiłości rodzinnych, w dniu 19 lute-
go 2019 roku, w oddziale przedszkolnym zorganizowano zaję-
cia otwarte na temat: „Moja rodzina – drzewo genealogiczne”. 
Brały w nim udział dzieci z grupy „0” a, „0” b oraz ich rodzice.  
W trakcie spotkania, rodzice mieli okazję obserwować zacho-
wanie swoich dzieci podczas zajęć, a także czynnie uczestniczyć 
w tworzeniu rodzinnego drzewa genealogicznego. Przedszko-
laki natomiast utrwaliły pojęcia związane z rodziną. Inną, cie-
kawą metodą pracy w grupie sześciolatków są doświadczenia 
i eksperymenty prowadzone w ramach „eksperymentalnych 
piątków”.  Eksperymenty dla dzieci to zawsze świetny pomysł 
na wspólną zabawę oraz sposób na rozbudzanie zainteresowania 
otaczającym nas światem małych naukowców.

•	  W naszej szkole uczymy się także od siebie. W dniu 19 lutego 
2019 roku, ks. Andrzej Kubalski, który uczy religii, opowiedział 
dzieciom z oddziału przedszkolnego oraz uczniom z klas I – III 
o swoim pobycie w Boliwii, w której tacy sami są na pewno 
ludzie, ale poza tym wszystko jest inaczej niż w Polsce. Swoje, 
bardzo ciekawe wspomnienia, ks. Andrzej uatrakcyjnił piękny-
mi zdjęciami oraz przywiezionymi z Boliwii pamiątkami. 

•	 Człowiek, któremu powierza się bezpieczeństwo, zdrowie i ży-
cie drugiego człowieka, nieustannie zdaje sobie sprawę z odpo-
wiedzialności jaka na nim spoczywa. Szkoła jest miejscem, gdzie 
nietrudno o wypadek i od tego, jak szybko i w jaki sposób zosta-
nie udzielona pierwsza pomoc, może zależeć życie lub zdrowie  

poszkodowanego. Aby zwiększyć bezpieczeństwo uczniów, pra-
cownicy naszej szkoły ponownie wzięli udział w szkoleniu z za-
kresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, podczas 
którego nauczyciele i pracownicy szkoły mieli możliwość ćwiczyć  
w praktyce naukę resuscytacji dorosłych i dzieci przy wykorzysta-
niu fantomów oraz automatycznego defibrylatora zewnętrznego. 

•	 Od września, w naszej szkole, prowadzona jest nauka gry w sza-
chy, która sprzyja wszechstronnemu rozwojowi dziecka - kształci 
pamięć, umiejętność abstrakcyjnego i logicznego myślenia, roz-
wija wyobraźnię przestrzenną. Dlatego też wpływa na rozwój 
intelektu, zwiększa aktywność umysłową oraz rozbudza twórcze 
zdolności. W tej dziedzinie możemy pochwalić się pierwszymi 
sukcesami! W dniu 17 marca 2019 r., w sali widowiskowej GOK 
w Wiśniewie, odbył się XXXVII TURNIEJ SZACHOWY o Puchar Dy-
rektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie. Naszą szkołę 
godnie reprezentowali uczniowie uczęszczający na pozalekcyjne 
zajęcia szachowe. Najwyższe miejsca zajęli: Lena Jurzyk II miej-
sce oraz Ireneusz Pawlik – III miejsce. Miejsce medalowe zdobyła 
również nasza żeńska drużyna składająca się z uczennic z klasy 
V i VI. W dniu 27 marca 2019 roku wywalczyła srebrny medal  
w Halowym Turnieju Piłki Nożnej, który odbył się w Suchoże-
brach. Zawody były rozgrywane w ramach Powiatowych Igrzysk 
Ludowych Zespołów Sportowych Szkół Podstawowych. 

•	Nasi uczniowie kochają zwierzęta, dlatego też przeprowadzili 
zbiórkę karmy dla psów z przytuliska w Wiśniewie. Ucznio-
wie z klasy VI przekazali wiele kilogramów karmy, posprzątali 
kojce oraz zabrali pieski na spacer. Projekt uczniów pokazuje, 
że nasze dzieci są odpowiedzialne i wrażliwe na los zwierząt  
i wiedzą, że każdy gest, nawet najdrobniejszy zmienia świat na 
lepsze. Wielkie serce maja także nasi wolontariusze ze Szkol-
nego Koła Caritas. W tym roku szkolnym biorą udział w Ogól-
nopolskim Konkursie Charytatywnym ,,Ad Gentes”. Z tej oka-
zji przygotowują różnorodne akcje, aby wesprzeć finansowo 
siostry Franciszkanki Misjonarki Maryi w Rezegat k/ Armant 
w Egipcje. W dniu 26 marca  2019 roku, uczennice z klasy III 
gimnazjum przedstawiły młodszym dzieciom krótką scenkę   
o  małej ogrodniczce, która sama nie mogła  sobie poradzić  
i potrzebowała pomocy innych. Reżyserki - gimnazjalistki uka-
zały w niej wartość pomocy drugiemu człowiekowi, a także siłę  
i możliwości tkwiące  w grupie. Uczennice poprzez zabawę, śpiew 
i wspólną pracę zachęcały do działania na rzecz innych ludzi. 

Marzena Nowicka i Marzenna Kurek.

Wszystkim czytelnikom „Gminnych Wieści”  
życzymy zdrowych, spokojnych i pogodnych  

Świąt Wielkanocnych. 
Dyrekcja oraz pracownicy  

Zespołu Oświatowego w Wiśniewie

Zespół Oświatowy w Wiśniewie

 fot. ZO w Wiśniewie  fot. ZO w Wiśniewie
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Babcie i dziadkowie zajmują szczególne miejsce w ser-
cach dzieci i są bardzo ważnymi osobami w ich życiu. Dlatego, 
Dzień Babci i Dziadka obchodzimy bardzo uroczyście. W dniu  
21 stycznia 2019 roku, dzieci z przedszkola oraz z oddziału przed-
szkolnego, zaprosiły swoje kochane babcie i dziadków na wspa-
niałą uroczystość. Wnuczęta przygotowały specjalnie dla nich 
występy podczas, których recytowały wiersze, śpiewały piosenki  
i tańczyły. W przygotowanych programach artystycznych wyra-
ziły swoją miłość i wdzięczność do ukochanych osób. Maluszki  
z przejęciem mówiły wierszyki, a czcigodni goście ze wzrusze-
niem odbierali czułe słowa, kierowane pod ich adresem, szczęś-
liwe babcie tańczyły na scenie ze swoimi pociechami. Starszaki 
pięknie śpiewały oraz zatańczyły poleczkę dla swoich dziadków. 
Sześciolatki zaś przygotowały program artystyczny, w którym nie 
tylko recytowały wiersze, ale także zaprezentowały dwa układy 
taneczne do muzyki współczesnej. Dzieci, w pięknych strojach 
ludowych, zatańczyły również „Polkę wiśniewską”. W tym roku 
wszystkie przedszkolaki zaśpiewały dla gości w języku angielskim. 
Na zakończenie wnuczęta wręczyły swoim ukochanym babciom  
i dziadkom przygotowane samodzielnie upominki i laurki z pięk-
nymi życzeniami. 

Pełne radości i uśmiechu twarze zaproszonych gości były  
dowodem na to, jak ważne są takie spotkania i wspólnie spędzony 
czas razem z wnukami. 

Karnawał to czas radości i zabaw nie tylko dla dorosłych, ale tak-
że dla dzieci. To właśnie podczas balu karnawałowego spełniają się 
wszystkie marzenia a dzieci na krótka chwilę mogą wcielić się w ulu-
biona postać z bajki. W sobotę 26 stycznia 2019 roku, tradycyjnie już 
od kilkudziesięciu lat, sala gimnastyczna zamieniła się w salę balową 
pełną fantastycznych postaci. W takiej scenerii gorące rytmy pory-
wały do tańca piratów, wróżki, królewny, kowbojów, koty, czarownice… 
– czyli dzieci z przedszkola, oddziału przedszkolnego i klas I – III. 

Jednym ze staropolskich zwyczajów opisanych już w XV wie-
ku jest zwyczaj topienia Marzanny. Zgodnie z tą tradycją dzieci  
z przedszkola oraz z oddziału przedszkolnego świętowały nadej-
ście wiosny. W dniu 21 marca 2019 roku, spaleniem Marzanny, 
przedszkolaki pożegnały zimę i jednocześnie powitały wiosnę!

Marzena Nowicka

Wielu radosnych chwil  
na Święta Wielkanocne, serdecznych 

spotkań rodzinnych i smacznego jajka 
życzą Dyrekcja oraz wszyscy pracownicy  

Przedszkola Samorządowego w Wiśniewie

przedszkole Samorządowe w Wiśniewie

 fot. ZO w Wiśniewie

 fot. ZO w Wiśniewie  fot. ZO w Wiśniewie
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Gminna drużyna piłki 
nożnej Amazonka Wiśniew 
przygotowuje się do  
kolejnego sezonu gry

S p O R T

Miejscowi sympatycy tego sportu stale 
udoskonalają swoje zdolności i wyjeżdża-
ją na towarzyskie spotkania aby poznać 
przyszłych przeciwników.  W marcu Nasza 
drużyna zagrała w towarzyskim spotkaniu 
z drużyną Niwa Tęczki. Mecz zakończył się 
sukcesem drużyny z Wiśniewa wynikiem 1:2. 

W kwietniu gminni sportowcy spotkali się 
drużyną Tur Turze Rogi (Luksusową B klasą),  
a sparing ponownie zakończył się sukcesem 
dla naszych piłkarzy z wynikiem 3:00. 

Dziękujemy zawodnikom za walkę i god-
ne reprezentowanie Naszej Gminy i zachęca-
my Państwa do odwiedzania naszego fanpage  
na facebooku, www.facebook.com/orlik.wisniew.

RP

GMINNY OŚRODEK KULTURY

V przegląd Dziecięcych Zespołów Jasełkowych
24 stycznia w czwartek w Sali Widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury  

w Wiśniewie odbył się V przegląd Dziecięcych Zespołów. przed licznie zgromadzoną 
publicznością wystąpiły dzieci i uczniowie.

Przegląd rozpoczął dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie paweł Ksionek, 
który powitał przybyłych gości. W tym roku gościliśmy uczniów i nauczycieli ze szkół:
	Dzieci z oddziału przedszkolnego z Zespołu Oświatowego w Wiśniewie, przygo-

towały jasełka pt: ”Bóg się rodzi”.
	Uczniowie i przedszkolaki z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gołąbku,  

przygotowały „Jasełka.
	Grupa „Pszczółki” z Niepublicznego Przedszkola „Zameczek” z Siedlec wystąpiła 

w „Przedszkolnych Jasełkach”.
	Klasa IV i V ze Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Radomyśli,  

zaprezentowała „Jasełka z Kolędami”.
	Klasa VI z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Skórcu wystąpiła w przedstawieniu 

„Gwiazdka”.
Na zakończenie uroczystości dyrektor wręczył wszystkim zespołom dyplomy 

oraz podziękował nauczycielom, którzy przygotowali swoich uczniów, następnie 
wszyscy wspólnie zaśpiewali kolędę „Przybieżeli do Betlejem”.

XXIX Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa  
w Szachach o puchar Wójta Gminy Wiśniew

W niedzielę 27 stycznia po raz XXIX odbyły się Indywidualne i Drużynowe 
Mistrzostwa w Szachach o puchar Wójta Gminy Wiśniew. 

Celem turnieju jest popularyzacja sportu szachowego wśród dzieci, młodzieży 
i dorosłych. Organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniewie. Turniej ma 
charakter otwarty W tegorocznym turnieju udział wzięło 11 zawodników indywi-
dualnie i drużynowo.

Turniej sędziował Józef Flaziński - sędzia klasy państwowej.
Nagrody wręczyli Krzysztof Kryszczuk wójt Gminy Wiśniew i paweł Ksionek  

dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury.
Nagrody zostały przyznane w następujących kategoriach:

Puchar Wójta dla najlepszej drużyny:
I. Radzyń Podlaski
II. „Roszada” Wiśniew
III. Sokołów Podlaski
Puchar dla najlepszego zawodnika w 
kat. open
I. Krzysztof Niewęgłowski  

– Radzyń Podlaski
II. Adam Łukasik – KSz Skoczek Siedlce
III. Jan Ostrysz – Wiśniew
IV. Włodzimierz Gryczka – Wiśniew
V. Hubert Pisarski UKS  

- STSz Sokołów Podlaski
Kategoria junior
I. Paweł Nasiłowski UKS  

- STSz Sokołów Podlaski

Gminni sportowcy. fot. RP

Gminni sportowcy. fot. RP

Gminni sportowcy. fot. RP

 fot. GOK 
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Bajka edukacyjna „Księżniczka Ania”
W czasie ferii na sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kul-

tury w Wiśniewie dzieci i rodzice mogli obejrzeć wyjątkową baj-
kę edukacyjną poruszającą problem zagrożeń w internecie pod 
tytułem „Księżniczka Ania”. 

Niech was nie zmyli książęcy tytuł! Ania jest wesołą, rozbryka-
ną kochającą życie i zabawy z przyjaciółmi dziewczynką wszystko 
się zmienia gdy na urodziny dostaje komputer... Aktorzy z teatru 
„SSMYK” pokazali, że teatr to nie tylko oglądanie przedstawienia, 
zachęcali dzieci do czynnego uczestnictwa w spektaklu. Dzięki 
świetnej interakcji między aktorami i widownią dzieci miały okazję 
zaprezentować się na scenie i poczuć jak prawdziwi aktorzy.

„Intryga” na deskach Gminnego  
Ośrodka Kultury

W  niedzielę 17 lutego, z okazji walentynek, na scenie Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Wiśniewie odbył się spektakl „Intryga” 
w wykonaniu Teatru „Dlaczego nie?”.

Każdy z nas wie, że miłość do bliskiej nam osoby warto wy-
znawać przez cały rok, ale każdego roku w lutym zastanawiamy 
się w jaki sposób świętować Walentynki – dzień zakochanych.  
Z propozycją na walentynkowy weekend wyszedł GOK Wiśniew  
i zaprosił na spektakl w wykonaniu Teatru działającego przy Sied-
leckim Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

Sztuka lekka, zabawna, pełna humorystycznych dialogów  
i scen, opowiadająca o zwykłej rodzinie i jej zwykłych proble-
mach. Owa zwyczajna sielanka kończy się, gdy do małżeństwa 
Zośki i Włodka wkrada się tajemnica i intryga, która obraca się 
przeciwko jej autorowi.

Dobrego humoru i uśmiechów na twarzach zebranych z pew-
nością tego wieczoru nie zabrakło.

Warsztaty „faworkowe”  
na zakończenie karnawału

Faworki, pączki, czy róże karnawałowe, to słodkości, które 
nierozerwalnie związane są z czasem karnawału. W karnawa-
le najlepiej smakują, a niektórzy twierdzą nawet, że robione w 
innym czasie w ogóle się nie udają.Z okazji „Tłustego Czwartku” 
Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniewie zorganizował warsztaty 
kulinarne, na których dzieci robiły faworki.

Brudne ubrania, rączki i buzie to znak, że dzieci bawiły się 
przednio, a my mamy nadzieję, że nie zabraknie ich w trakcie ko-
lejnych takich zabaw w naszym ośrodku.

Warsztaty ozdób wielkanocnych
15 marca w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiśniewie odbyły 

sie warsztaty ozdób wielkanocnych.  
Jakie kolory kojarzą nam się kiedy myślimy o Wielkanocy? Nie 

ma jednej utartej palety barw, każdy z nas na te święta przygo-
towuje dekoracje kolorowe jak wiosna. Takie również wykonali 
uczestnicy warsztatów zorganizowanych z myślą o najmłodszych 
i ich rodzicach. Na przybyłych uczestników czekała niezastąpiona 
Pani Elżbieta Jarocka, która poprowadziła zajęcia z dziećmi i to-
warzyszącymi im rodzicami a wykonane dekoracje już niebawem 
z pewnością zagoszczą na świątecznych stołach.

 Aktorzy teatru „SSMYK”. fot. GOK 

Uczestnicy warsztatów. Fot. GOK  

Teatr „Dlaczego nie?”. fot. GOK

fot. GOK

fot. GOK



26 Gminne Wieści

W ciągu ostatnich tygodni 
pracownicy Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Wiśniewie od-
wiedzili szkoły w naszej gminie 
z cyklem spotkań „Instrumen-
ty dęte i klawiszowe”. 

Spotkania miały na celu 
zachęcić dzieci i młodzież ze 
szkół do zainteresowania się 
muzyką i grą na instrumen-
tach. Cykl spotkań prowa-
dzi paweł Ksionek dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury.

W niedzielę 17 marca po raz XXXVII odbyły się Indywidualne 
Mistrzostwa w Szachach o puchar Dyrektora Gminnego Ośrodka 
Kultury w Wiśniewie.

Celem turnieju jest popularyzacja sportu szachowego wśród dzie-
ci, młodzieży i dorosłych. Organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury  
w Wiśniewie. W turnieju udział wzięło 24 zawodników indywidualnie 
w dwóch kategoriach OPEN i JUNIOR. Turniej sędziował Józef Flaziński 
- sędzia klasy państwowej. Nagrody wręczył paweł Ksionek dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury.
Nagrody zostały przyznane w następujących kategoriach:
Puchar Dyrektora w kategorii OPEN
I. Jakub Szczygieł z klubu Hetman Krynka
II. Adam Łukasik z KSz Skoczek Siedlce
III. Hubert Pisarski z SRSDiM Węgrów
IV. Andrzej Litwiniec z Radzyńskiego Towarzystwa Szachowego
V. Józef Flaziński z UKS-STSz Sokołów Podlaski
W kategorii JUNIOR
I. Paweł Nasiłowski UKS - STSz Sokołów Podlaski

Równolegle odbył się turniej dla najmłodszych, uczestnikami 
byli uczniowie z Zespołu Oświatowego w Wiśniewie oraz Szkoły 
Podstawowej w Radomyśli.
I. Hubert Kłopotowski - Szkoła Podstawowa w Radomyśli kl.IV
II. Lena Jurzyk - Zespół Oświatowy w Wiśniewie kl.IV
III. Aleksander Dąbrowski - Zespół Oświatowy w Wiśniewie kl.IV
IV. Szymon Zając - Zespół Oświatowy w Wiśniewie kl. IV
V. Dawid Ksionek - Zespół Oświatowy w Wiśniewie kl.II

Turniej szachowy puchar Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie

IV Otwarte Indywidualne Mistrzostwa  
w Szachach

W czwartek 28 marca po raz IV odbyły się  Otwarte Indywi-
dualne Mistrzostwa w Szachach, które odbyły się w Zespole Szkół 
ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Siedlcach. 

Celem rozgrywek było wyłonienie Indywidualnego Mistrza 
Siedleckich Szkół oraz popularyzacja szachów w szkołach wśród 
dzieci i młodzieży. W turnieju udział wzięło ponad 70 zawodników  
w tym 10-ciu uczniów ze szkół naszej gminy (Zespół Oświatowy  
w Wiśniewie i Szkoła Podstawowa w Radomyśli). 

punkt DKMS „Dwie krwinki dla Karinki” 
31 marca na sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, 

każdy kto chce nieść pomoc innym mógł zarejestrować się do 
DKMS a teraz oczekiwać, że znajdzie się ktoś potrzebujący czyli 
genetyczny bliźniak. 

Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniewie włączył się do akcji 
„Dwie krwinki dla Karinki”, 
zorganizowanej przez mło-
dych ludzi, gotowych do 
poświęceń i ciężkiej pracy 
na rzecz drugiego czło-
wieka. Mała sześcioletnia 
Karinka w lutym br. zacho-
rowała na ostrą białaczkę 
limfoblastyczną i potrze-
buje pomocy. Niestety na 
oddziałach hematologicz-
no-onkologicznych prze-
bywa bardzo dużo dzieci, które do powrotu do zdrowia potrzebu-
ją wsparcia dawców krwi i szpiku. Dziękujemy wszystkim, którzy 
się zarejestrowali tego dnia i wsparli akcję Fundacji DKMS.

„Instrumenty dęte i klawiszowe” w szkołach z terenu gminy Wiśniew

 Zawodnicy kategorii JUNIOR. fot. GOK

Młodzi zawodnicy z gminy Wiśniew. fot. GOK

SP w Śmiarach  Przedszkolaki z ZO w Wiśniewie. fot. GOK
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Z dniem 1 kwietnia 2019 roku internetowa 
rozgłośnia Twoje Radio Wiśniew zawiesza 
swoją działalność na czas nieokreślony.

Zachęcamy do słuchania archiwalnych  
nagrań zapisanych w formie podcastów  
na stronie www.radiowisniew.pl.
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Adres redakcji: Gminne Wieści, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew, tel. 25 641-73-13 w. 107

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

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

Zapraszamy na stronę
www.wisniew.pl

e-mail: ug@wisniew.pl

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

113 – Oświata
114 –  Ewidencja Działalności 

Gospodarczej
120 – Pomoc społeczna
125 – Świadczenia rodzinne

Numery wewnętrzne

Wójt Gminy Wiśniew  
Krzysztof Kryszczuk  

przyjmuje interesantów  
w każdy czwartek  

w godz. 10.00 – 17.00

psy do adopcji
Jeśli właśnie zastanawiasz się nad nowym domownikiem i nie jest Ci obojętny los 

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

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

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

Fot. UG.

W gminie Wiśniew została 
uruchomiona aplikacja 
Komunikatormiejski.pl

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

Wystarczy pobrać na smartfon dar-
mową aplikację Komunikator Miejski. 
Zgłoszenia można też dokonać za pomo-
cą strony: www.KomunikatorMiejski.pl

przewodnicząca  
Rady Gminy Wiśniew
Elżbieta Wysokińska

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

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

osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy (pok. 6),
bądź telefonicznie, tel. 25 641 73 13.
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14 marca w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka 
Kultury w Wiśniewie odbył się IV Jarmark Wielkanocny.

Organizatorzy zaprosili twórców ludowych, stowarzy-
szenia oraz organizacje, które mają w swojej ofercie pal-
my, serwety, obrusy, stroiki, pisanki czy inne artykuły do 
świątecznych dekoracji domów i mieszkań, a także świą-
teczne smakołyki. Na mieszkańców Gminy Wiśniew i oko-
lic wystawcy czekali już od godziny 9.00. O godzinie 13.00 
rozpoczęła się oficjalna część Jarmarku Wielkanocnego. 
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie paweł 
Ksionek powitał przybyłych gości  Krzysztofa Kryszczuka 
wójta gminy Wiśniew, Elżbietę Wysokińską przewodni-
czącą Rady Gminy, radnych, sołtysów i mieszkańców gmi-
ny Wiśniew oraz wystawców jarmarku.

Część artystyczną rozpoczął Zespół Ludowy „Wiś-
niewiacy” im. Zbigniewa Myrchy pod kierownictwem  
Stanisława Wróblewskiego, następnie zaprezento-
wały się dzieci i młodzież z Zespołu pieśni i Tańca  
„Wiśniewiacy” pod kierownictwem Bożeny Wojciuk. 

W kolejnym punkcie imprezy Barbara Chojecka kie-
rownik Gminnej Biblioteki Publicznej oraz paweł Ksio-
nek dyrektor GOK wręczyli dyplomy i nagrody w konkur-
sach na ”pisankę Wielkanocną” oraz na „palmę Wielka-
nocną”. Na zakończenie wójt gminy Wiśniew Krzysztof  
Kryszczuk i przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta  
Wysokińska złożyli życzenia z okazji Świąt Wielka-
nocnych i wręczyli pamiątkowe dyplomy wszystkim  
tegorocznym twórcom ludowym.

Uczestnicy IV Jarmarku Wielkanocnego:
	Anna Montewka z Wiśniewa - stoisko z Palmami wiel-

kanocnymi wykonanymi z bibuły, bukszpanu i bazi.
	Stanisława Jurzyk z Wiśniewa - stoisko z koszyczkami 

robionymi szydełkiem, kwiatki z rajstop, pisanki ro-
bione kenigiem wstążką.

	Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych z Siedlec 
- ozdoby wielkanocne, koszyczki, jajka wielkanocne,  
stroiki, serwetki. 

	Jolanta Ostrowska z Biard - Dekoracje Wielkanocne.
	Hanna Jastrzębska z Łupin - Ozdoby wielkanocne 

wykonane własnoręcznie, duża część z naturalnych 
produktów.

	Halina Borkowska Siedlce/Zbuczyn - Rękodzieło, wy-
szywane obrazy, serwety, koszyczki, koguciki, pisanki 
szydełkowe oraz kapelusze szydełkowe.

	Joanna Laszuk z Siedlec - Upominki kosmetyczne 
strefa beauty&wellness porady wizażowe.

	Koło Gospodyń Wiejskich z  Helenowa - Ręcznie  
wykonane pisanki, wianki, stroiki wykonane z natu-
ralnych materiałów.

	Katarzyna Bednarczyk z Gręzówki - Stroiki wielkanoc-
ne, koszyczki ręcznie robione, kurczaczki i zajączki 
wykonane na szydełku.

	Elżbieta Jarocka Ujrzanów/Siedlce - Serwetki, czapki, 
kocyki, bieżniki.

	Maria Jasińska z Wiśniewa - Ciasta, koszyczki, jajeczka, 
serwetki szydełkowe.

	Anna Dmowska z Siedlec - ANIOwate cosie
	Koło Gospodyń Wiejskich w Łupinach - Stroiki, pisanki, 

baranki, kury i jajka, gipsowe palemki, ciasta domowe.

Wszystkich uczestników konkursów, którzy nie ode-
brali nagród zapraszamy do Gminnego Ośrodka Kultury.

IV Jarmark Wielkanocny 

Wystawcy IV Jarmarku Wielkanocnego. fot. UG

Zespół Pieśni i Tańca „Wiśniewiacy”. fot. UG

KGW z Helenowa. fot. UG Pani Hanna Jastrzębska. fot. UG Pani Katarzyna Bednarczyk. fot UG

fot. UG


