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Żniwa w gminie Wiśniew oficjalnie zakończone. Miejscowi rolnicy dziękowali za tegoroczne plony podczas 
dożynek, które odbyły się w niedzielę 18 września w Radomyśli. Była dziękczynna msza święta, tradycyjne 
obrzędy i występy artystyczne oraz liczne konkursy…

dokończenie na stronie 18-19

Plon niesiemy plon…
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Informacja Wójta Gminy Wiśniew

• Nr 129/2016 z dnia 29.06.2016 w sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2016 r.

• Nr 130/2016 z dnia 29.06.2016 w sprawie zmian w Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Wiśniew na lata 2016- 2023.

• Nr 131/2016 z dnia 04.07.2016 w sprawie rozstrzygnięcia otwar-
tego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Wiś-
niew w 2016 roku

• Nr 132/2016 z dnia 04.07.2016 w sprawie zmiany przepisów we-
wnętrznych regulujących gospodarką finansową gminy Wiśniew.

• Nr 133/2016 z dnia 05.07.2016 w sprawie powołania komisji 
przetargowej.

• Nr 134/2016 z dnia 21.07.2016 w sprawie zmiany w budżecie 
gminy  na 2016 r.

• Nr 135/2016 z dnia 29.07.2016 w sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2016 r.

• Nr 136/2016 z dnia 04.08.2016 w sprawie określenia sposo-
bu postępowania w Urzędzie Gminy Wiśniew przy załatwianiu 
spraw z zawodowymi podmiotami wykonującymi działalność 
lobbingową oraz z podmiotami wykonującymi bez wpisu do re-
jestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej.

• Nr 137/2016 z dnia 18.08.2016 w sprawie ustalenia ceny nieru-
chomości mienia gminnego przeznaczonej do sprzedaży.

• Nr 138/2016 z dnia 18.08.2016 w sprawie: ustalenia ceny nieru-
chomości mienia gminnego przeznaczonej do sprzedaży. 

• Nr 139/2016 z dnia 18.08.2016 w sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2016 r.

• Nr 140/2016 z dnia 19.08.2016 w sprawie opracowania materia-
łów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok. 

• Nr 141/2016 z dnia 22.08.2016 w sprawie informacji o przebiegu 
wykonania budżetu Gminy Wiśniew, informacji o kształtowaniu 
się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realiza-
cji przedsięwzięć oraz wykonania planów finansowych instytucji 
kultury za I półrocze 2016 r. 

• Nr 142/2016 z dnia 22.08.2016 w sprawie powołania komisji do 
odbioru zadania inwestycyjnego „Przebudowa budynku szkolne-
go w Zespole Oświatowym w Radomyśli”.

• Nr 143/2016 z dnia 24.08.2016 w sprawie powołania komisji 
przetargowej.

ZarZądZenIa Wydane W okresIe od 29 cZerWca do 24 sIerpnIa 2016 r.   

UchWały podjęte prZeZ radę GmIny WIśnIeW
podczas XX sesji w dniu 4 lipca 2016 r.  

rada Gminy Wiśniew podjęła następujące uchwały:

-  Uchwała Nr XX/119/2016 w sprawie zmian w Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Wiśniew na lata 2016 - 2013.

-  Uchwała Nr XX/120/2016 w sprawie zmiany w budżecie gminy 
Wiśniew na 2016 rok.

-  Uchwała Nr XX/121/2016 w sprawie przyjęcia Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wiśniew.

-  Uchwała Nr XX/122/2016 w sprawie wzoru deklaracji o wyso-
kości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi skła-
danej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie 
gminy Wiśniew oraz warunków i trybu składania deklaracji za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej.

-  Uchwała Nr XX/123/2016 w sprawie szczegółowego sposobu  
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komu-
nalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodaro-
wania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nie-
ruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

-  Uchwała Nr XX/124/2016 w sprawie terminu, częstotliwości  
i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Wiśniew.

-  Uchwała Nr XX/ 125/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zby-
cie nieruchomości mienia gminnego położonej w miejscowości 
Stok Wiśniewski.

-  Uchwała Nr XX/ 126/ 2016 w sprawie nabycia nieruchomości na 
mienie gminne w obrębie geodezyjnym Myrcha.

-  Uchwała Nr XX/127/2016 w sprawie zarządzenia wyborów  
uzupełniających sołtysa sołectwa Zabłocie.

podczas XXI sesji w dniu 20 lipca 2016 r.  
rada Gminy Wiśniew podjęła następujące uchwały:

-  Uchwała Nr XXI/128/2016 w sprawie zmian w Wieloletniej  
Prognozy Finansowej Gminy Wiśniew na lata 2016- 2023.

-  Uchwała Nr XXI/129/2016 w sprawie zmiany w budżecie gminy 
Wiśniew na 2016 rok.

-  Uchwała Nr XXI/130/2016 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży 
lokalu mieszkalnego.

-  Uchwała Nr XXI/131/2016 w sprawie zmiany Uchwały Rady 
Gminy Wiśniew Nr XX/121/2016 z dnia 4 lipca 2016 roku  
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porząd-
ku na terenie Gminy Wiśniew.

-  Uchwała Nr XXI/132/2016 w sprawie zmiany uchwały Rady Gmi-
ny Wiśniew Nr XX/123/2016 z dnia 4 lipca 2016 roku w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomo-
ści zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian 
za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi. 
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Wybrano nowego sołtysa  
wsi Zabłocie

Gminne Wieści 3

Podziękowanie
Składając serdecznie podziękowanie, pragniemy wyrazić ogromną wdzięczność  

wszystkim ludziom dobrej woli za okazaną bezinteresowną pomoc i wsparcie finansowe,  

które traktujemy jako wyraz Państwa dobroci i chęci niesienia pomocy potrzebującym.

Gorąco dziękujemy strażakom ochotnikom ze straży w Radomyśli, Starych Okninach, Wiśniewa, 

Gostchorzy pod dowództwem dh Karola Woźniaka oraz strażakom z PSP JGR nr 2 w Siedlcach  

pod dowództwem mł. bryg. Cezarego Magdziaka  

za sprawnie przeprowadzoną akcję gaśniczą mojego domu w dniu 1 września 2016 roku. 

Dziękujemy Wójtowi Gminy Wiśniew Krzysztofowi Kryszczukowi,  

Wójtowi Gminy Zbuczyn Tomaszowi Hapunowiczowi, Księdzu Mieczysławowi Pociejukowi Proboszczowi 

Parafii Radomyśl, parafianom i mieszkańcom wsi Dziewule, sąsiadom, znajomym, rodzinie oraz 

mieszkańcom wsi Radomyśl za ogromną wrażliwość i otwartość na potrzeby drugiego człowieka. 

Ofiarowana pomoc jest dowodem serdeczności, współczucia oraz solidarności ludzkiej. 

         Józef Orzyłowski z rodziną

elżbieta Wysokińska będzie nowym sołtysem wsi Zabłocie. 
Wybory uzupełniające odbyły się w czwartek 18 sierpnia,  
a mieszkańcy mieli do wyboru dwie kandydatki.

Większość uczestników głosowania poparło kandydaturę  
elżbiety Wysokińskiej, która jest radną Rady Gminy Wiśniew  
i teraz będzie łączyć obie funkcje. Na stanowisku sołtysa zastąpi 
zmarłego w czerwcu stanisława paciorka, który swoje stanowi-
sko piastował przez 22 lata.

Rozpoczynając czwartkowe zebranie, na wniosek wójta 
gminy krzysztofa kryszczuka, uczestnicy uczcili pamięć Stani-
sława Paciorka minutą ciszy, a jego żona przekazała po zmarłym 
mężu insygnia sołtysa.

W hierarchii samorządowej sołtysi zajmują najniższy 
szczebel, ale dzięki temu są najbliższej ludzi i na co dzień 
starają się rozwiązywać ich problemy. Są wybierani na cztery 
lata, a do ich zadań należy m.in.: zwoływanie zebrań wiej-
skich, które są organem uchwałodawczym sołectwa, repre-
zentowanie mieszkańców wobec organów gminy, zarządzanie 
mieniem i środkami finansowymi, przekazanymi przez gminę, 
a także przekazywanie jej organom uchwał i wniosków zebra-
nia wiejskiego. Sołtys współpracuje także z urzędem gminy  

i organizacjami społecznymi w zakresie realizacji zadań pub-
licznych. Ma zapewnić sprawny przepływ informacji pomię-
dzy organami i jednostkami organizacyjnymi gminy, a miesz-
kańcami, przekazywać postulaty mieszkańców radzie gminy 
lub wójtowi, a także organizować pomoc w razie wypadków 
losowych i klęsk żywiołowych oraz doręczać nakazy płatnicze 
i inne dokumenty.

nowo wybranej pani sołtys serdecznie gratulujemy oraz  
życzymy owocnej pracy na rzecz sołectwa i gminy Wiśniew.

Ias24
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Inwestycje drogowe w gminie Wiśniew

Pod koniec sierpnia zakończono prace związane z „przebudo-
wą drogi na terenie miejscowości Lipniak, stok Wiśniewski (od 
wsi Lipniak do drogi powiatowej przez miejscowość Lipniak)”. 
Roboty budowlane wykonywało Przedsiębiorstwo Robót Drogo-
wych Regionalne Drogi Podlaskie z Siedlec. Zadanie obejmowało 
wykonanie nawierzchni bitumicznej na odcinku o długości ok. 
531 m i szerokości jezdni 5 i 5,5 m oraz wykonanie poboczy i na-
wierzchni z betonowej kostki brukowej okalającej wyspy kierują-
ce służące do zawracania autobusu. Koszt inwestycji to ok. 338 tyś. 
zł, w całości sfinansowana została z budżetu gminy.

Trwają prace budowlane związane z „przebudową drogi do-
jazdowej do pól i łąk w łupinach”. Przebudowa będzie obejmo-
wała wykonanie nawierzchni żwirowej na pięciu odcinkach drogi 
o łącznej długości 3.790 m i szerokości pasa 6 i 9 m. Obecnie na 
wspomnianych odcinkach w większości występuje nawierzchnia 
gruntowa i żwirowa, jednak ze względu na zły stan techniczny  
i w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców drogę należy poddać 
przebudowie. Na początku września została podpisana umowa 
na wykonanie zadania, a także nastąpiło przekazanie placu budo-
wy Wykonawcy, którym jest Firma Handlowo-Usługowo „Tamex”  
ze Szczygieł Górnych. Zgodnie z podpisaną umową roboty budow-
lane powinny być zakończone do 31 października br. Szacowany 
koszt inwestycji to blisko 142 tyś. zł, finansowana ona będzie  
z budżetu gminy oraz z funduszu sołeckiego.

Zakończono prace związane z „przebudową drogi gminnej  
w plutach w kierunku Gręzówki” . Odbiór nastąpił 7 września 
br, natomiast uroczyste otwarcie odbyło się 21 września. Przed-
miotowa przebudowa obejmuje ułożenie betonu asfaltowego  na 
odcinku drogi o długości ok. 1940 m oraz szerokości jezdni 5,0 m.  
W ramach zadania wykonano również remont dwóch przepu-
stów drogowych oraz zjazdy na drogi wewnętrzne i pobocza  
z kruszywa łamanego. Łączny koszt inwestycji wyniósł blisko 587 tyś zł. 
Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 
„Regionalne Drogi Podlaskie” z Siedlec.

We wrześniu zakończono również kolejną inwestycję drogową 
tj. „przebudowę drogi dojazdowej do pól w miejscowości Za-
błocie”. Roboty budowlane trwały od czerwca do września, a ich 
Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych 
MIKST z Węgrowa. Zadanie obejmowało wykonanie nawierzchni 
asfaltowej na odcinku o długości ok. 600 m i szerokości jezdni 4,5 m  
oraz wykonanie poboczy z kruszywa łamanego. Koszt inwestycji to 
ok. 139 tyś. zł, w całości sfinansowana została z budżetu gminy.

Trwają prace związane z uruchomieniem procedury przetargo-
wej na wykonanie „przebudowy drogi gminnej przez wieś w starych 
okninach”. Zadanie będzie obejmowało wykonanie nawierzchni 
asfaltowej na odcinku drogi o długości 787 m i szerokości 5 m wraz  
z budową poboczy. Szacowany koszt inwestycji to ok. 537 tyś zł.

Remont drogi do pól w Łupinach. Fot. UG

Droga Pluty - Gręzówka. Fot. UG

Remont drogi w Zabłociu. Fot. UG

Droga w Zabłociu. Fot. UG

Droga w Lipniaku. Fot. UG



Gminne Wieści 5

Bramy garażowe w strażnicach
W sierpniu br. podpisano dwie umowy na zakup i montaż 

czterech bram garażowych w budynkach garażowych OSP w Ra-
domyśli i Łupinach. Dostawa i montaż bram zgodnie z umowami 
powinna odbyć się do 21 października. Łączny koszt dostawy 
i montażu wynosi blisko 21 tyś. zł. W budżecie Gminy przewi-
dziano również do realizacji zakup i montaż bramy garażowej do 
strażnicy w Wólce Wiśniewskiej. 

Inwestycje oświatowe

W lipcu br. została podpisana umowa na „przebudowę budynku 
szkolnego w Zespole oświatowym w radomyśli”. Prace zostały 
zakończone w II połowie sierpnia. W ramach zadania wykonano 
przebudowę i remont pomieszczeń szkolnych na parterze i I pię-
trze budynku o łącznej powierzchni użytkowej ok. 190 m2. Koszt 
inwestycji wyniósł ok. 176 tyś. zł. 
W 2017 roku w obiekcie planowane jest również wykonanie II etapu 
zadania tj. przebudowę budynku szkolnego na przedszkole.

przebudowa budynku szkolnego na przedszkole planowana jest 
również w Zespole oświatowym w śmiarach. Obecnie jest opraco-
wywana dokumentacja projektowa. Pomieszczenia planowane do 
wykorzystania na potrzeby przedszkola dwuoddziałowego o łącznej 
powierzchni użytkowej ok 180 m2 znajdują się na parterze i w podpiw-
niczeniu budynku. Prace projektowe zakończą się w listopadzie br.

ośWIetLenIa  
na terenie  
Gminy Wiśniew:

Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji komplek-
sowej modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wiśniew. 
Zgodnie z umową zawartą z Biurem Projektowania i Wdrożeń Energoo-
szczędnych Systemów Oświetlenia „Licht-Projekt” z Poznania projekto-
wanie powinno zakończyć się do 20 grudnia br. Stare  żarowe i sodowe 
oprawy oświetleniowe zostaną wymienione na nowoczesne, ledowe. 
Kompleksowa modernizacja obejmuje m.in. następujące zadania:
- „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wól-

ka Wołyniecka” – zakończono etap projektowania zadania, 
- „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w Helenowie” – 

sporządzono dokumentacje projektową, „Projekt i budowa 
oświetlenia ulicznego w Nowych Okninach” – ze względu na 
brak zgody Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na 
przejście oświetlenia w pasie drogowym wzdłuż drogi krajo-
wej odstąpiono od realizacji zadania,

- Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Stare Okniny – Ok-
niny-Podzdrój – Zabłocie – we wrześniu br. Zakończono etap 
projektowania zadania.

- Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w Wiśniewie – w lipcu 
br zakończono etap projektowania,

- Projekt i budowa oświetlenia ulicznego strona zachodnia  
i wschodnia w miejscowości Wiśniew – Kolonia – w lipcu br. 
zakończono etap projektowania zadania,

- Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w Borkach – Paduchach – 
trwa opracowywanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Brama garażowa w Łupinach. Fot. UG

Prace remontowe w ZO Radomyśl. Fot. UG

Oddział przedszkolny w ZO Śmiary. Fot. UG

ZO Śmiary. Fot. UG
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Wkrótce zostanie rów-
nież podpisana umowa 
na wykonanie „przebu-
dowy świetlicy wiejskiej  
w daćbogach”. Trwają 
prace związane z wybo-
rem wykonawcy w toku 
procedury przetargowej. 
Wg warunków przetargu 
roboty związane z prze-
budową zakończą się we 

wrześniu 2017 r. Kubatura budynku po przebudowie będzie 
wynosić 1.564 m3, obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Oprócz przebudowy, rozbudowy i nadbu-
dowy budynku zostanie wykonany zbiornik na nieczystości cie-
kłe, zjazd z drogi powiatowej, ciągi piesze i utwardzone miejsca 
parkingowe. - Tę inwestycję rada wpisała do Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej i zwiększyła pulę środków o 200 tysięcy zło-
tych. Do końca grudnia na wykonanie robót zamierzamy wydać 
około 200 tysięcy złotych - zapowiada józef romańczuk. Szaco-
wany koszt inwestycji wyniesie blisko 900 tyś. zł.                                  ri

Inwestycje kubaturowe
10 sierpnia br. podpisana została umowa na „Budowę 

świetlicy wiejskiej w tworkach”, której wykonawcą będzie fir-
ma Usługi Budowlane Aleksander Bancerz z Wólki Domaszew-
skiej. Nowy budynek o łącznej kubaturze 1989 1989 m3 będzie 
dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zadanie 
będzie obejmowało budowę zewnętrznej instalacji gazowej, 
zbiornika na nieczystości ciekłe oraz zjazdu z drogi powiatowej. 
Koszt wykonania inwestycji wyniesie ok. 1.100 tyś zł. Przetarg na 
to zadanie był ogłaszany dwukrotnie, ponieważ wszystkie oferty, 
złożone w pierwszym postępowaniu, przekraczały kwotę, któ-
rą samorząd przeznaczył na budowę. - Podobnie było w drugim 
przetargu, dlatego rada postanowiła dołożyć 100 tysięcy złotych. 
To powinno wystarczyć zarówno na wykonanie robót, jak i po-
krycie kosztów inspektora nadzoru - mówi zastępca wójta gminy 
Wiśniew józef romańczuk.

Świetlica w Tworkach. Fot. UG

Świetlica w Daćbogach. Fot. UG

kolejny asfalt na terenie  
gminy Wiśniew

samorząd gminy Wiśniew kładzie duży nacisk na sukcesyw-
ną poprawę nawierzchni dróg gminnych. 21 września 2016 r. 
uroczyście otwarto i poświęcono kolejny wyremontowany odci-
nek drogi gminnej, która prowadzi z plut w kierunku Gręzówki.

W ramach inwestycji na drodze powstała nawierzchnia 
asfaltowa o długości 1960 m i szerokości 5 m wraz z poboczami 
o szerokości 75 cm. Zadanie w całości zostało sfinansowane ze 
środków własnych gminy Wiśniew i kosztowało prawie 582 tys. zł 
Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 
„Regionalne Drogi Podlaskie” Sp. z o. o. z Siedlec.

- Spotykamy się w miejscu i terminie historycznym, ponieważ 
od dawna chcieliśmy połączyć poprzez Pluty i Gręzówkę dwa wo-
jewództwa i dwa powiaty. Gmina Wiśniew jako pierwsza wykona-
ła tutaj drogę betonową, następnie samorząd z Łukowa przykrył 
swój odcinek drogi asfaltem. W tej sytuacji radni gminy Wiśniew 
postanowili również wykonać na tym odcinku drogę asfaltową. 
Dzięki temu, udało się wykonać prawie dwa kilometry bardzo 
dobrej drogi łączącej gminę Wiśniew z gminą Łuków. Zapewne 
spełnia się dzisiaj marzenie będącego z nami sołtysa seniora, 
Pana Jana Ługowskiego, który od wielu lat zabiegał za tą drogą.  
– powiedział wójt gminy Wiśniew krzysztof kryszczuk. 

Uroczystego poświęcenia drogi dokonał ksiądz sławomir Gro-
szek, proboszcz parafii pw. Świętej Rodziny w Jastrzębiach Śmiarach.

W symbolicznym przecięciu wstęgi udział wzięli m.in.: dariusz 
stopa – Starosta Powiatu Siedleckiego, janusz kozioł – Starosta 
Powiatu Łukowskiego, krzysztof kryszczuk - Wójt Gminy Wiś-
niew, Beata ługowska - Przewodnicząca Rady Gminy Wiśniew, 
mariusz osiak – Wójt Gminy Łuków, tadeusz Federczyk – Prze-
wodniczący Rady Gminy Łuków, mariusz Wierzchoś - Prezes Za-
rządu PRD „RDP” w Siedlcach, marek okniński – Sołtys wsi Pluty  
i jan ługowski – sołtys senior tej miejscowości, dariusz kiesz-
kowski – Kierownik Referatu Inwestycji w Wiśniewie, jan krzysztof 
adamczyk - Inspektor ds. inwestycji drogowych w UG Wiśniew.

Uroczystego otwarcia również dokonali obecni Radni Rady Gmi-
ny Wiśniew: janusz Grzegrzółka, krystyna Złoch, agnieszka krasu-
ska, andrzej okniński, elżbieta Wysokińska oraz tadeusz ługowski.

Po ceremonii wszyscy zebrani zostali zaproszeni na poczęstunek 
do Wiejskiego Domu Kultury w Mroczkach.                                 wo

Uroczyste przecięcie wstęgi. Fot. UG
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przygotowania wniosku o przy-
znanie dotacji na zakup i montaż 
instalacji, wykorzystujących od-
nawialne źródła energii, w gminie 
Wiśniew wkraczają w decydująca 
fazę. Z funduszy unijnych można 
uzyskać do 80 procentów kosztów.

- Zakończyliśmy już weryfi-
kację deklaracji, złożonych przez 

mieszkańców, którzy chcą otrzymać dofinansowanie. Teraz jest 
opracowywane studium wykonalności, które jest ważną częścią 
dokumentacji, a pełny wniosek musimy złożyć do 10 października 
- zapowiada wójt krzysztof kryszczuk.

W gminie Wiśniew z unijnych dotacji na kolektory słoneczne, pa-
nele fotowoltaiczne i pompy ciepła, chce skorzystać prawie 430 miesz-
kańców. Ponad 300 deklaracji dotyczy kolektorów słonecznych, około 
190 - instalacji fotowoltaicznych, a kolejnych 100 - pomp ciepła, przy 
czym niektórzy są zainteresowani fotowoltaiką i pompami ciepła łącz-
nie. Pieniądze na ten cel gmina chce pozyskać z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.                                          ri

Gmina Wiśniew przed złożeniem 
wniosku o dotacje na oZe

oBjaZdoWa ZBIÓrka meBLI I Innych 
odpadÓW WIeLkoGaBarytoWych

7 – 10 listopada 2016 r.
Wystaw przed posesję do godz. 700 w dniu odbioru niepotrzeb-

ne: stoły, krzesła, szafy, sofy, wersalki, zrolowane dywany i wykła-
dziny, wózki dziecięce, materace, pierzyny, kołdry, sieci na pranie, 
rowery, zabawki dużych rozmiarów, wanny, brodziki, umywalki, 
muszle toaletowe, spłuczki, grzejniki, panele, rolety itp.
nIe dotycZy: Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

oraz zużytych opon!
Mieszkańcy kolonijnej zabudowy lub domów oddalonych od 

zabudowy ciągłej proszeni są o dostarczenie gabarytów do drogi 
głównej w zabudowie ciągłej.
Zbiórka będzie przeprowadzona wg następującego 
harmonogramu:
−	 07 listopada 2016 r. (poniedziałek), sektor I:  

Helenów, Lipniak, Mościbrody, Mościbrody-Kolonia, Myrcha, 
Stok Wiśniewski, Wólka Wołyniecka, Wólka Wiśniewska.

−	 08 listopada 2016 r. (wtorek), sektor II:  
Borki-Kosiorki, Borki-Sołdy, Borki-Paduchy, Ciosny, Nowe 
Okniny, Okniny-Podzdrój, Radomyśl, Stare Okniny, Zabłocie.

−	 09 listopada 2016 r. (środa), sektor III:  
Daćbogi, Gostchorz, Kaczory, Łupiny, Mroczki, Pluty, Śmiary, Tworki.

−	 10 listopada 2016 r. (czwartek), sektor IV:  
Wiśniew, Wiśniew-Kolonia.

mIejscoWośĆ miejsce gromadzenia

sektor I

LIpnIak plac przy byłym sklepie

moścIBrody 
- ZachojnIak

na posesji Pana 
sołtysa (Zachojniak 29,  
Jacek Jastrzębski)

WÓLka 
WołynIecka

plac przy sołeckiej 
tablicy ogłoszeń

WÓLka 
WIśnIeWska plac przy świetlicy

sektor II
BorkI-
kosIorkI plac przy strażnicy 

BorkI-
padUchy

na parkingu obok 
świetlicy

cIosny przy pętli 
autobusowej

heLenÓW plac przy świetlicy
sektor  III

GostchorZ plac przy świetlicy
radomyśL plac przy świetlicy 
stare oknIny plac przy świetlicy

sektor  IV
łUpIny plac przy świetlicy 
śmIary plac przy świetlicy
tWorkI plac przy świetlicy

sektor  V
WIśnIeW PSZOK (na bieżąco)

WIśnIeW-
koLonIa

strona zachodnia  
(plac starego przystanku 
autobusowego)

ZBIÓrka odpadÓW – eLektrycZne śmIecI
12 października (środa) 2016 r., do godziny 800

Wójt Gminy Wiśniew informuje o bezpłatnej zbiórce zużytego,  
ale kompletnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. prosimy 

mieszkańców o dostarczenie zużytego sprzętu w wyznaczone miejsca. 

W miejscu gromadzenia 
odbierane będą:

- chłodziarki, zamrażarki, pralki, 
zmywarki, mikrofalówki itp.;

- odkurzacze, żelazka, tostery, 
frytkownice, młynki do kawy, 
suszarki do włosów itp.;

- komputery, monitory, kamery, 
drukarki, kopiarki, kalkulatory, 
telefony itp.;

- sprzęt hi fi, radia, telewizory 
ale z wyłączeniem samych 
kineskopów;

- baterie, żarówki energooszczędne 
(z wyłączeniem zwykłych 
żarówek - to do czarnego worka - 
zmieszane);

- narzędzia elektryczne  
i elektroniczne, zabawki i 
inne rządzenia zawierające 
elementy elektroniczno-
elektryczne. 

Odpady wystawione po podanym 
wyżej terminie i czasie nie będą odbiera-
ne. Prosimy nie wystawiać starych mebli, 
szyb okiennych w ramach, eternitu, opon 
itp. Prosimy również, aby dostarczany 
sprzęt ustawiać w sposób nie powodują-
cy zakłóceń w ruchu pieszym i kołowym.

jt

Zawsze można na nich liczyć… 
Wjazd z drogi krajowej w stronę radomyśli ponownie zasy-

pany śmieciami. szkło i wszelkiego rodzaju śmieci opakowanio-
we, zapewne pozostawione po krótkich postojach przy drodze 
lub też wyrzucane wprost z jadących pojazdów. autorom takich 
zachowań zapewne chodzi o to, aby do domu zajechać czystym 
autem, ku radości rodziców.

Ten odcinek drogi przynajmniej 2 razy w roku uprząta młodzież 
z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Gostchorzy. Jakby 
tego wszystkiego było mało, na parę dni przed dożynkami gmin-
nymi, przy wjeździe z krajówki na drogę do Radomyśli, „tajemniczy 
ktoś” wyrzucił makulaturę szkloną-śmieci. W tej sytuacji, po raz 
kolejny zwróciliśmy się do Młodzieżowego Ośrodka w Gostchorzy 
- kierownik internatu, pan piotr Wiewiórka błyskawicznie zorgani-
zował 4-osobową grupkę bardzo uczynnej młodzieży, z którą mogli-
śmy ten rażący odcinek drogi uprzątnąć.

Ze swojej strony, bardzo dziękujemy młodzieży z ośrodka  
w Gostchorzy za zrozumienie i szybką okazaną pomoc doraźną. 
Być może tym razem uda się ustalić i sowicie ukarać „autora” po-
rzuconych szkolnych papierowych śmieci. Sprawą zajęła się Policja.

Informacja z ostatniej chwili: właścicielem porzuconych 
śmieci, jak ustaliła Policja jest mieszkanka Siedlec. Obecnie trwa-
ją wyjaśnienia co się stało i dlaczego śmieci te trafiły do lasu  
w obrębie pasa drogowego, drogi prowadzącej do Radomyśli.

jt
jt
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na terenie gminy Wiśniew wpłynęło dotychczas 481 wnio-
sków, w tym 454 w formie papierowej oraz 27 e-wniosków.  
na dzień 28 września wydano 478 decyzji administracyjnych 
oraz zrealizowano 4.771 świadczeń na kwotę 2.374.622,10 zł. 

Najwyższe wypłaty dla 2 rodzin odnotowano w wysokości po 
3.000 zł. miesięcznie dla 6 dzieci w rodzinie.

- Po pierwszych miesiącach realizacji oceniamy start progra-
mu pozytywnie. Wszystkim rodzinom pieniądze zostały wypłaca-
ne w terminie. Dołożyliśmy wszelkich starań aby program reali-
zowany bez problemów, przyjmowanie wniosków odbyło się bez 
kolejek. – mówi anetta roszkowska, kierownik Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Wiśniewie. 

Wniosek na świadczenie wychowawcze „Rodzina 500 plus” 
można złożyć w dowolnym momencie. Świadczenie wypłaco-
ne będzie od miesiąca, w którym został złożony wniosek. Jeżeli 
wniosek zostanie złożony przed 10 dniem danego miesiąca wtedy 
pieniądze wypłacone zostaną do końca tego miesiąca. Natomiast, 
jeżeli wniosek zostanie złożony po 10 dniu miesiąca wtedy świad-
czenie wpłacone zostanie do końca kolejnego miesiąca, ale z wy-
równaniem za miesiąc, w którym został złożony wniosek.

Wniosek można składać na trzy sposoby:
- przez internet – bankowość elektroniczną, PUE ZUS (czyli przez 

platformę usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecz-
nych), portal informacyjno-usługowy Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej Emp@tia oraz ePUAP;

- za pośrednictwem Poczty Polskiej - decyduje data stempla 
pocztowego;

- osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiśniewie, 
pok. nr 18. 

W roku 2016, wyjątkowo, aby uniknąć składania wniosków 
dwa razy, świadczenie jest przyznawane od kwietnia 2016 r. do  
30 września 2017r.  w kolejnych latach świadczenie wychowaw-
cze będzie przyznawane od 1 października do 30 września ko-
lejnego roku. Wnioski w kolejnych latach, począwszy od 2017 r., 
będzie można składać od 1 sierpnia.

gops

sprZątanIe śWIata  
- wspólna lekcja 
poszanowania środowiska.

na terenie gminy Wiśniew w trzeci weekend września  
w „akcji sprzątania świata” jak każdego roku, brały udział Ze-
społy oświatowe z radomyśli, śmiar, Wiśniewa oraz młodzież 
z ośrodka szkolno-Wychowawczego w Gostchorzy. 

Pod opieką nauczycieli i wychowawców, respektując zasady se-
gregacji, młodzież wysprzątała rejony które postawiła sobie za cel. 
W sumie zebrano kilkadziesiąt worków śmieci. Dziękujemy nauczy-
cielom i opiekunom za zorganizowanie i bezpieczne przeprowadze-
nie przedsięwzięcia. Szczególne podziękowania należą się młodzie-
ży biorącej bezpośredni udział w sprzątaniu-dziękujemy.

„Sprzątanie Świata - Polska” angażuje i integruje społeczno-
ści lokalne. Zgodnie z opinią uczestników akcji, jest ona dla sa-
morządów dobrym narzędziem w prowadzeniu ich działalności  
w zakresie gospodarki odpadami, dla placówek oświatowych  
interesującą metodą pracy wychowawczej oraz wartościowym 
sposobem na realizację wolontariatu.                                           jt

realizacja programu 

rodzina 500 plus 

Wsparcie organizacji pozarządowych

organizacja pozarządowe z tere-
nu gminy Wiśniew, podobnie jak  
w latach ubiegłych, realizowały 
będą w 2016 r. zadania publiczne 
gminy Wiśniew wsparte ze środków 
budżetu gminy.
Po rozstrzygnięciu i ogłoszeniu wy-
ników otwartego konkursu ofert na 
realizację zadań publicznych gminy 
Wiśniew w 2016 r., 6 lipca br. wójt 

gminy Wiśniew zaprosił przedstawicieli organizacji pozarządowych 
do podpisania umów o wsparcie realizacji zadań publicznych.
- Towarzystwo Społeczno-Kulturalne RAZEM, które reprezentowały 

panie małgorzata dymecka - prezes, Beata Izdebska - skarbnik: 
podpisało umowę na realizację zadania z zakresu działalności na 
rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, pod 
nazwą „Wakacyjne spotkanie warsztatowe dla dzieci i młodzieży – 
odkrywamy nasze talenty”, z terminem realizacji od 7 do 31 lipca 
2016 r. uzyskując dofinansowanie w kwocie 4 tys. zł

- Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej RADOŚĆ, które repre-
zentowały panie aneta karczmarska - prezes, Grażyna pogo-
nowska - skarbnik: podpisało umowę na realizację zadania  
z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa na-
rodowego, pod nazwą „Warsztaty wokalne z udziałem zespołu 
Radość”, z terminem realizacji od 1 sierpnia do 30 listopada 
2016 r. i dofinansowaniem, w kwocie 5 tys. zł

- Fundacja Ludwika Maciąga „EOS”, którą reprezentowała pani 
prezes - Beata Izdebska, podpisała umowę na realizację zadania 
z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa na-
rodowego, pod nazwą „Warsztaty garncarsko-malarskie w zakre-
sie endogenicznym regionu”, z terminem realizacji od 5 do 15 lip-
ca 2016 r. i dofinansowaniem z budżetu gminy w kwocie 2 tys. zł.

Życzymy udanych projektów, a ich uczestnikom jak również orga-
nizatorom ciekawych doświadczeń i tylko pozytywnych wrażeń. 

bw

Informacja w sprawie świadczeń rodzinnych na 
okres zasiłkowy 2016/2017

Gminny ośrodek pomocy społecznej w Wiśniewie informu-
je, że od 1 września przyjmowane są wnioski o ustalenie pra-
wa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy trwający od 
01.11.2016 r. do 31.10.2017 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzin-
ne na nowy okres zasiłkowy złożyła wniosek do dnia 30 września, 
ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń 
przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.

Natomiast w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia ro-
dzinne złoży wniosek w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listo-
pada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń 
przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia br.

Do 15 września był termin do złożenia zaświadczeń lub oświad-
czeń dla dzieci, które rozpoczną naukę w szkole ponadgimazjalnej, 
policealnej, w szkole wyższej (w przypadku posiadania orzeczenia 
o stopniu niepełnosprawności.

Powyższe związane jest z przyznaniem dodatku z tytułu rozpo-
częcia roku szkolnego jak również dodatku z tytułu dojazdu do szkoły.

gops



Gminne Wieści 9

odznaczenie WLks  
dla wójta gminy

16 września br. Wojewódzki Ludowy klub sportowy siedlce - 
nowe Iganie uroczyście obchodził jubileusz 40-lecia działalności.

Na okolicznościowej Gali w Sali Widowiskowej w Siedlcach zo-
stał zaprezentowany dotychczasowy dorobek klubu, przypomniano 
sylwetki najlepszych zawodników, trenerów i działaczy. Z okazji jubi-
leuszu najbardziej zasłużone osoby w historii WLKS Siedlce - Nowe 
Iganie uhonorowano odznaczeniami.

W uznaniu zasług w gronie odznaczonych znalazł się również 
krzysztof kryszczuk wójt gminy Wiśniew.                                                             woFot. S. Biardzki

21 maja 2016 roku piękny jubileusz 100 
rocznicy urodzin obchodził mieszkaniec miej-
scowości mroczki pan mieczysław jastrzęb-
ski. tym samym dołączył do zaszczytnego 
grona 100-letnich mieszkańców naszej gminy.

Z tej okazji dnia 23 maja 2016 roku Sza-
nownego Jubilata w imieniu władz samorządo-
wych odwiedzili: wójt gminy Wiśniew krzysztof 
kryszczuk i kierownik USC marlena salach, 
przekazując na ręce Pana Mieczysława kosz 
kwiatów, prezent i list gratulacyjny oraz życze-
nia: - Niech dzień tak zacnego jubileuszu będzie 
dla Pana okazją do spotkań w miłej atmosfe-
rze, niech będzie okazją do wspomnień i niech 
sprawi Panu wiele radości. Szanowny Jubilacie, 
życzymy Panu wszelkiej życiowej pomyślności, 
niech każda chwila będzie dla Pana źródłem 
szczęścia i niech upływa w spokoju i zdrowiu.

Do urodzinowych życzeń dołączyli się 
również: kierownik delegatury Mazowie-
ckiego Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach 
mariusz orzyłowski, przekazując list gratula-
cyjny od Prezes Rady Ministrów Beaty szydło  
i Medal „Obrońcy Ojczyzny  1939 – 1945“ 
przyznany przez Szefa Urzędu ds. Kombatan-
tów i Osób Represjonowanych za wybitne za-
sługi w walce o niepodległość Rzeczypospoli-
tej oraz kierownik placówki terenowej KRUS 
w Siedlcach mariusz piątek, który wręczył list 
gratulacyjny od Prezesa KRUS, z wiadomością 
o przyznaniu świadczenia honorowego.

Szanowny Jubilat czuje się dobrze i dopisu-
je mu zdrowie oraz dobry humor. Pan mieczy-
sław jastrzębski urodził się 21 maja 1916 roku  
w Mroczkach. Jest ojcem trzech córek, dziad-
kiem 7 wnucząt i pradziadkiem 15 prawnucząt.

panu mieczysławowi gratulujemy tego 
pięknego jubileuszu, jednocześnie życzymy 
dużo zdrowia, by każdy kolejny dzień był rados-
ny, pełen życzliwości i miłości osób najbliższych!

wo

kolejny 100 latek w gminie Wiśniew

Życzenia dla Jubilata. Fot. UG

Pamiątkowa fotografia. Fot. UG
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Życiowa misja  
księdza tomasza 

Pożegnanie z parafią. Fot. UG

W niedzielę, 18 września br., w parafii pw. najświętszego serca 
jezusowego w Wiśniewie odbyła się msza posłania wywodzącego 
się z naszej parafii księdza tomasza Grzyba. 
eucharystia była koncelebrowana przez 13-stu księży, wśród 
których byli: wysłannik księdza biskupa ordynariusza kazimie-
rza Gurdy, proboszcz parafii w Boliwii – gdzie będzie pracował 
nasz ks. tomasz oraz osoby konsekrowane, które wraz z ks. Grzy-
bem udają się na misje, obecni byli także liczni przyjaciele z semi-
narium naszego misjonarza. nie zawiedli też mieszkańcy parafii, 
rodzina oraz władze gminy. 
Gminne Wieści: – jest ksiądz jeszcze bardzo młody, skąd taka 
odważna decyzja aby wyjechać na misje?
Ks. Tomasz Grzyb: – (śmiech) No jestem jeszcze młody. De-
cyzja o wyjeździe na misje urodziła się jeszcze w seminarium 
bo dwa razy byłem w Rosji - i wtedy pierwszy raz zobaczy-
łem Kościół inny niż w Polsce. Katolicki ale inny – z innymi 
problemami i potrzebami. Zobaczyłem też jak mało jest tam 
księży i wtedy zaczęło się rodzić to powołanie, to pragnienie 
aby wyjechać na misje – no i udało się. Po kilku latach pracy 
w Polsce, jakby spłacając ten dług wykształcenia się w semi-
narium, ks. bp. pozwolił mi rozpocząć przygotowania do wy-
jazdu na misje właśnie do Boliwii. Pragnienie tego wyjazdu 
kształtowało się u mnie tak mniej więcej od 2002 roku.

GW: – czy nie żal opuszczać kraju, rodziny, przyjaciół…?
Ks. TG: – Tak i nie. Nie bo wiem, że jadę tam, gdzie nie ma księży, 
gdzie tych księży brakuje. W całej diecezji Eicile, w której będę praco-
wał jest zaledwie dwudziestu księży – połowa z nich to są misjonarze 
z różnych krajów, czyli miejscowych księży jest bardzo mało więc nie 
żal bo jadę tam gdzie potrzeba posługi kapłańskiej, ale Ojczyznę ma 
się tylko jedną i jej będzie brakowało. Zwłaszcza teraz, patrząc kiedy 
ona tak się rozwija i wiele dobrych rzeczy się dzieje i lokalnie i w całym 
kraju. Żal także opuszczać rodzinę, bo to są ci bliscy, którzy zawsze są 
pomocą i wsparciem. Żal, ale takie są koleje mojego życia.
GW: – aby wyjechać na misje trzeba mieć powołanie. jak ono 
się przejawia, skąd pewność, że to jest właśnie księdza droga?
Ks. TG: – Z powołaniem nigdy nie ma tak, że ty masz powołanie i po-
winieneś tam iść. To pragnienie od zawsze było u mnie ukryte głęboko 
w sercu. Pociągały mnie spotkania z misjonarzami, wyjazdy do innych 
krajów, pojawiła się chęć pracy w kraju obcym, dalekim. Pomimo, że 
jest inna kultura, inny język, pomimo że jest to bardzo wymagające, 
bo trzeba się nauczyć języka, nauczyć się żyć w innej kulturze – też  
w innym klimacie – co też jest dosyć trudne. Jednak to powołanie, myśli 
o wyjeździe są u mnie szereg lat, nieustannie i cały czas – także uzna-
je, że jest to powołanie – dar od Pana Boga, który nie pozwala o tym  
zapomnieć i nieustannie do tego prowadzi. Prowadzenie takie w kierunku 
wyjazdu na misje też widziałem w swoim życiu.

Ks. Tomasz z zaproszonymi kapłanami. Fot. UG
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GW: – W taką podróż nie wyjeżdża się z dnia na dzień…  
skąd u księdza wzięło się zainteresowanie misjami?
Ks. TG: – Tak, rzeczywiście w taką podróż nie wyjeżdża się jedne-
go dnia, to zainteresowanie misjami rodziło się w seminarium. 
Pamiętam, że razem z kolegami przygotowywaliśmy raz w mie-
siącu audycje radiowe z życia seminarium. Często u nas pojawiali 
się misjonarze, z którymi robiliśmy wywiad. Po skończonym wy-
wiadzie, kiedy gasły mikrofony zaczynały się dodatkowe opowie-
ści a misjonarze siedzieli z nami jeszcze wiele godzin i opowiadali 
jak to jest na misjach, jakie są zagrożenia, ale też jakie jest pięk-
no tej pracy. Od mojej decyzji wyjazdu na misje i zgody biskupa 
do dzisiaj minęło ponad półtora roku. W Polsce też mamy przy-
gotowanie misyjne w Centrum Formacji Misyjnej, jest to roczne 
przygotowanie. W tym czasie uczymy się języka, jest formacja 
duchowa, zajęcia z misjologii, z medycyny tropikalnej, także jest 
to przygotowanie osobiste i formalne dla wszystkich przygotowu-
jących się do wyjazdu na misje.
GW: – czy ten wyjazd może być pierwszym krokiem w kierunku 
realizacji wezwania chrystusa do „pójścia na cały świat”?
Ks. TG: – Jak najbardziej, ale to „pójście na cały świat” rozpo-
czyna się z momentem święceń, kiedy otrzymujemy jakby man-
dat Kościoła na głoszenie Słowa, głoszenie Chrystusa jako księża. 
Nie chciałbym tego zawężać tylko do misjonarzy bo muszą zostać 
księża, którzy tutaj będą pracowali i to powołanie i tych którzy 
wyjeżdżają na misje i tych którzy pozostają w kraju nie jest ani 
lepsze, ani ważniejsze – oba są bardzo ważne bo trzeba głosić 
Chrystusa wszędzie i każdemu.
GW: – W kwietniu br. w Gnieźnie zostały poświęcone krzyże mi-
syjne, dzisiaj ma ten krzyż ksiądz na własnych piersiach…
Ks. TG: –  Tak. W Gnieźnie była bardzo piękna i podniosła uro-
czystość. Krzyż został poświęcony przez legata papieskiego kard. 
Pietro Parolina w Bazylice Prymasowskiej. Był na tej uroczystości 
prezydent Polski, Pan Andrzej Duda i przedstawiciele rządu. Ta uro-
czystość pozostawia ślad na całe życie. Bardzo się cieszę również, że  
w mojej rodzinnej parafii taką uroczystość przekazania Krzyża Mi-
syjnego i posłania misyjnego otrzymałem we wspólnocie najbliż-
szych mi osób. Dziękuję wszystkim za obecność. Dziękuję przede 
wszystkim samemu Bogu za to że mnie powołał do życia, do ka-
płaństwa i teraz na misje. Dziękuję moim rodzicom i rodzeństwu 
za to, że mnie wspierali. Dziękuję rów-
nież księdzu proboszczowi za duchowe 
wsparcie i modlitwę. Dziękuję tutej-
szym władzom, Panu Wójtowi za obec-
ność na dzisiejszej Eucharystii. Proszę 
Was Kochani o modlitwę – ja także 
przed Bogiem będę o Was pamiętał. 
Dziękuję za życzliwość i każdy uśmiech.
GW: – Wyjeżdża ksiądz pierwszy raz 
na misje, istnieje jednak pogląd, że 
misjonarzem jest się przez całe życie…
Ks. TG: – Tak, misjonarzem jest się 
całe życie. Księża, którzy wracają  
z misji tęsknią za wyjazdami. W ich 
sercach cały czas jest tęsknota, aby 
wyjechać na kolejne misje. Ja dopie-
ro zaczynam. Podpisałem kontrakt  
z tamtejszym biskupem na 6 lat – nie 
wiem tylko, czy uda się te lata tam 
spędzić. Patrzę optymistycznie i my-
ślę, że Boliwia to nie jest ostatni kraj 
do którego wyjadę.

Dziękuję serdecznie Księdzu za 
rozmowę. Życzę wszystkiego 

dobrego – opieki Matki Bożej.

Z wyjazdu do Boliwii ks. tomasza Grzyba cieszy się bardzo pro-
boszcz parafii pw. najświętszego serca jezusowego w Wiśniewie  
- ks. henryk krupa.
GW: – proszę księdza, dziś odbyła się w naszej parafii podniosła 
uroczystość – msza posłania ks. tomasza na misje do Boliwii…
Ks. Henryk Krupa: – Tak. Jest to dla nas ogromny zaszczyt, to nie 
zdarza się przecież często. Czekaliśmy na to wydarzenie kilkadzie-
siąt lat. Ostatni ksiądz pochodzący z naszej parafii to śp. ks. Lucjan 
Pawlik pracujący w Rosji, a teraz ks. Tomasz, jest to dla nas ogrom-
ny zaszczyt, że nasza parafia może dać Kościołowi misjonarza.
GW – Zna ksiądz ks. tomasza od dawna. czy spodziewał się 
ksiądz takiej decyzji?
Ks. HK: – Kiedy przyszedłem do parafii on był już na drugim 
roku w seminarium i wtedy już wspominał o wyjeździe na misje.  
Powołanie misyjne od początku gdzieś tam w nim kiełkowało  
i dojrzewało.
GW: – czego należy życzyć naszemu misjonarzowi?
Ks. HK: – Czego tu można życzyć… siły i wytrwałości przede 
wszystkim, światła Ducha Świętego oraz opieki Matki Najświętszej.

Dziękuję rozmowę.

Symboliczne przekazanie Krzyża Misyjnego. Fot. UG

Ks. Tomasz z Ks. Henrykiem Krupą. Fot. UG
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Wakacyjne warsztaty dla dzieci i młodzieży
W dniach od 12 do 14 lipca 2016 r. towarzystwo społeczno-

-kulturalne raZem pod kierownictwem pani prezes małgorzaty dy-
meckiej zorganizowało warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży. 

Warsztaty odbyły się w ramach realizacji zadania publicznego 
z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypo-
czynku dzieci i młodzieży pod nazwą: Wakacyjne spotkanie war-
sztatowe dla dzieci i młodzieży - odkrywamy nasze talenty.

Podsumowując wydarzenie Pani Małgorzata Dymecka stwier-
dziła - poprzez warsztaty artystyczne dzieci i młodzież miała moż-
liwość zapoznać się z różnymi technikami artystycznymi, pobudzić 
swoją wyobraźnię i kreatywność, a także skorzystać z dobrej za-
bawy i zintegrować się we własnym  środowisku. Staraliśmy się 
pokazać uczestnikom pod okiem naszego eksperta Pani Bożeny 
Gryczewskiej nieograniczony świat własnej twórczości, w której 
kryje się bezkresna fantazja oraz pomysłowość. Dzieła artystycz-
ne wykonane przez uczestników zawierały w sobie symbol naszej 
Gminy, tj. Wiśnia. Całość odbywała się na zasadzie twórczego 
poznania poprzez zabawę. Nasze prace zostały zaprezentowa-
ne na X Festiwalu Kuchni Regionalnej „Z wiśniowym smakiem”.  
Na koniec naszej obecności wszyscy uczestnicy mieli możliwość 
wypuszczenia w kosmos swoich marzeń zapisanych na karteczkach  

W dniach 12 – 15 lipca 2016 r. w Gminnym ośrodku pielęg-
nacji tradycji kulinarnych w Wólce Wiśniewskiej odbyły się war-
sztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy. 

Warsztaty odbyły się z inicjatywy FUNDACJI LUDWIKA MA-
CIĄGA EOS z siedzibą w Stoku Wiśniewskim, czyli po sąsiedzku. 
Sfinansowane zostały ze środków gminy Wiśniew przeznaczonych 
dla organizacji pozarządowych w ramach konkursu: Realizacja 
Zadania Publicznego - Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony 
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Dlaczego jest ważne aby dbać o swoją wrażliwość, a szczegól-
nie mieć świadomość, że jest się wrażliwym człowiekiem? Dlate-
go chociażby, że nie będziemy jej  postrzegać jako słabości, ale 
jako swoją siłę. Dzieciom i młodzieży jest to szczególnie potrzeb-
ne na drodze rozwoju intelektualnego i edukacyjnego. Kontakt 
ze sztuką i rzemiosłem artystycznym uwrażliwia nie tylko dzieci  

Warsztaty artystyczne w Wólce Wiśniewskiej
i młodzież, także dorosłych. Uwydatnia się to w naszej codzienno-
ści w potrzebie  otoczenia się pięknem i budowaniu relacji.

Podczas warsztatów przekazywane były także  możliwości czerpa-
nia zysku z posiadanych  zdolności i talentów oraz praktycznego  prze-
łożenia tej wiedzy do istniejącej rzeczywistości. Warsztaty garncarskie 
prowadziła Pani dominika polkowska, która przekazała wiedzę na te-
mat wielu technik wytwarzania wyrobów z gliny a także z możliwości 
jakie daje koło garncarskie. Każdy uczestnik miał możliwości aby stwo-
rzyć swoje arcydzieło i przedmiot użytkowy podczas tych warsztatów. 
Powstało wiele glinianych serc, mydelniczek, misek i lampionów.

Warsztaty malarskie prowadziła Pani paulina Giersz stu-
dentka piątego roku Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. 
Pierwszym tematem były instalacje na temat KOSMOSU i ZIEMI 
wykonane dowolnymi technikami korzystając z dostępnych ma-
teriałów Uczestnicy pracowali w grupach tworząc wspólnie swoje 
dzieła. Pomimo różnic wiekowych i różnego poziomu artystyczne-
go dostrzec było można wspaniałą współpracę i akceptację róż-
nych pomysłów. Drugi temat był dowolny ukierunkowany na ma-
larstwo z prawdziwymi farbami i płótnem malarskim. Uczestnicy 
malowali farbami akrylowymi wybrany wspólnie temat, kolory 
prac na pewno odzwierciedlają radość, która towarzyszyła nam 
przez całe warsztaty. Powstała także wspólna praca całej grupy, 
na której każdy uczestnik zostawił swój akcent.

Jedno można powiedzieć na pewno, MAMY ZDOLNE I UTA-
LENTOWANE DZIECI NA TERENIE GMINY WIŚNIEW. Wartość ta-
kich warsztatów jest absolutnie wielka i nadal FUNDACJA EOS 
będzie zabiegać o różne dofinansowania, aby to dzieło konty-
nuować. Bardzo serdeczne podziękowania składam całej Radzie 
Gminy i Panu Wójtowi, którzy rozumieją jak bardzo to jest ważne 
i każdego roku rezerwują fundusz dla organizacji pozarządowych.

Podziękowania za pomoc dla Pana sołtysa Wólki Wiśniewskiej  
i dla Pani pauliny pszkit.

Prezes Fundacji EOS -  Beata Izdebska

i umieszczonych w balonach koloru wiśniowego. Wraz z młodzie-
żą i dziećmi uczestniczącymi w projekcie życzę wszystkim aby zapisane 
i wysłane marzenia się spełniły.                                                            wo

Uczestnicy warsztatów. Fot. Beata Izdebska

Uczestnicy warsztatów. Fot. RAZEM
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15 września w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiśniew odby-
ło się szkolenie obronne kadry kierowniczej, pracowników urzędu 
gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy Wiśniew.

szkolenie obronne

Tematem szkolenia było osiąganie wyższych stanów gotowo-
ści obronnej oraz realizacji przedsięwzięć wynikających z planów 
operacyjnych funkcjonowania powiatu i gmin w warunkach ze-
wnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny oraz w czasie 
wystąpienia sytuacji kryzysowej na terenie powiatu siedleckiego.

Uczestnicy szkolenia zostali zapoznani z podstawowymi ak-
tami prawnymi dotyczącymi obronności państwa, a także funk-
cjonowania organów administracji publicznej, a w szczególności 
samorządu terytorialnego, w ramach przygotowań obronnych.  
W trakcie spotkania omówione zostały zasady organizacji, przy-
gotowania i prowadzenia ćwiczeń obronnych, sposoby przeka-
zywania informacji w systemie Stanowisk Kierowania, obowiązki  
i zadania osób funkcyjnych Stałego Dyżuru oraz zadania i obo-
wiązki kurierów podczas rozwinięcia Akcji Kurierskiej.

Szkolenie przeprowadził andrzej dybowski, inspektor ds. Za-
rządzania Kryzysowego, OC i Obronności.                                          wo

tytuł najlepszej drużyny sportowo-pożarniczej w gminie 
Wiśniew zostaje w Wiśniewie. tegoroczne zawody odbyły się  
w niedzielę 4 września w łupinach, a do rywalizacji przystąpiło  
8 męskich ekip, 1 kobieca oraz 4 młodzieżowe, w tym 1 dziewczęca.

Mistrzowie z OSP Wiśniew wygrali dość zdecydowanie, ale 
różnice między pozostałymi zespołami nie były duże. Po sztafecie 
pożarniczej i ćwiczeniach alarmowo-bojowych na drugim miejscu 
uplasowali się gospodarze z OSP Łupiny, a na trzecim stopniu po-
dium stanęli druhowie z Radomyśli. Kolejne miejsca zajęły OSP Sta-
re Okniny, Borki-Kosiorki, Gostchorz, Śmiary i Wólka Wiśniewska.

Jedyną kobiecą reprezentację wystawiła OSP Wiśniew, a wśród 
dziewczęcych drużyn - OSP Stare Okniny. W turnieju chłopców zwycię-
żyła MDP Łupiny, która wyprzedziła kolegów z Radomyśli i Wiśniewa.

Sędzią głównym zawodów był młodszy brygadier maciej pie-
trzak, nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwali również 
aspirant tomasz Grzegorczyk, aspirant mariusz Grzesiuła oraz 
druhowie piotr Giziński, mateusz stosio i kamil parobczy.

W przerwie na obrady komisji sędziowskiej odbyły się trady-
cyjne zawody w przeciąganiu węża strażackiego o beczułkę zło-
cistego trunku, które w tym roku wygrała OSP ze Starych Oknin,  
a puchary i dyplomy wręczali wójt gminy Wiśniew krzysztof 
kryszczuk, prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP 
karol Woźniak oraz komendant gminny Wojciech Grzegorczyk.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy sponsorowi 
tegorocznych Zawodów Sportowo-Pożarniczych OSP, którym był: 
ZUo siedlce.

Ias24

strażaccy mistrzowie 2016
Zwycięzcy zawodów OSP Wiśniew. Fot. UG

Kobieca drużyna pożarnicza z OSP Wiśniew. Fot. UG

Widowiskowe zawody w przeciąganiu węża. Fot. UG

Ćwiczenie bojowe wykonuje OSP Stare Okniny. Fot. UG
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W niedzielę 17 lipca w Wiśniewie odbył się jubileuszowy  
X Festiwal kuchni regionalnej „Z wiśniowym smakiem”.  
na skwerze przy urzędzie gminy jak zwykle nie zabrakło poka-
zów zwyczajów i tradycji kulinarnych, licznych prezentacji arty-
stycznych, zawodów sportowych oraz koncertów muzycznych. 

Pogoda przez większą cześć imprezy niestety nie napawa-
ła optymizmem. Padający deszcz skutecznie dawał się we znaki 
przybywającym na festiwal kolejnym widzom. Na szczęście w tym 
roku nie wystąpiły gwałtowne anomalia pogodowe i impreza za-
kończyła się zgodnie z planem.

Festiwal rozpoczęliśmy już po raz piąty Biegiem Ulicznym  
„Z wisienką w tle”, który ma na celu upowszechnianie biegania, 
jako najprostszej i najtańszej formy aktywności fizycznej. Uczest-
nicy startowali w trzech kategoriach wiekowych: podstawówka 
(dystans 1200 m), gimnazjum (dystans 2400 m) oraz kategoria 
OPEN (dystans 3600 m). Oto wyniki w poszczególnych grupach:

szkoła podstawowa:
- dziewczęta: I miejsce – rozalia prokurat, SP 5 w Siedlcach,  

II miejsce – karolina oknińska, SP w Radomyśli,  
III – marta jurzyk, SP w Wiśniewie.

- chłopcy: I miejsce – oliwier kulik, SP Nr 5 w Siedlcach,  
II miejsce – dominik Ułanowski, z Wiśniewa,  
III miejsce – dawid jastrzębski, SP w Śmiarach.

Gimnazum:
- dziewczęta: I miejsce – kamila Borkowska, pG 6 siedlce,  

II miejsce – karolina kadej pG Wiśniew;
- chłopcy: I miejsce – karol Filipek, pG6,  

II miejsce – piotr sobiczewski pG 6 siedlce, III miejsce 
– amadeusz aniszewski, pG 6 w siedlce;

open:
- kobiety: I miejsce – klaudia troć z dąbrówki ług, II miejsce 

– marlena kulesza  z Warszawy, III miejsce – anna miłkowska 
zam. w mordach.

- mężczyźni: I miejsce – maciej jurzyk zam. ciosny, II miejsce 
– juliusz Ziółkowski z siedlec  III miejsce – krzysztof cabaj  
z domanice kolonia.

Najmłodszy uczestnik biegu ex aequo – nina kulik z Siedlec  
(5 lat) i marina michalak z Bożej Woli (5 lat). Najstarszy uczestnik 
biegu - mikołaj Wilczyński (68 lat) z Siedlec. Dyplomy, medale, pu-
chary i nagrody rzeczowe zwycięzcom wręczyli: krzysztof kryszczuk, 
wójt gminy Wiśniew oraz robert pierog, gminny animator sportu.

Po nagrodzeniu zwycięzców biegu miała miejsce inscenizacja pt.: 
„Wczoraj i dziś” w wykonaniu: KGW Mroczki, KGW Helenów, Zespołu 
Ludowego im. Zbigniewa Myrchy „Wiśniewiacy” oraz mieszkańców 
gminy Wiśniew. Przedstawiono w niej zabawne scenki związane  
z pozyskaniem i przygotowaniem produktów kulinarnych. 

Oficjalne otwarcie Festiwalu nastąpiło o godz. 14:00 tradycyjną 
Polką Wiśniewską w wykonaniu Zespołu Ludowego im. Zbigniewa 
myrchy Wiśniewiacy, po czym rozpoczęła się uroczysta ceremonia 
zasypywania młodych wiśni, którą poprowadzili Beata Pasztor i Woj-
ciech ostrowski. Zebrane owoce jak co roku pochodziły ze wszystkich 
miejscowości naszej gminy i będą smakowane w przyszłorocznej na-
lewce. Tradycji tej dopełnili sołtysi naszej gminy oraz zaproszeni goście: 
Waldemar kraska – Senator RP wraz z małżonką, mariusz orzełow-
ski – kierownik delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Siedlcach wraz z małżonką, jarosław Głowacki – Wiceprezydent 
Miasta Siedlce, henryk Brodowski – wójt gminy Siedlce, stanisław 
kaliński – wójt gminy Skórzec, dariusz jasiński – Prezes Zarządu MBS 
w Zbuczynie, jacek rymuza – Dyrektor MBS w Zbuczynie Oddział  
w Wiśniewie, kamil krauschar – RIO w Warszawie, Zespół Zamiejsco-
wy w Siedlcach, sławomir Izdebski – Przewodniczący Ogólnopolskie-
go Porozumienia Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolni-
czych, mgr inż. Grzegorz Uss – Nadleśniczy Nadleśnictwa Łuków, asp. 
szt. mirosław michalczyk – Komendant Komisariatu Policji w Skórcu, 
elżbieta kozłowska – reprezentująca Ośrodek Edukacji Ekologicznej  
i Artystycznej im. Ks. Kazimierza Czarkowskiego w Warszawie, janusz 
Grzegrzółka – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Wiśniew oraz gospo-
darz, krzysztof kryszczuk – wójt gminy Wiśniew.

jubileuszowy Festiwal kuchni regionalnej
Uczestnicy konkursu na najlepszą potrawę z wiśni. Fot. UG

Ceremonia zasypywania wiśni. Fot. J. Kurzawa



Gminne Wieści 15

Kluczowym elementem Festiwalu był pokaz i degustacja po-
traw z wiśni. Swoje popisowe potrawy zaprezentowały Koła Go-
spodyń Wiejskich ze Śmiar, Gostchorzy, Mroczk, Helenowa, Wiś-
niewa-Kolonii, Daćbog i Plut, Łupin, Radomyśli, Twork, Starych 
Oknin, Wólki Wiśniewskiej oraz Pani Hanna Jastrzębska z Łupin.

Kulinarne specjały oceniała komisja konkursowa w składzie: 
Urszula Gawinkowska – przewodnicząca, Bożena Wyrębek – se-
kretarz oraz członkowie – maria jasińska i Wioletta kluczek. Ko-
misja miała w tym roku wyjątkowo trudne zadanie, ponieważ przy-
gotowane potrawy zachwycały swoją wyjątkowością i unikalnym  
i niepowtarzalnym smakiem. Ostatecznie werdykt był następujący:
- I miejsce – kGW „twórcze kobiety” z twork za drobiowy 

twist wiśniowy, 
- II miejsce - kGW z mroczk za ciasto z wiśniami „słodka Fantazja”;
- III miejsce – kGW ze starych oknin za polędwiczki wieprzowe 

w ostrym sosie wiśniowym.
Poza tym komisja przyznała trzy wyróżnienia dla: kGW  

z radomyśli, Gostchorzy oraz pani hanny jastrzębskiej z łupin. 
Wszyscy uczestnicy konkursu na najsmaczniejszą potrawę „z wi-
sienką w tle” otrzymali pamiątkowe dyplomy. Pierwsze trzy miej-
sca talony pieniężne. Zaszczyt przygotowania nalewki z owoców 
wiśni na XI Festiwal Kuchni Regionalnej „Z wiśniowym smakiem” 
przypadł Paniom z kGW „twórcze kobiety” z twork.

W trakcie festiwalu uczestnicy wzięli udział w niecodziennej 
akcji wypuszczania w niebo pompowanych helem balonów szczęś-
cia, zawierających kartki z marzeniami, którą poprowadziły Beata 
Izdebska i małgorzata dymecka przedstawicielki Towarzystwa 
Społeczno-Kulturalnego „RAZEM”. Wydarzenie to odbyło się w ra-
mach realizowanego zadania publicznego z zakresu działalności na 
rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pod 
nazwą: Wakacyjne spotkanie warsztatowe dla dzieci i młodzieży 
„odkrywamy nasze talenty”, wspartego środkami Gminy Wiśniew.

Imprezą towarzyszącą było wspólne przedsięwzięcie Gminy 
Wiśniew i Ośrodka Edukacji Ekologicznej i Artystycznej im. Ks. Kazi-
mierza Czarkowskiego przy gospodarstwie ogrodniczym Waldema-
ra Kozłowskiego polegające na upowszechnieniu w czasie festiwalu 
Jastrząbków – potraw dworskiej kuchni regionalnej wywodzącej 
się ze wsi Łupiny, majątek Jastrzębie Kąty. Przeprowadzone przez 
elżbietę kozłowską zajęcia edukacyjne dotyczące kwiatów jadal-
nych cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród publiczności.

Wśród artystów, którzy w tym roku zaprezentowali się w czę-
ści artystycznej wiśniowego święta znaleźli się: dziecięcy Zespół 
taneczny „Wiśniewiacy”, Zespół Ludowy im. Zbigniewa myrchy 
„Wiśniewiacy”, Zespół Wokalny „radośĆ” z radomyśli, koło 
Gospodyń Wiejskich z Gręzówki, mieczysław Borkowski – pod-
laski janko muzykant oraz teatr muza z łodzi, szkoła tańca eg-
zotycznego hannah (pokaz ZUMBY). W programie nie zabrakło 
koncertów z muzyką taneczną w wykonaniu zespołu „neVer” 
oraz gwiazdy wieczoru zespołu „eXtaZy”.

Podsumowując tegoroczną uroczystość Pan Wójt stwierdził, iż  
-  jest to sztandarowa impreza naszej gminy.  Celem Festiwalu jest 

promocja gminy Wiśniew w regionie poprzez rozpowszechnianie 
najlepszych potraw, produktów i nalewek - obowiązkowo z wiśni, 
które co roku aspirują do miana nie tylko lokalnych specjałów. Pod-
czas festiwalu nagradzani są autorzy najsmaczniejszych potraw 
- wszyscy zaproszeni goście mają możliwość ich degustacji. Pre-
zentowany jest także dorobek kulturalny naszego regionu, co roku 
na scenie podziwiać możemy znakomite zespoły. Tradycją stało się 
chyba także, że corocznie towarzyszą nam opady deszczu.

Na Festiwalu obecni byli również przedstawiciele Lokalnej 
Grupy działania Ziemi siedleckiej, która obejmuje swoim zasię-
giem gminy: Domanice, Kotuń, Mokobody, Mordy, Siedlce, Skó-
rzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn. Stowarzyszenie 
realizuje liczne działania na rzecz szeroko rozumianego rozwoju 
obszarów wiejskich, głównie poprzez aktywizowanie ludności 
wiejskiej i wspieranie oddolnych inicjatyw. Podczas Festiwalu na 
stoisku LGD Ziemi Siedleckiej można było uzyskać informacje nt. 
bieżącej działalności Stowarzyszenia oraz Strategii Rozwoju Lo-
kalnego Kierowanego przez Społeczność, na którą LGD pozyska-
ło ponad 11 mln złotych przeznaczonych na lata 2016 – 2023. 
Ponad połowa pozyskanych środków będzie przeznaczona na 
tworzenie nowych podmiotów gospodarczych i rozwijanie ist-
niejących firm, a tym samym wzrost liczby nowych miejsc pra-
cy. Osoby, które odwiedziły stoisko LGD mogły się dowiedzieć  
o warunkach, jakie trzeba spełniać, aby otrzymać dofinansowa-
nie oraz jakie dokumenty trzeba złożyć.

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej zachęca do skorzy-
stania z pomocy wszystkich mieszkańców z terenu objętego dzia-
łaniem LGD Ziemi Siedleckiej, planujących podjęcie działalności 
gospodarczej lub rozwinięcie już istniejącej. Nabory z tych działań 
będą ogłoszone już w tym roku!

Tegoroczne świętowanie nie byłoby możliwe bez wsparcia 
sponsorów, a byli nimi:
- Lokalna Grupa działania Ziemi siedleckiej;
- elfeko s.a.;
- ogólnopolskie porozumienie Związków Zawodowych rolników  

i organizacji rolniczych;
- Zeltech siedlce;
- Zakład Utylizacji odpadów w siedlcach;
- mirosław sawiak - pIas - kan w Warszawie;
- międzygminny Bank spółdzielczy w Zbuczynie;
- sylwester jastrzębski - tartak śmiary;
- agnieszka i andrzej Bilscy;
- pUk siedlce;
- mpk siedlce;
-  agencja Ubezpieczeniowa, I. Zacharczuk, j. Iwanowski spółka 

jawna;
-  Grabowiec tomasZ  carpInUs tartak skład drewna;
-  krzysztof jastrzębski z Wiśniew – kolonia.

Serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc.
Patronami medialnymi festiwalu byli: Informacyjna Agencja 

Samorządowa, Katolickie Radio Podlasie, Twoje Radio Wiśniew, 
podlasie24, tubasiedlec.pl i Echo Katolickie.

Zespół Wokalny RADOŚĆ z Radomyśli. Fot. UG

Zawodnicy na starcie. Fot. UG
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nietypowy charakter miał tegoroczny mazowiecki Festiwal 
kapel Ludowych „pod siedlcami w Wiśniewie”, który odbył się 
w niedzielę 7 sierpnia na placu przed urzędem gminy. 

Impreza została zorganizowana po raz dziesiąty, ale jeszcze ni-
gdy nie zdarzyło się, by jury nagrodziło w ten sam sposób wszyst-
kich wykonawców. Niedzielny festiwal otworzył tradycyjny koncert 
Zespołu Ludowego im. Zbigniewa Myrchy „Wiśniewiacy”. Potem 
na scenie występowali artyści z powiatów garwolińskiego, mińskie-
go, ostrołęckiego, siedleckiego i łukowskiego. Zgodnie z regulami-
nem każdy wykonywał cztery melodie ludowe, charakterystyczne 
dla Mazowsza i Podlasia, wykorzystując przy tym tradycyjne instru-
menty, na przykład skrzypce, klarnet, trąbkę, harmonię czy akorde-
on. W finale wszystkie kapele zagrały „Polkę Wiśniewską”.

Licznie zgromadzona publiczność wysłuchała utworów w aran-
żacji kapel „Mroczkowiacy”, „Jaśki”, „Bocianisko”, „Powiślaki”, „We-
nus”, „Mazowszaki”, „Janko Muzykanta” i „Harmonijne Echo” oraz 
zespołów Zdzisława Marczuka, Stanisława Ptasińskiego, Stanisława 
Figielskiego i młodego akordeonisty Michała Muchy. W oczekiwa-
niu na werdykt jury zagrała Kapela „Trzy czwarte” z Ełku.

Występy oceniali dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych w Siedl-
cach michał hołownia, pomysłodawca festiwalu i były kierownik 
Ludowego Zespołu „Wiśniewiacy” stanisław Wróblewski oraz li-
der zespołu „Podoba Mi Się” marek stańczuk.

Festiwalowym prezentacjom towarzyszyły stoiska handlowe  
i gastronomiczne z łakociami dla najmłodszych.

X mazowiecki Festiwal kapel Ludowych 
„pod siedlcami w Wiśniewie”

Organizatorem święta kapel ludowych jest Gminny Ośrodek Kultu-
ry w Wiśniewie, a patronat nad Festiwalem - od 10 lat - sprawuje wójt 
gminy Wiśniew – krzysztof kryszczuk.  – Nasz festiwal jest wydarzeniem 
unikalnym w skali regionu. Tylko w Wiśniewie w jednym dniu spotyka się 
tyle zespołów ludowych by razem grać i śpiewać – by razem się bawić 
się, by być światkiem czegoś pięknego, by w końcu pielęgnować polską 
kulturę ludową. Tylko w Wiśniewie jest taki festiwal, tak wspaniali wyko-
nawcy i taka publiczność. – podsumował gospodarz gminy.

Ias24

Wspólne wykonanie Polki Wiśniewskiej. Fot. UG

Kapela Zdzisława Marczuka. Fot. UG

Festiwalowe jury. Fot. UG

Zgromadzona publiczność. Fot. UG
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Uczestnicy tegorocznego międzynarodowego motocyklowego 
rajdu katyńskiego do miejsc mordu i pochówku patriotów pol-
skich mieli przystanek w radomyśli. W sobotę 20 sierpnia około 
14:00 grupa motocyklistów dojechała do pomnika Wdzięczności 
- trzech krzyży, gdzie złożyła pamiątkowy wieniec i zapaliła znicze.

To już 16-sta taka wyprawa motocyklistów, którzy na Kresach 
Wschodnich odwiedzają cmentarze, pomniki i inne miejsca pa-
mięci, spotykają się z mieszkającymi tam Polakami oraz zawożą 
im pomoc. Pomysłodawcą, organizatorem i komandorem rajdu 
jest Wiktor Węgrzyn, którego ze względu na stan zdrowia w tym 
roku zastępuje ksiądz Dariusz Stańczyk, proboszcz parafii Trójcy 
Przenajświętszej w Tobolsku na Sybirze, gdzie znajduje się kościół 
wzniesiony przez polskich zesłańców.

W ubiegłym roku 70 motocyklistów z Polski i zagranicy  
w ciągu trzech tygodni pokonało 8,5 tysiąca kilometrów, od-
wiedzając m.in.: Grodno, Katyń, Smoleńsk, Moskwę, Miednoje  
i Wilno. Trasa tegorocznej wyprawy wiedzie do Lwowa, Kamieńca 
Podolskiego, Chocimia, Bykowni i Ostaszkowa oraz wielu innych 
miejsc, związanych z historią Polski.

Zgodnie z tradycją uczestnicy rajdu wystartowali sprzed Gro-
bu Nieznanego Żołnierza na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego 
w Warszawie. Pierwszego dnia, czyli w sobotę 20 sierpnia, mieli 
do przejechania ponad 320 kilometrów, a cały rajd zakończy się  
w stolicy 11 września przed Pomnikiem Katyńskim.

Organizatorem wyprawy jest Stowarzyszenie Międzynarodo-
wy Motocyklowy Rajd Katyński, które powstało w 2001 roku. Jego 
celem jest pielęgnowanie tradycji narodowych i niesienie pomo-
cy Polakom, mieszkającym na terenie byłych republik radzieckich.

Motocykliści przystanek swój mieli na terenie naszej gminy  
– w Radomyśli, jak powiedział jerzy orzyłowski – to ja jestem sprawcą 
tego zamieszania – to było marzenie mojego życia i ono się właś-
nie spełnia. Również motocykliści chętnie tu przybyli,  ksiądz Dariusz 
Stańczyk stwierdził, iż – jesteśmy bardzo szczęśliwi, że mogliśmy 
przyjechać do Radomyśli – do miejsca, gdzie tak mocno pielęgno-
wana jest pamięć historyczna. Pamięć o tych, którzy oddali życie za 
to byśmy my mogli żyć w wolnej Polsce. Nasza wyprawa jest lekcją 
patriotyzmu – pragniemy oddać hołd rodakom walczącym za naszą 
wolność. Jedziemy podziękować tym, którzy każdego dnia są strażni-
kami ojczystej ziemi. (…) W naszych uszach brzmią słowa komandora 
Wiktora Węgrzyna: Kocham Polskę i Ty Ją kochasz. (…) Chcemy bu-
dować pokój w Polsce i Europie. Niech ten pokój niesiony w naszych 
sercach przemieni bardzo trudne warunki w jakich żyją dziś na Biało-
rusi i Ukrainie. Niech ten rajd budzi pokój, nadzieję i miłość.              uo

międzynarodowy motocyklowy rajd 
katyński z przystankiem w radomyśli 

Fot. UG

Wjazd do Radomyśli. Fot. UG

Postój w Radomyśli. Fot. UG

Zapalenie zniczy pod pomnikiem Trzech Krzyży. Fot. UG
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Żniwa w gminie Wiśniew oficjalnie zakończone. miejscowi rolni-
cy dziękowali za tegoroczne plony podczas dożynek, które odbyły się  
w niedzielę 18 września w radomyśli. Była dziękczynna msza święta, 
tradycyjne obrzędy i występy artystyczne oraz konkursy, w tym kon-
kurs na najładniejszy wieniec, zagrodę i przydomowy ogród.

Uroczystej eucharystii przewodniczyli proboszcz miejscowej 
parafii ksiądz mieczysław pociejuk i kapelan szpitalny ksiądz  
tomasz Wakuła, który w homilii podziękował rolnikom za ich 
trudną pracę. - To coś więcej niż tylko codzienne ranne wstawa-
nie, to troska o każdy dzień, o każdy kłos, każde ziarenko, każde 
źdźbło trawy. Pragnę by ta praca była doceniana, byście za wa-
szą pracę otrzymali solidną zapłatę, bo to dzięki rolnikom mamy 
chleb, ten codzienny i ten eucharystyczny - mówił ksiądz Wakuła.

Po mszy świętej barwny korowód, prowadzony przez Zespół Wo-
kalny „Radość”, śpiewający pieśń „Plon niesiemy plon”, przeszedł na 
boisko przy Zespole Oświatowym w Radomyśli. W części oficjalnej do-
żynek wójt gminy Wiśniew krzysztof kryszczuk odebrał od starostów 
- katarzyny radomyskiej z Zabłocia i sołtysa Radomyśli krzysztofa ja-
strzębskiego - tradycyjny bochen chleba, wypieczony z tegorocznych 
zbóż, który wspólnie podzielili między uczestników uroczystości.

Niedzielne święto było również okazją do wręczenia meda-
li „Zasłużony dla rolnictwa”, które w tym roku otrzymali Adam  
jastrzębski ze wsi Borki-Kosiorki, ryszard jastrzębski z miejsco-
wości Łupiny, andrzej okniński ze Starych Okniny, Leszek okniń-
ski z Radomyśli, marek okniński z miejscowości Pluty i Bożena 
jastrzębska ze wsi Okniny-Podzdrój.

Tegoroczny konkurs wieńców dożynkowych wygrało Koło Go-
spodyń Wiejskich z helenowa, drugie miejsce zajęła wspólna pro-
pozycja KGW mościbrody kolonia i Borki-kosiorki, a trzecie - kGW 
mroczki. Na wyróżnienia zasłużyły wieńce, które przygotowali 
mieszkańcy miejscowości: Radomyśl, Nowe Okniny, Daćbogi i Plu-
ty, Januszówka, Stare Okniny, Śmiary, Wiśniew, Zabłocie i Łupiny.

Podczas święta plonów nagrody odebrali także właściciele 
najładniejszych ogrodów i zagród. W pierwszym zwyciężyli da-
nuta i Zbigniew Wielogórscy ze Śmiar, drugie miejsce przypadło 
Zofii Gontarz z Wiśniewa, a trzecie tomaszowi jastrzębskiemu  
z Oknin-Podzdrój. W konkursie zagród pierwsza nagroda trafiła 

dożynki Gminy Wiśniew 2016

do Bożeny i mieczysława kowieskich z miejscowości Borki-Kosiorki, 
drugą odebrała Irena jukowska z Gostchorzy, zaś trzecia przy-
padła Bożenie i szczepanowi Wysokińskim z Radomyśli. Tuż 
po za podium znaleźli się mieczysław Wiśniewski z Radomyśli, 
katarzyna i marcin ponikowscy z Nowych Oknin oraz agata  
i Grzegorz olszewscy z Radomyśli.

Wójt Gminy Wiśniew zapowiedział, że niebawem zostanie 
ogłoszony konkurs na „najaktywniejsze sołectwo w gminie Wiś-
niew”. Konkurs będzie trwał przez cały rok, a jego wyniki zostaną 
ogłoszone na Dożynkach Gminy Wiśniew 2017. Zasady i regula-
min zostaną w niedługim czasie opublikowane na stronie interne-
towej urzędu gminy. Zapowiedziana wysoka pula nagród pienięż-
nych ma na celu aktywizację społeczności lokalnej oraz wsparcie 
inicjatyw oddolnych mieszkańców gminy Wiśniew.

Podczas dożynkowego festynu najmłodsi uczestnicy mogli 
poszaleć na dmuchanych zjeżdżalniach, a nieco starsi skorzystać 
z porad KRUS oraz wziąć udział w konkursach wiedzy rolniczej  
i znajomości gminy Wiśniew.

Dożynki to również okazja do promocji lokalnych artystów. 
Oprócz wystaw rękodzieła swoją twórczość na plenerowej scenie 
zaprezentowały: Zespół Wokalny „radość” z Radomyśli, Zespół 
Ludowy im. Zbigniewa myrchy „Wiśniewiacy”, dzieci i młodzież 
z gminnych zespołów oświatowych, grupa „power Beat” i schola 
parafialna z Radomyśli „promyki nadziei”. Prawdziwa furorę zro-
bił białostocki zespół „Babeczki podlaskie”, który swoim wystę-
pem rozbawił publiczność do łez. Gwiazdą wieczoru był discopo-
lowy zespół „defis”, a dożynki zakończył pokaz sztucznych ogni.

W trakcie dożynek przeprowadzona została zbiórka pieniężna 
dla rodziny z Radomyśli, której w wyniku pożaru spłonął budynek 
mieszkalny. Zebraną kwotę 1300 zł i 30 euro, poszkodowanym 
przekazał wójt gminy Wiśniew.

Tegoroczne święto plonów miało międzynarodowy charakter, 
ponieważ wzięła w nim udział m.in. delegacja samorządowców ze 
Słowacji ze starostą Gminy Drienica - Igorem Birčákiem i jego żoną, 
zastępcą starosty gminy Dubovica Štefan Šippłałą i radnym Pete-
rem robą. Wśród gości byli też starosta siedlecki dariusz stopa,  

Przekazanie chleba dożynkowego 
wójtowi gminy Wiśniew. Fot. UG Zespół RADOŚĆ z Radomyśli prowadzi korowód dożynkowy. Fot. UG

ZLPiT Wiśniewiacy. Fot. UG

Babeczki Podlaskie. Fot. UG
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radny Rady Powiatu Siedleckiego Andrzej Wróbel, dyrektor siedle-
ckiej delegatury kuratorium oświaty adam skup, prezes Międzyg-
minnego Banku Spółdzielczego w Zbuczynie dariusz jasiński, dyrek-
tor Zakładu Elektrotechnicznego „Zeltech” stanisław przesmycki, 
prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Siedlcach Grzegorz 
Gołąbek, wójt gminy Zbuczyn tomasz hapunowicz i przewodni-
czący rady tej gminy stanisaw kondraciuk, wójt gminy Korczew 
sławomir Wasilczuk, a także radni Gminy Wiśniew oraz sołtysi  
i kierownicy gminnych jednostek samorządowych.

Podsumowując dożynki wójt krzysztof kryszczuk podziękował 
za pomoc w organizacji rolniczego święta dyrekcji i pracownikom 
Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie i Zespołu Oświatowego 
w Radomyśli, członkiniom Kół Gospodyń Wiejskich w Radomyśli  
i Okninach, druhom z OSP Radomyśl oraz licznemu gronu sponso-
rów. Przygotowanie dożynek wsparli: „eLFeko”, p. p. h. „aGro-
-top” Grzegorza dybciaka, Zakład elektrotechniczny „ZeLtech” 
w siedlcach stanisława przesmyckiego, „pIas-kan” mirosława 
sawiaka, „rolnik” Bożeny i andrzeja orzełowskich z Radomyśli, 
cukiernia „klonowa” joanny i dariusza Gałachowskich z Siedlec, 
piekarnia „eWsta” stanisława Wiśniewskiego z Radomyśli, Usłu-
gi Remontowo-Budowlane Zdzisława radzikowskiego z Siedlec,  
„tameX” Bożeny i jakuba kożuchowskich, agencja Ubezpiecze-
niowa Iwona Zacharczuk i janusz Iwanowski oraz szczepan Wyso-
kiński, jacek sobiczewski, Grzegorz jastrzębski i andrzej Żontała.

Organizatorem tegorocznych dożynek był Wójt Gminy Wiśniew, 
Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniewie oraz Zespół Oświatowy  
w Radomyśli.

wo

Rozstrzygnięcie konkursu na najładniejszy wieniec dożynkowy. Fot. UG

Dożynkowe dekoracje. Fot. UG

Zgromadzona publiczność. Fot. UG

Uczniowie ZO Radomyśl podczas wystepu. Fot. UG Zespół DEFIS. Fot. UG
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Ludzie z pasją…
na łamach naszego informatora prowadzimy stałą rub-
rykę, której tematem przewodnim jest prezentowanie 
ludzi posiadających życiowe pasje. W tym wydaniu na-
szym gościem jest krzysztof Wiewiórka, mieszkaniec 
Wiśniewa, który w wolnym czasie z powodzeniem rea-
lizuje się jako artysta rzeźbiarz. 

Krzysztof Wiewiórka. Fot. UG

Gminne Wieści: dzień dobry. 
krzysztof Wiewiórka: - Witam serdecznie. 
GW: - panie krzysztofie, proszę powiedzieć, jak się rozpoczęła 
pańska przygoda z rzeźbą?
KW: - Moja przygoda z rzeźbą zaczęła się ok. 17 lat temu. Zrodziło się 
to można powiedzieć „samo z siebie”, po prostu zacząłem się tym in-
teresować. Z czasem postanowiłem spróbować swoich sił i wykonać 
coś własnymi rękami. Początki, jak to zwykle bywa były trudne, jednak 
po wykonaniu pierwszych prac, zaczęło mnie to „wciągać”. Im więcej 
się pracuje, tym bardziej nabiera się wprawy i prace są ładniejsze. Na 
początku trudno mi było np. wyrzeźbić głowę postaci. Dzisiaj mając 
kilkunastoletnie doświadczenie takich problemów nie mam. 
GW: - czy pamięta pan swoją pierwszą pracę?
KW: - Trudno mi jest powiedzieć. Wydaje mi się, że była to deska, 
w której próbowałem wyryć dłutem rysy twarzy. Interesowało 
mnie jak dłuto będzie zachowywało się w danym kawałku drew-
na. Następnie przyszły kolejne prace…
GW: - jakich narzędzi pan używa i w jakim materiale pan pracuje?
KW: - Wszystkie narzędzia jakich używam wykonałem samodziel-
nie. Są to różnej wielkości i szerokości dłuta, wykonane z pilników. 
Nóż oczywiście musi być odpowiedni i bardzo ostry. Jeżeli chodzi 
o materiał, dla mnie najlepszym gatunkiem drewna do rzeźbienia 
jest lipa i topola, ze względu na to, że są dosyć miękkie. 
GW: - co jest źródłem pana inspiracji i co zapewnia panu 
motywację do pracy?
KW: - Inspirują mnie różne rzeczy. Zdarza się, że kiedy zobaczę 
coś co mi się bardzo spodoba, od razu mam ochotę utrwalić to w 
drewnie w postaci rzeźby. 
GW: - czy wzoruje się pan na jakimś artyście - rzeźbiarzu?
KW: - Nie, raczej nie. Pracy wykonuję sam z siebie. Lubię jednak, 
kiedy mam przed oczyma np. fotografię, wówczas jest mi łatwiej 
wykonać daną pracę. 
GW: - jaką tematykę preferuje pan w swoich pracach?
KW: - Lubię rzeźbić postacie ludzkie. 

GW: - Faktycznie, jesteśmy u pana w mieszkaniu i otaczają nas 
rzeźby różnych można powiedzieć tematycznych postaci, jest 
tutaj strażak, myśliwy, pisarz, kucharz... 
KW: - I akordeonista (śmiech). 
GW: - tak jest również akordeonista. to nie jest dla pana obcy 
instrument?
KW: - Faktycznie, nie jest mi obcy. Bardzo lubię ten instrument. 
Dawno temu zdarzyło mi się nawet na nim grywać…
GW: - co uważa pan za swoje największe osiągnięcie, jeżeli cho-
dzi o prace rzeźbiarskie? 
KW: - Wszystkie moje prace bardzo mi się podobają. Gdybym 
miał jednak jakąś wyróżnić, to będzie chyba rzeźba pisarza,  
no i oczywiście strażaka.
GW: - dlaczego strażaka?
KW: - Dlatego, ponieważ jestem sam jestem emerytowanym stra-
żakiem. Przez wiele lat pracowałem w Państwowej Straży Pożar-
nej i zawód ten jest mi szczególnie bliski. Postać strażaka mam 
cały czas przed oczami…
GW: - proszę powiedzieć kiedy najlepiej się panu tworzy? 
KW: - Najlepiej się tworzy w przypływie weny, natchnienia…  
na wiosnę, tak… zawsze po zimie muszę coś nowego stworzyć.
GW: - czy znajduje pan przyjemność w obcowaniu z naturą, czy 
przyroda ma wpływ na pana twórczość?
KW: - Oczywiście. Bardzo lubię przebywać nad rzeką, nad wodą, 
w lesie, zbierać grzyby. Wówczas najlepiej odpoczywam.
GW: - Gdzie można zobaczyć, pańskie prace? czy uczestniczy 
pan w wystawach, targach rękodzieła?
KW: - Dotychczas nie uczestniczyłem w żadnych wystawach. Kil-
ka lat temu prezentowałem część swoich prac podczas turnieju 
gmin w Warszawie, w którym brał udział nasz lokalny samorząd. 
Wiele moich prac podarowałem rodzinie, znajomym. W kościele 
parafialnym w Wiśniewie jest moja praca przedstawiająca postać 
Chrystusa Frasobliwego. 

Człowiek z beczką.  Fot. UG Kucharz. Fot. UG
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GW: - czy zgodzi się pan z teorią, że prawdziwy artysta tworzy 
w bólach i powoli…?
KW: - Tak, jest to prawdziwe stwierdzenie. Najtrudniej jest za-
cząć, kiedy się ma przed sobą surowy pień drewna. Jeżeli dojdzie 
do tego brak wspomnianego wcześniej natchnienia, taka rzeźba 
naprawdę rodzi się w bólach.
GW: - proszę powiedzieć ile czasu zajmuje wykonanie rzeźby 
np. postaci strażaka, myśliwego, oczywiście zakładając, że jest 
również wena…
KW: - Przeciętnie, na wykonanie takiej rzeźby o wielkości do 80 
cm trzeba poświęcić cały tydzień wytężonej pracy. 
GW: - czy wykonane prace w jakiś sposób pan zabezpiecza? Wiemy, 
że drewno nie zabezpieczone z upływem czasu traci swe walory.
KW: - Każdą rzeźbę lakieruję specjalnym lakierem dwuskładnikowym.
GW: - czy po za rzeźbią ma pan jakieś dodatkowe zainteresowania?
KW: - Tak, poza rzeźbami zajmuję się wędkowaniem. Dawniej czę-
sto jeździłem nad Narew, obecnie wędkuję raczej nad stawami. 
GW: - nad jaką rzeźbą pan aktualnie pracuje?
KW: - Właśnie ukończyłem rzeźbę pisarza. W tym momencie nie 
mam nic na warsztacie. 
GW: - co zatem zamierza pan wykonać w najbliższym czasie?
KW: - Od pewnego czasu noszę się z zamiarem wykonania orła, 
którego chcę umieścić w moim ogrodzie. Ten królewski ptak od 
dawna czeka na realizację. Jest to dosyć trudne wyzwanie, ale 
wierzę, że uda mi się temu sprostać. Podobnie jak inne rzeźby, tak 
i tą, zamierzam wykonać z jednego kawałka drewna. 
GW: - na pokazanych przez pana zdjęciach widać, zwierzęta 
pojawiają się w pańskich pracach. moją uwagę zwróciła ławka, 
którą zdobią dwie głowy konia.
KW: - Tak, konie jako zwierzęta od zawsze mi się podobały.  
W końcu zainspirowały mnie do tego, aby wyrzeźbić je w drewnie. 
Wpadłem na pomysł, aby głową tego zwierzęcia ozdobić oparcia 
ławki i tak powstała ta praca. Obecnie ławka ta zdobi gospodar-
stwo agroturystyczne moich znajomych. 
GW: - czego należy panu życzyć?
KW: - Przede wszystkim zdrowia, co więcej… chęci, siły, cierpliwości, 
natchnienia i ciekawych inspiracji na dalsze lata „mojego dłubania”.  
GW: - Bardzo dziękuję panu za spotkanie.
KW: - Dziękuję. 

Myśliwy. Fot. UG Św. Florian. Fot. UG Rzeźba strażaka. Fot. UG

Żabka. Fot. UG

Płaskorzeźba św. Jana Pawła II. Fot. UG

Pisarz. Fot. UG
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owacją na stojąco przyjęli słowacki Zespół Ludowy „ma-
guranka” mieszkańcy Wiśniewa i okolic, którzy przyszli na jego 
koncert 28 sierpnia br. w miejscowym ośrodku kultury.

Zagraniczna grupa była jednym z uczestników Międzynarodowego 
Festiwalu Folklorystycznego, który odbywał się w ramach „Dni Siedlec”.

W sali Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie pojawiła się 
prawie setka miłośników ludowych pieśni, przyśpiewek i tańców. Za-
graniczni goście ujęli publiczność niezwykle energetyczną muzyką, 
znakomitymi głosami, kolorowymi strojami i ciekawa choreografią.

Występ słowackiego Zespołu maGUranka

organizatorzy pierwszego spotkania z techniką i historią w Wiś-
niewie podsumowali tegoroczną imprezę. ocena wypada bardzo po-
zytywnie, dlatego jej pomysłodawcy już zapowiadają kolejne edycje.

- Na przygotowanie nie było zbyt dużo czasu, ale zadowolenie 
zawodników, którzy przyjechali z całego kraju, świetna pogoda 
i dość wysoka frekwencja pokazują, że warto organizować takie 
spotkania także w następnych latach. Szacujemy, że z weekendo-
wej oferty skorzystało około pół tysiąca widzów, ale już w przyszłym 
roku postaramy się, by zainteresowanie było jeszcze większe. Szcze-
góły jeszcze nie są ustalone, ale mamy wstępne deklaracje organi-
zatorów i pierwszych sponsorów, dlatego od razu przystępujemy 
do pracy - podsumowuje wójt gminy Wiśniew krzysztof kryszczuk.

Pierwsze Spotkanie z Techniką i Historią w Wiśniewie, które 
zorganizowali modelarze RC Łuków, wójt gminy i Stowarzysze-

I spotkanie z techniką i historią w Wiśniewie za nami...

nie Historyczne „Strzelcy Kaniowscy”, rozpoczęło się w piątek 19 
i trwało do niedzieli 21 sierpnia. Przez trzy dni widzowie mogli 
podziwiać akrobacje modeli RC i pokazy sprzętu wojskowego,  
a także uczestniczyć w konkursach wiedzy historycznej o lotni-
ctwie polskim, kampanii wrześniowej, Powstaniu Warszawskim  
i historii Regionu Podlaskiego oraz zawodach modelarskich.

Podsumowanie rywalizacji, połączone z wręczeniem pucharów 
i nagród odbyło się w niedzielne popołudnie, a całość prowadził 
znany w środowisku lotniczym jan jarosz, który od ponad trzydzie-
stu lat komentuje największe pokazy lotnicze organizowane m.in. 
w Radomiu, Sadkowie, Bydgoszczy czy Ławicach pod Poznaniem.

Wójt gminy Wiśniew podkreśla, że tegoroczne spotkanie od-
było się dzięki Bogusławowi dziubkowi, który zaproponował jego 
organizację właśnie w gminie Wiśniew oraz krzysztofowi jastrzęb-
skiemu, który udostępnił prywatny teren z lotniskiem dla małych 
samolotów. krzysztof kryszczuk uważa, że takie imprezy są dosko-
nałą formą promocji gminy i ma nadzieję, że to wydarzenie wpisze 
się na stałe do kalendarza cyklicznych imprez plenerowych.

Ias24

Grupa „Maguranka” występuje od 1977 roku, kiedy jej kie-
rownikiem był Wiktor majerik. Zespół brał czynny udział w orga-
nizacji Festiwalu Folkloru Zamagurské, ale po odejściu założyciela 
przestał koncertować. Swoją działalność wznowił w 1996 roku 
przy Urzędzie Miasta w Starej Wsi Spiskiej. Obecnie dyrektorami 
artystycznymi „Maguranki” są Peter Zelina i jego żona darina,  
a grupa liczy około czterdziestu członków. Regularnie uczestni-
czy w festiwalach folklorystycznych z powodzeniem promując  
„zamagurský” folklor nie tylko na Słowacji, ale także poza jej gra-
nicami, na przykład we Francji, Grecji, Włoszech i w Polsce.

wo

Słowacki Zespół Maguranka. Fot. UG Kapela z solistą. Fot. UG

Grupa rekonstrukcyjna. Fot. UG

Wspólne zdjęcie. Fot. UG
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Wspólne zdjęcie. Fot. UG

W sobotę 3 września br. miała miejsce narodowa akcja czy-
tania dzieła henryka sienkiewicza Quo vadis. także i nasza gmi-
na przystąpiła do tego „zrywu”. 

Punktualnie o godzinie 15:00 w Gminnej Bibliotece Publicz-
nej w Wiśniewie zebrali się miłośnicy literatury by „udać się w 
podróż” do starożytnego Rzymu. Liczba czytających przerosła 
najśmielsze oczekiwania organizatorów. - Gdyby przyszło nam 
czytać całą powieść trwałoby to pewnie całą dobę. Mamy nadzie-
ję, że podczas następnej tego typu akcji będzie nas jeszcze więcej. 
- powiedziała Barbara chojecka kierownik biblioteki. W Wiśnie-
wie czytano adaptację powieści przygotowaną specjalnie na tę 
okazję przez tomasza Burka, krytyka literackiego.

narodowe czytanie 
„Quo Vadis”  
henryka sienkiewicza

Wśród osób czytających znaleźli się przedstawiciele Rady 
Gminy Wiśniew na czele z przewodniczącą Beatą ługowską, bi-
blioteki, Kół Gospodyń Wiejskich, sołtysi oraz liczni mieszkańcy 
naszej gminy – w sumie było to 21 osób.

janina dołgich, dyrektor ośrodka kultury jest bardzo wdzięczna 
mieszkańcom, iż mimo wielu obowiązków zdecydowali się w tym dniu 
przybyć do biblioteki: - Jesteśmy gminą rolniczą, wielu nie pokończyło 
jeszcze prac polowych, wielu zrezygnowało ze swoich planów, by przy-
jechać na czytanie Sienkiewicza. Osoby czytające były z siedmiu miej-
scowości  - dorośli i młodzież. Jestem im za to bardzo wdzięczna. Mam 
nadzieję, że następnym razem będziemy czytać całą dobę…

W Wiśniewie akcja ta trwała, aż do godziny 21:00.
uo

Uczestnicy akcji. Fot. Mikołaj Dołgich

W Lesie mroczkowskim na pograniczu dwóch gmin, powiatów  
i województw, odbyła się msza święta w 153. rocznicę stracenia po-
wstańców polskich - żołnierzy powstania styczniowego. W niedzielę 
11 września ich pamięć uczcili przedstawiciele władz państwowych  
i samorządowych, duchowni i mieszkańcy okolicznych miejscowości.

Eucharystii przewodniczył ordynariusz Diecezji Siedleckiej 
biskup kazimierz Gurda, któremu towarzyszyli proboszczowie 
parafii w Śmiarach - ksiądz sławomir Groszek, w Domanicach 
- ksiądz kanonik andrzej Filipiuk, w Gręzówce - ksiądz kanonik 
adam krasuski oraz ksiądz emeryt czesław ciołek.

Wśród uczestników uroczystości byli jej inicjatorzy, pasjonaci 
historii - julian jastrzębski ze wsi Pluty i jerzy soczewka z miej-

Uroczystości pod dębem straceń

scowości Trzciniec w gminie Skórzec, a także wójtowie gmin Wiś-
niew - krzysztof kryszczuk i Łuków - mariusz osiak oraz minister 
krzysztof tchórzewski, który był patronem honorowym obcho-
dów. Hołd powstańcom oddały również poczty sztandarowe Ze-
społu Oświatowego w Śmiarach i OSP z Trzcińca.

Organizatorzy rocznicowych spotkań cieszą się, że z roku na rok ob-
chody gromadzą coraz większe grono uczestników. Co roku była to gru-
pa około 150 - 200 osób, a tym razem frekwencja była jeszcze większa.

Organizowana po raz szósty uroczystość odbywa się przy tak zwa-
nym „Dębie straceń” na granicy województw mazowieckiego i lubel-
skiego, powiatów siedleckiego i łukowskiego, a także gmin Wiśniew  
i Łuków w sąsiedztwie gminy Domanice. Dokładne okoliczności trage-
dii z czasów Powstania Styczniowego nie są znane. Wiadomo jednak, 
że w 1863 roku mieszkańcy tych okolic brali m.in. udział w walkach  
o Łuków, a gdy oddziały carskie zorganizowały skuteczną obronę  
w miejscowym klasztorze, powstańcy rozpoczęli wojnę partyzancką. 
Podczas odwrotu po przegranej drugiej bitwie pod Gręzówką, zostali 
zaatakowani przez wojsko rosyjskie w pobliżu wsi Mroczki. Pojmani wów-
czas jeńcy, według niektórych źródeł, zostali rozstrzelani, albo powiesze-
ni, a miejscem straceń miał być jeden z dębów w Lesie Mroczkowskim.

To tutaj odbywają się rocznicowe uroczystości, które kończy 
wspólny poczęstunek, przygotowywany co roku przez inne go-
spodynie. Tym razem goście mogli się posilić grochówką, ciastem 
i innymi specjałami, które oferowało Koło Gospodyń Wiejskich 
„Kumpele” z Gręzówki w gminie Łuków.                                  Ias24

Mszę świętą koncelebrował biskup Kazimierz Gurda. Fot. UG Dąb straceń. Fot. UG Zaproszeni goście. Fot. UG

Uczestnicy uroczystości
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W mieszkańcach wsi mroczki w gminie Wiśniew drzemią 
różne talenty, a do listy zdolności artystycznych można dopisać 
nową formę - kabaret. swoje pierwsze skecze miejscowi satyry-
cy zaprezentowali w niedzielę 25 września podczas, obchodzo-
nego już po raz dziewiąty, „święta Ziemniaka i kukurydzy”.

- Występ chyba się spodobał, bo został nagrodzony aplauzem 
publiczności. Widać, że w naszym środowisku jest zapotrzebowa-
nie na takie formy rozrywki. Skecze były oparte m.in. na współ-
czesnej adaptacji fragmentu „Nocy i dni” - relacjonuje sołtys Ro-
man krasuski.

Podobnie jak w poprzednich latach świętowanie poprzedził 
rajd rowerowy „Szlakiem historii przez lasy Jaty”. Tym razem 
uczestniczyło w nim około 70 cyklistów w różnym wieku, w tym 
przedstawiciele władz gminnych z wójtem krzysztofem kryszczu-
kiem. - Wyprawa miała typowo rekreacyjny charakter, a do poko-
nania mieliśmy prawie 30 kilometrów z placu przy naszym domu 
kultury, przez okolice Gręzówki i rezerwatu Jata. Było chłodno, 
ale sucho, czyli pogoda wręcz idealna na wrześniowe eskapady 
na dwóch kółkach - relacjonuje przewodnicząca Koła Gospodyń 
Wiejskich w Mroczkach agnieszka krasuska.

Podsumowanie rajdu, połączone z festynem rodzinnym, od-
było się w domu kultury, gdzie do cyklistów dołączyli pozostali 
uczestnicy. W sumie zebrało się około 150 osób, które smakując 
regionalne potrawy serwowane przez miejscowe KGW, bawiły 
się, tańczyły i podziwiały zdolności sceniczne lokalnych artystów. 
Po raz pierwszy mieszkańcy wsi Mroczki przygotowali na ziemnia-

IX święto Ziemniaka i kukurydzy 
czano-kukurydziane święto skecze i autorską piosenkę. - Widzo-
wie byli pod wrażeniem, podobnie jak podczas występu Zespołu 
Pieśni i Tańca im. Zbigniewa Myrchy „Wiśniewiacy”, a żywiołowy 
pokaz zumby porwał na parkiet sporą grupę naszych gości - mówi 
sołtys roman krasuski.

Niedzielne popołudnie w Mroczkach zakończyła zabawa  
taneczna, którą poprowadził paweł ksionek z Gminnego Ośrodka 
Kultury w Wiśniewie.

Ias24

18 września br. przez teren naszej gminy przemierzał XVII mazowie-
cki samochodowy i motocyklowy rajd turystyczny.

Organizatorami tej imprezy byli: Oddział PTTK „Podlasie” w Siedlcach, 
„Tygodnik Siedlecki”, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Siedl-
cach. Współorganizatorem rajdu była Gmina Wiśniew i Dwór Mościbrody.
Celem imprezy było:
- rozwijanie wśród kierowców amatorów umiejętności jazdy nawigacyjnej   
- doskonalenie kultury jazdy, poznanie zasad bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i pogłębianie znajomości kodeksu drogowego
- poznawanie walorów krajoznawczych oraz historii Gminy Wiśniew, 

Siedlce i Powiatu Siedleckiego
- prezentacja samochodów i motocykli
- promocja zdrowia i trzeźwego stylu życia.

Uczestnicy mieli do przejechania trasę o długości 60 km. Przed 
wyjazdem na trasę załogi motocyklowe brały udział w konkurencji 
sprawnościowej przygotowanej przez FMB, natomiast załogi samo-
chodowe po przekroczeniu linii mety uczestniczyły w sprawnościo-
wym torze przeszkód przygotowanym przez WORD w Siedlcach.  
Na trasie rajdu zawodnicy rozwiązywali zadania z zakresu pierwszej 
pomocy, wiedzy krajoznawczej i przepisów ruchu drogowego.

W tym dniu odbyły się także konkursy sprawnościowe, plener 
malarski i konkurs krajoznawczy „Znam powiat siedlecki”. Dla zgro-
madzonych gościnnie wystąpił zespół poWer Beat z Wiśniewa.

XVII mazowiecki samochodowy i motocyklowy rajd turystyczny

W kategorii samochodów pierwsze miejsce zajęły: ewa i dorota 
krasnodębskie. Panie zdobyły również puchary dla najlepszego kie-
rowcy i najlepszego pilota. W kategorii motocykli najlepsi okazali się 
arkadiusz i ewelina łuka.                                                                      uo

Rajd Siedlce-Mościbrody. TS

Nowe sceniczne wcielenie sołtysa. Fot. UG Uczestnicy rajdu. Fot. UG Skecz w wykonaniu Państwa Krasuskich. Fot. UG

Zgromadzona publiczność. Fot. UG
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Cieszy nas fakt, że od września 2016 r. wszystkie miejsca 
w Przedszkolu Samorządowym w Wiśniewie są wykorzysta-
ne, a do oddziałów przedszkolnych w Radomyśli i Śmiarach 
uczęszczają nawet dzieci trzyletnie. Zachęcamy rodziców, 
aby korzystali z oferty przedszkola w pełnym zakresie, nie 
tylko przez pięć godzin dziennie. Wyposażenie przedszkola  
w Wiśniewie, jak też oferta różnych zajęć również po go-
dzinie 13-tej zachęcają, aby nasze dzieci rozwijały się pod 
okiem, pieczą fachowej i przygotowanej kadry pedagogicz-

nowy rok szkolny ruszył pełną parą
Wrzesień – na ulicach, placach przyszkolnych pełno dzieci i młodzieży, w obiektach oświatowych gwar i ruch, co oznacza że nowy 

rok szkolny 2016/2017 ruszył pełną parą. 
Do placówek oświatowych na terenie gminy Wiśniew od 1 września 2016 r. codziennie spieszy 570 uczniów i dzieci w wieku przed-

szkolnym. Dane w zakresie liby uczniów w poszczególnych szkołach na dzień 10 września 2016 r. przedstawiamy w formie tabelarycznej.

placówka oświatowa 
Wychowanie przedszkolne

tj. przedszkole i oddział przed-
szkolny

szkoła podsta-
wowa Gimnazjum

Razem
Liczba uczniów 

w Zespole

Zespół Oświatowy w Wiśniewie 71 158 89 318

Zespół Oświatowy w Radomyśli 18 76 42 136

Zespół Oświatowy w Śmiarach 19 57 40 116

raZem wg etapów kształcenia 108 291 171 570

nej. Dzieci mogą korzystać z pełnego wyżywienia: śniadania, 
obiadu, podwieczorku, które przygotowują Panie na stołów-
ce przyszkolnej (nie catering). Dlaczego więc skracamy pobyt 
naszych dzieci w przedszkolu do minimum?

Całej braci szkolnej i przedszkolnej, kadrze pedagogicznej  
z dyrekcją na czele, życzymy pomyślnego i obfitego w ciekawe wy-
darzenia i projekty edukacyjne – trwającego już roku szkolnego. 
O tym, co w naszych placówkach się dzieje, pisać i informować 
będziemy na łamach naszych Gminnych Wieści.                         bw

Początek roku szkolnego w ZO Wiśniew. Fot. UG
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W czwartek 16 czerwca 2016 r. w siedzibie narodowego Ban-
ku polskiego odbyła się gala finałowa młodych przedsiębiorczych, 
na której zaproszone zespoły  prezentowały swoje projekty. 

Wśród 10 zespołów zaproszonych z całej Polski znalazła się 
delegacja uczniów z naszej szkoły. Była to grupa „Przedsiębiorcze 
Radomyślanki” (Wiktoria Cegiełko, Małgorzata Krasuska, Anna 
Oknińska, Natalia Wiszniewska i Marcin Gałąska), realizująca pro-
jekt: „Zakładamy i prowadzimy firmę” pod opieką p. J. Niedziółki. 
Dla naszych uczniów było to ogromne wyróżnienie i nagroda za 
całoroczną pracę nad poszczególnymi zadaniami przewidzianymi 
w projekcie. Każda grupa przygotowywała stanowisko reklamują-
ce swoją całoroczną pracę oraz założoną firmę. Stanowisko oglą-
dali wszyscy uczestnicy gali, ale szczególnie ważni byli Eksperci, 
którzy odwiedzali stanowiska, zadawali grupie pytania, dyskuto-
wali o działaniach podczas zakładania firmy, ale przede wszystkim 
chwalili i dawali bardzo cenne uwagi na przyszłość. 

Nasza grupa, która w tym roku zakładała Gospodarstwo Agro-
turystyczne „Pod Podkową”,  oprócz typowej prezentacji swojej 
firmy (plakaty, ulotki, opowieści), w ramach atrakcji przygotowała 
zdrowy poczęstunek, na który składały się: własnoręcznie upie-
czone ciasteczka owsiane i chleb, miody, dżemy, suszone owoce 
itp. Wywołało to wiele entuzjazmu i cieszyło się ogromnym zain-
teresowaniem wśród odwiedzających nasze stoisko. 

Na koniec gali, po zakończeniu, gratulacjach i rozdaniu 
dyplomów oraz upominków wszystkie grupy miały możliwość 
zwiedzania niedawno otwartego Centrum Pieniądza w  NBP. 
Na wszystkich zwiedzających zrobiło ono ogromne wraże-
nie. Po tych emocjach wszyscy wrócili do domów z ogromnym 
bagażem wiedzy, wspomnień, nowych pomysłów i kontaktów 
oraz doświadczeń. Naszą grupą opiekowały się p. J. Niedziółka 
i p. M. Gregorczuk.

Gala młodych przedsiębiorczych  
w narodowym Banku polskim w Warszawie 

dzień tabliczki mnożenia 
Dnia 30 września po raz drugi odbył się w naszej szkole Dzień 

Tabliczki Mnożenia. Celem akcji jest propagowanie zabawowej 
formy nauczania-uczenia się matematyki.

Ma ona zachęcić do przypomnienia sobie tabliczki mnoże-
nia w przyjemny, niecodzienny sposób. Akcja jest okazją dla ucz-
niów do nadrobienia „tabliczkowych” zaległości po wakacjach. 
Natomiast dorośli mogą dać przykład dzieciom – pokazując swoją 
świetną znajomość trudnych przypadków mnożenia. 

W naszej szkole opiekunem akcji była p. J. Niedziółka. Egza-
miny tabliczkowe odbyły się w klasach IV – VI oraz gimnazjalnych.  
W akcji mogli wziąć udział również chętni nauczyciele. Każdy, kto po-
myślnie zdał egzamin otrzymywał certyfikat Mistrza Tabliczki Mnoże-
nia oraz drobny upominek i ocenę bardzo dobrą z matematyki. 

Ponadto uczniowie w grupach rozwiązywali różnorodne za-
gadki matematyczne dotyczące tabliczki mnożenia.                     jn

Prezentacja firmy. Fot. UG

Przedsiębiorcze Radomyślanki wraz z opiekunami. Fot. ZO Radomyśl
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początek nowego roku szkolnego przyniósł nam wiele radości. praca 
nauczycieli, uczniów oraz rodziców i pracowników szkoły została doce-
niona - otrzymaliśmy Wojewódzki certyfikat szkoły promującej Zdrowie. 

O jego przyznanie staraliśmy długo. Podejmowaliśmy wiele dzia-
łań w obszarze czterech standardów:

- Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczest-
nictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie pro-
mocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.

- Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopo-
czuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz 
rodziców uczniów.

- Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla 
uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do 
poprawy skuteczności działań w tym zakresie.

Zespół oświatowy w śmiarach  
- szkołą promującą Zdrowie

- Warunki oraz organiza-
cja nauki i pracy sprzy-
jają zdrowiu i dobremu 
samopoczuciu uczniów, 
nauczycieli i innych pra-
cowników szkoły oraz 
współpracy z rodzicami.

Otrzymany certyfikat jest 
dla nas nie tylko wielkim wy-
różnieniem ale przede wszyst-
kim zachętą do dalszej pracy 
nad podnoszeniem jakości naszej pracy w obszarze tematyki zdro-
wotnej. Wspólnie będziemy podejmować kolejne zadania aby za kil-
ka lat móc otrzymać Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. 

kw

1.09.2016r. rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Przed nami 
nowe zadania, plany i zamierzenia.  Przecież nie może być 
on gorszy od poprzedniego. Tego dnia cała społeczność 
szkolna wzięła udział we mszy św., a następnie w uroczystej 
inauguracji nowego roku.

We wrześniu miały miejsce w naszej szkole różne wydarze-
nia. Krótko przedstawiamy niektóre z nich.
Dnia 06.09.16r. gościliśmy asp. szt. Janusza Cabaja z Sekcji 
Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach. 
Pan aspirant wygłosił pogadankę dla dzieci i młodzieży nt. 
„Bezpieczna droga do szkoły”. Przypomniał również o ko-
nieczności noszenia elementów odblaskowych. 
11.09.2016 r. wzięliśmy udział w uroczystych obchodach 153 
rocznicy stracenia powstańców polskich –żołnierzy powstania 
styczniowego, 1863 r., które odbyły się pod Dębem Straceń  
w Lesie Mroczkowskim.
15.09.2016 r. odbyło się spotkanie ze strażakami z Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Wiśniewie. Panowie strażacy: Karol Woźniak  
i Łukasz Wróbel  przekazali  nam wiele cennych informacji na temat 
przestrzegania zasad bezpieczeństwa.Chętnie odpowiadali rów-
nież na ciekawe pytania dzieci. Dużą atrakcją dla maluchów było 
oglądanie wozu strażackiego i sprzętu pożarniczego. Największą 
jednak niespodziankę sprawiła możliwość gaszenia pożaru, oczy-
wiście „na niby”. Takie spotkanie jest świetną okazją do bliższego 
poznania zawodu strażaka i niebezpieczeństw z nim związanych. 
18.09.2016 r. wzięliśmy udział w Dożynkach. W tym roku naszą re-
prezentację stanowili uczniowie od klasy IV aż po klasę III gimnazjum. 
Zaprezentowaliśmy nasze umiejętności wokalne i taneczne. Z pio-
senką „Bahama Mama” wystąpiły uczennice klasy IV;  Oknińska do-
minika, krasuska paulina oraz Żurawska justyna. Następnie Anna 
krasuska zaczarowała publiczność wykonaniem piosenki pt. „Czas 
nas uczy pogody” z repertuaru Grażyny Łobaszewskiej. Na zakończe-
nie wykonaliśmy układ taneczny pt. „Bo my lubimy tańczyć!”. A kto 
w naszej szkole lubi tańczyć? Oto oni: Oknińska dominika, krasuska 
paulina, Żurawska justyna, jastrzębski michał, krasuska milena, Fi-
lipczuk kaja, ługowska martyna, Żurawska marta, jastrzębska mo-
nika, Izdebska paulina, jastrzębska Wiktoria, jastrzębska Wiktoria, 
krasuska aleksandra, Grzyb Grzegorz.
20.09.2016 r. po raz pierwszy obchodziliśmy Dzień Przedszkolaka. 
Z tej okazji  Samorząd Uczniowski wybrał się w odwiedziny do 
naszych najmłodszych dzieciaczków. Złożył im najserdeczniejsze 
życzenia: mnóstwo radości, uśmiechów...  Potem wszyscy ra-
zem uczyli się tańca. Przedszkolaki świetnie się przy tym bawiły.  

Zespół oświatowy w śmiarach

Kolejną atrakcją było wspólne czytanie i dyskutowanie o baśni pt. 
„Ołowiany żołnierzyk”.  Dzieci z wielkim zapałem odpowiadały na 
pytania swoich starszych koleżanek. Nie zabrakło również słody-
czy, które wywołały uśmiech na tych beztroskich twarzyczkach.

We wrześniu bierzemy też udział w akcji sprzątania świa-
ta. robiąc porządki w pobliskim lesie i na terenie wokół szkoły. 
„sprzątanie świata – polska” to wspólna lekcja poszanowania 
środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja 
odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się 
nasz negatywny wpływ na środowisko. 

Przed nami nowe wydarzenia - równie atrakcyjne, jak te, o któ-
rych piszemy, bo w szkole przecież zawsze dzieje się coś ciekawego.

bm

Spotkanie ze strażakami. Fot. UG

Spotkanie z Policjantem. 
Fot. ZO Śmiary
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W dniu 1 września 2016 r. o godzinie 10:30 w naszej szko-
le zabrzmiał pierwszy w tym roku szkolnym dzwonek. oznacza 
to, że wyczekiwane przez wszystkich wakacje dobiegły końca, a 
uczniowie już od jutra rozpoczną lekcje.

Moment uroczystego rozpoczęcia nowego roku szkol-
nego poprzedziła Msza św., na którą przybyli ucznio-
wie, nauczyciele i rodzice. W trakcie uroczystości w szko-
le, Dyrektor – p. Urszula Sosnówka serdecznie powitała 
gości, grono pedagogiczne i innych pracowników szkoły, ro-
dziców, uczniów oraz dzieci z przedszkola. Przeczytała rów-
nież List Rzecznika Praw Dziecka, w którym zwraca się on 
do uczniów i uczennic pisząc między innymi: „Dyskutujcie  
o prawach dziecka i prawach ucznia. Upominajcie się o nie. 
Szkoła to nie tylko edukacja – dajcie się dostrzec znakomitymi 
wynikami w nauce, ale i postawą, która wykracza poza trady-
cyjnie rozumianą wiedzę. Pozwalajcie się motywować – wielu 

początek roku szkolnego 2016/17
podziękuje za to swoim nauczycielom w za kilka lub kilkana-
ście lat”. 

Następnie głos zabrali goście: ks. Proboszcz Henryk Krupa 
oraz p. Małgorzata Dymecka – Przewodnicząca Rady Rodziców. 
Na zakończenie, uczennica naszego gimnazjum, Aleksandra 
Kryszczuk, przypomniała wszystkim o przypadającej na dzień  
1 września – 77. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Pamiętaj-
my, że 1 września 1939 r. tuż przed godziną 4.45 rano, niemieckie 
wojska zaatakowały polską Wojskową Składnicę Tranzytową ulo-
kowaną na gdańskim półwyspie Westerplatte. Oddziały polskie 
pod dowództwem majora Henryka Sucharskiego do 7 września 
1939 r. bohatersko broniły placówki przed atakami wroga z mo-
rza, lądu i powietrza. To data uznawana za symboliczny początek 
II wojny światowej.

Na spotkaniach z wychowawcami uczniowie otrzymali plany 
lekcji na kolejne 10 miesięcy szkolnych zmagań. Powodzenia!

zo wisniew

Nauczyciele ZO Wiśniew. Fot. UG

Uczniowie ZO Wiśniew. Fot. UG

Początek roku szkolnego w ZO Wiśniew. Fot. UG
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Gminna Liga ,,piłkarskie szóstki” 
o puchar Wójta Gminy Wiśniew

Liga LZs w piłce nożnej ,,jesień 2016’’

s p o r t

do turnieju o puchar Wójta Gminy Wiśniew, zgłosiło się 9 ze-
społów: Wiśniew, Wiśniew U-16, Wiśniew U-21, Borki-paduchy, 
ciosny, Wólka Wiśniewska, Wiśniew kolonia, Gostchorz-kaczo-
ry, perła. nadmieńmy iż zawody skierowane są do młodzieży od 
lat 14 i dorosłych, wyłącznie dla mieszkańców gminy Wiśniew.

Liga rozgrywana jest systemem ,,każdy z każdym’’ (od  sierpnia 
do października). Czas gry to 2 x 30 minut. A oto wyniki meczów 
rozegranych do 26 września.
- Wiśniew U-16 : Wiśniew-Kolonia - 5:8
- Wiśniew U-21 : Ciosny - 12:5
- Wiśniew U-16 : Ciosny - 2:4
- Wiśniew U-21 : Wiśniew-Kolonia - 13:8
- Wiśniew U-16 : Wiśniew - 6:8 
- Wólka Wiśniewska : Wiśniew-Kolonia - 8:2
- Wiśniew U-21 : Borki-Paduchy - 7:4
- Perła : Wiśniew U-16 - 10:7 
- Wiśniew : Gostchorz-Kaczory - 2:3
- Wiśniew-Kolonia : Gostchorz-Kaczory - 3:5
- Borki-Paduchy : Ciosny - 4:5
- Wiśniew U-21 : Wólka Wiśniewska - 4:4
- Wiśniew U-16 : Gostchorz-Kaczory - 3:13
- Perła : Borki-Paduchy - 4:12
- Wiśniew U-21 : Wiśniew - 10:2
- Perła : Wólka Wiśniewska - 1:26

Serdecznie zapraszamy do śledzenia zmagań sportowców 
i oczywiście do dopingowania swojego zespołu, bo naprawdę 
emocje są niesamowite.                                                                   rp

dobiegły końca rozgrywki Ligi regionalnej LZs w piłce nożnej 
„Wiosna 2016”. po 6. kolejkach drużyna Uks Wiśniew zajęła 
drugie miejsce, zdobywając srebrny medal.

Bilans meczów to: 13 punktów, 14 strzelonych bramek, 5 stra-
conych. Z powodu jednego remisu i jednej przegranej przypadł 
nam drugi stopień na podium, jednym punktem wyprzedził nas 
zespół z Koszewnicy.
Wyniki poszczególnych meczów przedstawiają się następująco:
- LZS Rzakta : UKS Wiśniew - 2:1,
- UKS Wiśniew : LZS Toki - 1:0,
- LZS Herkules Nowe Osiny : UKS Wiśniew - 1:5,
- UKS Wiśniew : LZS Koszewnica - 1:1,
- LZS Żeliszew : UKS Wiśniew - 1:3,
- UKS Wiśniew : LZS Kotuń - 3:0.

W środę 6 lipca z rąk pana Kazimierza Sitkiewicza, prezesa 
Zrzeszenia LZS Siedlcach, drużyna UKS Wiśniew otrzymała srebr-
ne medale, puchar a także nagrody rzeczowe.

Warto podkreślić, że UKS Wiśniew brał udział także w roz-
grywkach Siedleckiej II Ligi Piłkarskich Szóstek, gdzie zajął III miej-
sce po rundzie wiosennej. Z całego serca dziękujemy zawodni-
kom za godne reprezentowanie naszej gminy w regionie, a przede 
wszystkim za pracę i wysiłek, który włożyli w to, aby osiągnąć sukces. 
Gratulujemy! 

rp
 

W niedzielę 28 sierpnia 2016 r. gminna drużyna piłki nożnej Uks 
Wiśniew rozpoczęła zmagania w Lidze regionalnej Ludowe Zespoły 
sportowe w piłce nożnej „jesień 2016”. 

Pierwszym przeciwnikiem UKS, który stanął na drodze po ligowe 
punkty był LZS Płomień Dębe Wielkie, niestety okazał się skuteczny, gdyż 
drużyna z Wiśniewa uległa 1:0 Mecz odbywał się w Dębe Wielkie. Go-
spodarze oddali jeden strzał na naszą na bramkę my natomiast z połowy 
przeciwnika praktycznie nie schodziliśmy, niewykorzystany rzut karny, 
poprzeczki, sport czasami jest niesprawiedliwy (z przebiegu meczu).

W kolejnym spotkaniu ligowym (11 września) UKS Wiśniew na boisku  
w Szostku, w 30 stopniowym upale, zmierzył się z LZS Toki, pewnie pokonu-
jąc zespół gospodarzy 5:1 ( rundzie wiosennej było tylko 1:0 dla Wiśniewa).

Natomiast 18 września UKS Wiśniew udał się na mecz do No-
wych Osin, na mecz z Herkulesem Nowe Osiny, gdzie odniósł w pełni 
zasłużone zwycięstwo 4:2.

II miejsce Uks Wiśniew

Gratulujemy i dziękujemy pięknie za godne reprezentowanie naszej 
gminy w regionie. Przed naszą drużyną jeszcze 2 mecze w ramach ligi 
LZS, z LZS Koszewnica i Żeliszew.

rp

LZS Koszewnica - UKS Wiśniew. Fot. R. Pierog

Fot. R. Pierog.

Medal za II miejsce. Fot. UG Puchar. Fot. UG
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teLeFony do UrZędU GmIny

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

Zapraszamy na stronę
www.wisniew.pl

e-mail: ug@wisniew.pl

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

113 – Oświata
114 –  Ewidencja Działalności 

Gospodarczej
117 – Fax
120 – Pomoc społeczna
125 – Świadczenia rodzinne

numery wewnętrzne przewodnicząca  
rady Gminy Wiśniew

Beata ługowska 
pełni dyżur w pierwsze czwartki miesiąca  

tj. 3 listopada i 1 grudnia

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

Osoby zainteresowane  
proszone są o wcześniejszy kontakt  

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

bądź telefonicznie, tel. 25 641 73 13.

Wójt Gminy Wiśniew  
krzysztof kryszczuk  

przyjmuje interesantów  
w każdy czwartek  

w godz. 10.00 – 17.00

Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniewie zaprasza wszystkich chętnych do zapisów  
na sekcje muzyczną (nauka gry na keyboardzie i akordeonie).  

Więcej informacji pod numerem telefonu 26 6417 311 lub w budynku Gminnego Ośrodka Kultury.

Informujemy, że od października będzie prowadzony również nabór dzieci  
do Zespołu Pieśni i Tańca Ludowego „Wiśniewiacy”.  

Zapraszamy dzieci  w wieku od 4 lat na próby do Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie.  
Czwartki o godz. 17.00 ( grupa młodsza) i 18.00 (grupa starsza).

10.09.2016 r. w Gminnym ośrodku kultury 
w Wiśniewie odbył się VIII turniej szachowy  
o puchar Lata. do gry przystąpiło 18 zawodników. 
A oto wyniki:

juniorzy:
- I miejsce - Żurawicki Jakub,
- II miejsce - Plichta Krzysztof,
- III miejsce - Wojciech Kakowski.

seniorzy:
- I miejsce - Czapla Andrzej,
- II miejsce - Litwiniec Andrzej,
- III miejsce - Krasuski Paweł.

turniej 
szachowy

Wszyscy szachiści otrzymali dyplomy, a najlepsi oczywiście nagrody rzeczowe. 
Wszystkim zawodnikom bardzo serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów. 
Nagrodę specjalną w kategorii Junior otrzymała Żurawicka Aleksandra jako 
jedyna dziewczyna uczestnicząca w turnieju.

Sędziował Józef Flaziński z Sokołowa Podlaskiego.                                         mk

nabory do sekcji

Zawodnicy w trakcie turnieju. Fot. GOK

gok
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jak byś się zachował, widząc nietrzeźwą osobę, która chce wsiąść za kierownicę? czy wiedziałbyś, co zrobić? każdego dnia możesz 
spotkać na swojej drodze pijanego kierowcę! od tego, czy go powstrzymasz, może zależeć czyjeś życie. nie wahaj się reagować!

prawo wobec pijanego kierowcy 
Czy wiesz, jak wiele ryzykuje kierowca, który prowadzi po alkoholu? Oprócz tego, że naraża na śmiertelne niebezpieczeństwo siebie, pa-

sażerów i innych użytkowników ruchu drogowego, grożą mu poważne problemy z prawem. Kary dla pijanych kierowców w Polsce są surowe.  
Kierowca z zawartością alkoholu w organizmie, która wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2 do 0,5 promila (albo zawartością 
alkoholu w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3) , popełnia wykroczenie z art. 87 kodeksu wykroczeń.  Grozi mu 
kara grzywny do 5000 zł,  a nawet kara aresztu (do 30 dni) oraz zakaz prowadzenia pojazdów . Warto wyjaśnić, że sformułowanie „prowadzi 
do” dotyczy przypadku, w którym kierujący pił alkohol na krótko przed tym, jak usiadł za kierownicą (wypita substancja nie zdążyła jeszcze 
w całości przeniknąć do krwioobiegu). Kierowca prowadzący w stanie nietrzeźwości – gdy zawartość alkoholu przekracza lub prowadzi 
do 0,5 promila – podlega karze na podstawie art. 178a kodeksu karnego. Grozi mu wysoka grzywna, kara ograniczenia albo pozbawie-
nia wolności do lat 2 oraz utrata uprawnień na czas od roku do 10 lat. Recydywiści mogą otrzymać wyrok do 5 lat pozbawienia wolności,  
a sprawcy wypadków, których następstwem jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób – do 12 lat pozbawienia 
wolności. Jeżeli pijany kierowca powoduje katastrofę w ruchu lądowym, w wyniku której giną ludzie, grozi mu nawet 15 lat więzienia! 
Jeśli następstwem wypadku z udziałem nietrzeźwego kierowcy jest śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na zdrowiu, sąd orzeka 
zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na zawsze. Zasada ta obowiązuje także wówczas, gdy sprawca przestępstwa 
zbiegł z miejsca zdarzenia. 

gkrpa

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

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

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

kto może złożyć wniosek o leczenie odwykowe? 
Wniosek może złożyć dowolna osoba (sąsiad, członek rodziny itp.) lub instytucja (zakład pracy, pomoc społeczna, policja, prokuratu-
ra), która wie o osobie nadużywającej alkoholu i powodującej rozkład życia rodzinnego, demoralizacje małoletnich, uchylającej się od 
pracy albo systematycznie zakłócającej spokój lub porządek publiczny. Wniosek należy złożyć w siedzibie GKRPA właściwej ze względu 
na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby, której wniosek dotyczy.

GmInna komIsja roZWIąZyWanIa proBLemÓW aLkohoLoWych  
W WIśnIeWIe

ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew (działająca przy GOPS Wiśniew) 
pokój nr 10  tel. (25) 641 73- 13 wew. 110.

Informujemy, że w każdą środę w Urzędzie Gminy w Wiśniewie  
w godzinach 9.00 – 11.00 pełni dyżur przedstawiciel PZU SA, u którego można m.in.:

- pozyskać informacje o ubezpieczeniach,
- zawrzeć polisę,
- opłacić składkę za ubezpieczenia rolne i komunikacyjne,
- uzyskać pomoc w zakresie zgłoszenia szkody.

Stanowisko usytułowane jest na parterze w sali konferencyjnej.  

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 666-889-993.
wo

Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych  
w Wiśniewie

Gkrpa w Wiśniewie informuje

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

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

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

Krople wieczności
Audycja fundacji „Głos Ewangelii”.

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

Relaks z książką
Fragmenty powieści nowości wydawniczych.

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

Śladami Jana
Audycja fundacji „Głos ewangelii”.

Reportaż Fundacji „Głos Ewangelii”

Kącik czytelniczy
Audycja przygotowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Wiśniewie.

Noc w krainie łagodności
Blok muzyki z nurtu poezji śpiewnej.

100% Disco 
Blok muzyki z nurtu  
disco i dance.

Emisja od poniedziałku  
do piątku co dwie godziny 

od 10:00 do 22:00

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

12:30, 16:30, 20:30

Emisja: sobota o każdej 
pełnej godzinie  

od 10.00 do 22.00.

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

12:15, 16:15, 20:15

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

Niedziela godz. 17:00

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

13:30, 17:30, 21:30

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

21:30

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

20:30

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

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

19:30

Emisja:  
Codziennie  

od 22:00 do 06:00.

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

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


