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 Wójt  
Gminy Wiśniew

 Przewodnicząca  
Rady Gminy Wiśniew                                          

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
wszystkim mieszkańcom Gminy Wiśniew 
składamy najserdeczniejsze życzenia.

Radujmy się z narodzin Jezusa Chrystusa.
Kolędujmy Mu, chwalmy Jego imię i głośmy dobrą nowinę.

Niech wigilijny opłatek symbolizuje naszą jedność z Synem Bożym,
a życzenia spokoju, szczęścia i pomyślności
spełnią się w nadchodzącym - 2018 roku.

W imieniu samorządu Gminy Wiśniew
życzą

I rzekł do nich anioł: Nie bójcie się,
bo oto zwiastuję Wam radość wielką,

która będzie udziałem wszystkiego ludu,
gdyż dziś narodził się Wam Zbawiciel,

którym jest Chrystus Pan.
(Łuk. 2.10-11)
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Informacja Wójta Gminy Wiśniew

• Nr 244/2017 z dnia 26.09.2017 r. w sprawie powołania komisji 
do odbioru przedmiotu zamówienia „Budowa świetlicy wiejskiej 
w Tworkach” w ramach zadania inwestycyjnego „Projekt i prze-
budowa świetlicy wiejskiej w Tworkach”.

• Nr 245/2017 z dnia 29.09.2017 r. w sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2017 r.

• Nr 246/2017 z dnia 4.10.2017 r. w sprawie prowadzenia ewi-
dencji zbiorników bezodpływowych i ewidencji przydomowych 
oczyszczalni ścieków.

• Nr 247/2017 z dnia 11.10.2017 r. w sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2017 r. 

• Nr 248/2017 z dnia 23.10.2017 r. w sprawie powołania komisji 
przetargowej „ Odbiór odpadów komunalnych z nierucho-
mości zamieszkałych na terenie gminy Wiśniew i GP SZOK, 
z wyłączeniem: zużytych baterii i akumulatorów, zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego”.

• Nr 249/2017 z dnia 23.10.2017 r. w sprawie powołania komi-
sji przetargowej „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji 
deszczowej na terenie gminy Wiśniew w częściach.

• Nr 250/2017 z dnia 27.10.2017 r. w sprawie wyboru banku  
do wykonywania obsługi bankowej budżetu Gminy Wiśniew.

• Nr 251/2017 z dnia 27.10.2017 r. w sprawie powołania komisji 
do odbioru zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi dojaz-
dowej do gruntów rolnych w Helenowie.

• Nr 252/2017 z dnia 30.10.2017 r. w sprawie ustalenia dodatko-
wego dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę 
w Urzędzie Gminy Wiśniew w 2017 roku.

• Nr 253/2017 z dnia 7.11.2017 r. w sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2017 r. 

• Nr 254/2017 z dnia 10.11.2017 r. w sprawie projektu uchwały 
budżetowej na rok 2018.

• Nr 255/2017 z dnia 10.11.2017 r. w sprawie projektu Wielolet-
niej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniew na lata 2018 – 2025.

• Nr 256/2017 z dnia 21.11.2017 r. w sprawie ustalenia ceny nie-
ruchomości mienia gminnego.

• Nr 257/2017 z dnia 30.11.2017 r. w sprawie zmian w budżecie 
gminy  na 2017 r. 

jk

Zarządzenia wydane w okresie od 14 września do 1 grudnia 2017 r.

UchWały Podjęte PRZeZ Radę GmIny WIśnIeW

• Uchwała Nr XXXIV/228/2017 w sprawie współdziałania w celu 
utworzenia „ Klastra Energii Ziemi Siedleckiej”.

• Uchwała Nr XXXIV/229/2017 w sprawie wyrażenia opinii  
o zmianie granic Gminy Wiśniew polegającej na wyłączeniu  
z jej obszaru sołectwa Wólka Wołyniecka i włączeniu tego sołe-
ctwa do Gminy Siedlce.

• Uchwała Nr XXXIV/230/2017 w sprawie zmiany w budżecie 
gminy Wiśniew na 2017 r.

• Uchwała Nr XXXIV/231/2017 w sprawie uchylenia uchwały  
w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Warszawie.

• Uchwała Nr XXXIV/232/2017 w sprawie upoważnienia Wójta 
Gminy do wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu 
nieruchomości mienia gminnego w miejscowości Wiśniew. 

Podczas XXXIV sesji w dniu 6 października 2017 r. Rada Gminy Wiśniew podjęła następujące uchwały:

• Uchwała Nr XXXV/233/2017 w sprawie w sprawie zmian  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2024.

• Uchwała Nr XXXV/234/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy 
Wiśniew na 2017 rok.

• Uchwała Nr XXXV/235/2017 w sprawie w sprawie przejęcia  
zadań Powiatu Siedleckiego 

• z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych w obrębie 
gminy Wiśniew.

• Uchwała Nr XXXV/236/2017 w sprawie zmiany Uchwały Rady 
Gminy Wiśniew Nr XXI/131/2016 z dnia 20 lipca 2016 roku  
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku 
na terenie Gminy Wiśniew.

• Uchwała Nr XXXV/237/2017 w sprawie zmiany uchwały Rady 
Gminy Wiśniew Nr XXI/132/2016 z dnia 20 lipca 2016 roku  
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpa-
dów w zmian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi.

• Uchwała Nr XXXV/238/2017 w sprawie wyboru metody usta-
lenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
stawki tej opłaty.

• Uchwała Nr XXXV/239/2017 w sprawie wyrażenia zgody na 
przyjęcie darowizny nieruchomości. 

Podczas XXXV sesji w dniu 25 października 2017 r. Rada Gminy Wiśniew podjęła następujące uchwały:

Zmarł Stanisław Szczepański
27 października 2017 r. w wieku 89. lat zmarł Stanisław Szczepański, wieloletni radny  

i sołtys miejscowości Łupiny.
Pan Stanisław był człowiekiem o dobrym sercu, społecznikiem cieszącym się uznaniem 

wśród sąsiadów i mieszkańców miejscowości w której mieszkał od urodzenia. Radny Rady 
Gminy Wiśniew I kadencji w latach 1990- 1994, radny Rady II kadencji oraz członek Zarządu 
Gminy w latach 1994-1998. Sołtys sołectwa Łupiny w latach 1989-1997.

Za swoją pracę otrzymał wiele odznaczeń, m.in. w 1987 roku został odznaczony Złotym 
Krzyżem Zasługi. Wśród odznaczeń znalazły się również: Złoty Znak Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych, Odznaka za zasługi dla Województwa Siedleckiego oraz Zasłużony dla Rolnictwa.

na zawsze pozostanie w naszej pamięci
Stanisław Szczepański urodził się 19 sierpnia 1928 r. w Łupi-

nach. Od młodzieńczych lat pracował w gospodarstwie rolnym 
najpierw rodziców, a później własnym. Pozwoliło mu to poznać 
ciężką pracę na roli, która w pewien sposób wywarła wpływ na 
postrzeganie potrzeb drugiego człowieka. 

W 1962 r. zawarł związek małżeński z Heleną Teresą Zubek,  
z którą miał trójkę dzieci.

W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego 
wieku był radnym Gromadzkiej Rady Narodowej i w tych latach 
dzięki wielkiemu zaangażowaniu Pana Stanisława i mieszkańców 
Łupin wybudowano drogę Domanice – Gostchorz. Była to wiel-
ka inwestycja, której koszt wyceniono na sumę 12 817 868 zł. 
Budowa drogi rozpoczęła się w roku 1984 i była to największa 
inwestycja na terenie ówczesnego województwa siedleckiego. 
Był to bardzo długi odcinek drogi, a dzięki zaangażowaniu Pana 
Szczepańskiego i mieszkańców, którzy po rozmowie z ówczesnym 
radnym podjęli decyzję o samoopodatkowaniu się na rzecz budo-
wy drogi, inwestycja została zrealizowana.

Za działalność społeczną i zaangażowanie w życie społeczeń-
stwa w 1987 roku został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

W latach 1989 był Strażnikiem Łowieckim.
W 1989 roku został wybrany sołtysem swojej rodzinnej miej-

scowości po Panu Janie Leśkowiczu. W tych latach w Łupinach 
zbudowano strażnicę OSP.

Przez pewien czas Pan Stanisław był prezesem Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Łupinach. W działalność jednostki był bardzo 
zaangażowany, zawsze troszczył się o strażaków, których nazywał 
„swoimi orłami”.

Pan Szczepański skupiał się na pomocy mieszkańcom w za-
spokajaniu podstawowych potrzeb każdego człowieka – dostęp 
do oświaty, infrastruktury, zwłaszcza dróg. Swoją aktywnością  
i działalnością wyróżniał się wśród społeczności lokalnej.

Jego aktywność została zauważona przez mieszkańców gminy 
i powiatu. Wszystko to nie byłoby możliwe, gdyby nie zaufanie  
i wsparcie mieszkańców wsi. 

Swoją aktywnością i zapałem mógł dzielić  się z innymi miesz-
kańcami łupin. 

Do ostatniego momentu rozmawiałem z nim, wydawało się, 
że jeszcze bardzo dobrze się czuje, cały czas był aktywny i chciał 
aby w naszej miejscowości cały czas coś się działo. 

Jego śmierć przyszła z zaskoczenia, jeszcze widząc go wy-
jeżdzającego do szpitala miałem nadzieję, że wróci do nas, aby 
wspierać nas w dalszych działaniach. Niestety życie nas zaskakuje 
i Pan Stanisław musiał od nas odejść. Przeżył 89 lat wypełnionych 
pracą na rzecz lokalnej społeczności.

Waldemar Jasiński 
– sąsiad Pana Stanisława, obecny radny Rady Gminy Wiśniew

Panie Stanisławie, w imieniu swoim, pracowników UG, GOPS, 
radnych, sołtysów i mieszkańców naszej gminy – a szczególnie 
Twojej rodzinnej miejscowości Łupiny - dziękuję Ci za Twoją pra-
cę, Twoje poświęcenie, służbę i Twoją obecność wśród nas. 

Na zawsze pozostaniesz w naszych sercach. Odpoczywaj  
w pokoju!

Krzysztof Kryszczuk
Wójt Gminy Wiśniew

Zmarła najstarsza  
mieszkanka gminy

Z przykrością informujemy, że 21 października br. zmarła najstarsza mieszkanka Gminy 
Wiśniew Pani marianna Kamieńska. Seniorka w tym roku skończyła 103 lata. Pani marianna 
urodziła się w 1914 roku w tworkach i tam mieszkała przez całe życie.

W 2014 roku z okazji setnych urodzin z życzeniami u Pani Marianny gościł Wójt Gminy 
Krzysztof Kryszczuk wraz z kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Wiśniewie.

Rodzinie i bliskim z powodu śmierci seniorki rodu składamy wyrazy głębokiego współczucia.
ik

Ciąg dalszy na str. 15
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Inwestycje w gminie Wiśniew 2017

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów  
rolnych w helenowie

Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek oSP  
z terenu Gminy Wiśniew

W październiku  bieżącego roku wykonano przebudowę drogi 
dojazdowej do gruntów rolnych w Helenowie. Przebudowa drogi 
polegała na wykonaniu nawierzchni tłuczniowej o powierzchni  
3 927,5 m2 i długości 730 m. Zamówienie wykonała firma F.H.U. 
Marcin Prokurat. Koszt inwestycji wyniósł około 172 tysiące 
złotych, z czego połowę dofinansował Urząd Marszałkowski na 
podstawie podpisanej umowy o udzielenie dotacji ze środków 
związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych pn. 
 „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w helenowie”.

ri

 Usuwanie i unieszkodliwienie azbestu

W październiku zostało zakończone zadanie pn.: „Usuwanie  
i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Wiśniew w 2017 r.”. 
Z terenu naszej gminy do utylizacji zostało przekazanych 124 tony 
odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. Całkowity koszt 
realizacji zadania wyniósł 41 923,26 zł, z czego kwota 35 634,00 zł 
stanowi dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. 

Przypominamy jednocześnie, że w sposób ciągły trwają zapi-
sy osób, które chcą zgłosić eternit do utylizacji w przyszłym roku. 
Zainteresowanych zapraszamy do Urzędu Gminy  pok. 17 w godzinach 
pracy urzędu.

ri

Gminne jednostki  OSP wyposażone zostały w nowy sprzęt 
ratowniczy. Ochotnicy z Gostchorzy otrzymali: ubrania specjalne 
GARDA, ochotnicy z Łupin: pompę szlamową, ochotnicy z Ra-
domyśli: prądownicę oraz ubrania specjalne GARDA, ochotnicy 
z Wiśniewa: prądownicę, przewody hydrauliczne oraz węże hy-
drantowe i do motopomp,  zaś druhowie z Wólki Wiśniewskiej 
otrzymali: rozdzielacz kulowy.

Zakup sprzętu został dofinansowany z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
w wysokości 14 975,00 zł. Łączna wartość zakupionego sprzętu 
ratowniczego wyniosła 29 950,00 zł.

ri

Budowa sieci wodociągowej w łupinach

W dniu 4 grudnia br. podpisano umowę  z wykonawcą zada-
nia inwestycyjnego pn. „Projekt i budowa sieci wodociągowej  
w miejscowości łupiny”, wybranego w wyniku przetargu nie-
ograniczonego, którym została firma Inżynieria ADAMPOL Adam 
Michalik z Jadowa. Sieć wodociągowa o długości 206 m będzie 
włączona do sieci istniejącej, zlokalizowanej w pasie drogi powia-
towej w m. Łupiny. Przejście poprzeczne pod drogą powiatową 
nr 3654W wykonane będzie metodą przecisku/przewiertu stero-
wanego w rurze osłonowej bez rozkopywania pasa drogowego. 
Wykonawca zobowiązał się wykonać zadanie za kwotę 50 000 zł 
w terminie do 15grudnia br.

ri

modernizacja świetlicy wiejskiej w Radomyśli

Zakończyły się roboty modernizacyjno-remontowe w części 
pomieszczeń świetlicy. Prace polegały na wykonaniu izolacji po-
sadzki wraz ułożeniem terakoty, wykonaniu tynków i malowaniu 
ścian, wymianie drzwi wejściowych zewnętrznych oraz ocieplenia 
stropu wraz z montażem sufitu podwieszanego. Wykonawcą była 
firma Marta Mikucewicz KRYMAR z Janowa Podlaskiego. Koszt 
remontu wyniósł 168 757,66 zł. 

ri

trwają prace projektowe kanalizacji sanitarnej

Każdego roku z powodu 
zatrucia tlenkiem węgla, 
potocznie zwanego czadem, 
umiera ponad sto osób a blisko 
dwa tysiące ulega podtruciu

23 listopada 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 
Wiśniew odbyło się spotkanie dla mieszkańców miejscowo-
ści: Mościbrody, Borki - Kosiorki, Wiśniew Kolonia i Wiśniew  
(od cmentarza wzdłuż drogi krajowej w kierunku Wiśniew 
Kolonii), oraz dla mieszkańców miejscowości: Gostchorz,  
Kaczory, Tworki, i Wiśniew (od drogi do oczyszczalni ścieków 
w kierunku Gostchorzy), w sprawie projektowania kanalizacji 
sanitarnej. W spotkaniu uczestniczył projektant sieci, który 
odpowiadał na wszelkie pytania zainteresowanych mieszkań-
ców. Mieszkańcy mogli zapoznać się z koncepcją projektu bu-
dowy sieci kanalizacji sanitarnej w swojej wsi. Zainteresowani 
mieli możliwość dokonania ewentualnych poprawek w planie 
projektu, ze szczególnym uwzględnieniem usytuowania przy-
łączy kanalizacyjnych, w obrębie swoich nieruchomości. Była 
to także idealna okazja, aby zadawać pytania dotyczące inwe-
stycji, a także zgłaszać swoje zastrzeżenia.

ik 

W okresie jesienno-zimowym, w domach, w których urządze-
nia grzewcze oraz przewody kominowe i wentylacyjne są wad-
liwe lub źle użytkowane wzrasta ryzyko śmiertelnego zatrucia 
czadem, który nazywany jest także cichym zabójcą, ponieważ jest 
niewidoczny oraz nie ma smaku ani zapachu.

Dla własnego bezpieczeństwa rekomendujemy zabezpiecze-
nie mieszkań czujkami wykrywającymi tlenek węgla w powietrzu.

Prawo zobowiązuje zarządców oraz właścicieli budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych oraz jednorodzinnych, do prze-
prowadzania kontroli instalacji gazowej, przewodów wentylacyj-
nych i kominowych co najmniej raz w roku.

Dodatkowo w obiektach, w których odbywa się proces spala-
nia paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczysz-
czenia z przewodów dymowych i spalinowych:
•  od palenisk opalanych paliwem stałym - co najmniej cztery razy w roku;
•  od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym - co naj-

mniej dwa razy w roku;
•  od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastrono-

micznych - co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejsco-
we nie stanowią inaczej.

W celu uniknięcia zaczadzenia należy:
•  przeprowadzać kontrole techniczne, w tym sprawdzanie szczel-

ności przewodów kominowych, ich systematyczne czyszczenie 
oraz sprawdzanie występowania dostatecznego ciągu powietrza,

•  użytkować sprawne techniczne urządzenia, w których odbywa 
się proces spalania, zgodnie z instrukcją producenta,

•  w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność 
działania wentylacji, ponieważ nowe okna są najczęściej o wiele 
bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w bu-
dynku i mogą pogarszać wentylację,

•  często wietrzyć pomieszczenie, w których odbywa się proces 
spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe), a naj-
lepiej zapewnić, nawet niewielkie, rozszczelnienie okien.

•  nie bagatelizować objawów duszności, bólów i zawrotów gło-
wy, nudności, wymiotów, oszołomienia, osłabienia, przyspie-
szenia czynności serca i oddychania, gdyż mogą być sygnałem, 
że ulegamy zatruciu czadem; w takiej sytuacji należy natych-
miast przewietrzyć pomieszczenie, w którym się znajdujemy  
i zasięgnąć porady lekarskiej,

•  zainstalować w domu czujkę czadu (tlenku węgla), która ostrzeże nas 
przed wystąpieniem trującego gazu w powietrzu (głośnym alarmem).

Źródło: http://www.straz.gov.pl

Droga w Helenowie. Fot. UG

 Tablica WFOSIGW

 Tablica WFOSIGW

Przebieg sieci wodociągowej. Fot. UG

Sala w świetlicy wiejskiej w Radomyśli. Fot. UG

Dokumentacja projektowa. Fot. UG
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Niezmiernie cieszą 
nas bardzo dobre wyni-
ki wody, którą wydoby-
wamy na naszych sta-
cjach uzdatniania wody. 
Kolejne badania wyko-
nywane przez sanepid 
tylko potwierdzają tą 
wysoką jakość. W celu 
utrzymania tak dobrych 
wyników przeprowadziliśmy ostatnio serwisy urządzeń w obu  
naszych stacjach. 

gk

Sezon zimowy
Gmina Wiśniew w pełni przygotowana jest do sezonu zimo-

wego. Podpisaliśmy umowy na odśnieżanie dróg gminnych. Bę-
dziemy również odśnieżać drogi powiatowe na mocy porozumie-
nia podpisanego z Powiatem Siedleckim. Zakupiliśmy również sól 
drogową, która zostanie zużyta do zwalczania śliskich nawierzch-
ni. Na terenie gminnej oczyszczalni ścieków zabezpieczone jest 
również dwadzieścia ton piasku do posypywania dróg. 

Jednocześnie przypominamy, że odśnieżanie jest obowiązkiem 
właścicieli posesji. Przypominamy o odśnieżaniu nie tylko własne-
go podwórka, ale także chodników i pasa między drogą, a posesją.

W ,,Regulaminie utrzymania czystości i porządku na tere-
nie gminy Wiśniew” przyjętym Uchwałą Rady Gminy Wiśniew  
Nr XXXI/210/05 w grudniu 2005 r., w Rozdziale II, punkty 2-3 
czytamy: ,,Właściciele nieruchomości mają obowiązek niezwłocz-
nego uprzątnięcia śniegu, lodu, błota oraz innych zanieczyszczeń  
z chodnika bezpośrednio przyległego do nieruchomości”. ,,Właś-
ciciele nieruchomości lub inne podmioty wskazane ustawą zobo-
wiązani są także do usuwania na bieżąco sopli i nawisów śniegu  
z dachu, stwarzających zagrożenie dla przechodniów”.

Przypominamy więc o tej powinności w trosce o bezpieczeń-
stwo wszystkich mieszkańców, zwłaszcza ludzi starszych i dzieci 
uczęszczających do szkoły. 
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Bioasekuracja w gospodarstwach
Przypominamy rolnikom z terenu naszej gminy o zasadach 

bioasekuracji w gospodarstwach. W mediach słyszymy o przy-
padkach afrykańskiego pomoru świń. Na szczęście nie dotyczą 
one terenu naszej gminy, jednak pojawiają się u nas padłe dziki, 
a to one przenoszą ten groźny wirus. Apelujemy o przestrzeganie 
zasad higieny na terenie naszych gospodarstw rolnych. 
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Badania stanu jakości wody pitnej

coraz więcej przyłączeń 
wodociągowych

Jako referat odpowie-
dzialny za dostawę wody 
bardzo cieszy nas fakt z du-
żej liczby osób przyłączają-
cych się do gminnego wo-
dociągu. To pokazuje, że ta 
kosztowna inwestycja jaką 
jest zwodociągowanie całej 
gminy ma realny sens.
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oczyszczalnia ścieków pracuje 
coraz intensywniej

Zachęcamy również mieszkańców, aby ścieki dostarczać  
do naszej oczyszczalni. Cieszy fakt, że oczyszczalnia pracuje coraz 
intensywniej. To pokazuje, że świadomość ekologiczna naszych 
mieszkańców jest na wysokim poziomie. 

Wycinka drzew
W związku z dużą ilością pytań dotyczących wycinki drzew. In-

formujemy, że zamiar tego typu działań należy zgłaszać do urzędu.  
Przypominamy o tym w związku z dwukrotnie zmieniającymi się 
przepisami w tym roku dotyczącymi danej kwestii.

apel do rolników
Szanowni Państwo. Rolnicy mają obowiązek zwrotu opa-

kowań po środkach chemicznych-niebezpiecznych do punktu 
sprzedaży. Każde inne działanie zagrożone jest karą grzywny, 
może skutkować zmniejszeniem lub utratą dopłat z aRimR.

Prosimy o niepodejmo-
wanie współpracy w zakre-
sie  gospodarki odpadami 
po środkach niebezpiecz-
nych z podmiotami, które 
nie posiadają uprawnień 
do zbierania i przetwarza-
nia odpadów pod kodem 
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Zmiany w systemie gospodarowania 
odpadami komunalnymi od stycznia 2018 r.

Podczas sesji Rady Gminy Wiśniew 25 października 2017 r. Radni Gminy podjęli 3 uchwały dotyczące gospodarowania odpadami 
w Gminie Wiśniew. 

Najważniejsze zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi od stycznia 2018 r.
1.  odbiór odpadów biodegradowalnych „spod „bramy’’ – od maja do października 
worek brązowy z napisem „Bio”  (trawa, liście, obierki z warzyw i owoców oprócz żywności przetworzonej); worki dostępne u sołtysów 
po 20 kwietnia 2018 r. 
Zachęcamy do kompostowania odpadów biodegradowalnych.

2.  odbiór popiołu „spod bramy” – od listopada do kwietnia
worek szary z napisem „Popiół”; worki dostępne u sołtysów po 10 stycznia 2018 r. 
Przypominamy Państwu, że popiół z drewna to bogaty w mikro i makroelementy nawóz i warto go zagospodarować.

3. Wzrost stawki opłat za gospodarowanie odp. komunalnymi o 1 zł od 1 stycznia 2018 r.
• segregacja       6 zł/os/m-c
• brak segregacji    16 zł/os/m-c
• domki letniskowe segregacja  30 zł /ryczałt płatne do 24 marca każdego roku 
• domki letniskowe brak segregacji                  80 zł/ ryczałt płatne do 24 marca każdego roku 

Deklaracja – każdą zmianę dotyczącą stanu ilości zamieszkałych osób w okresie 14 dni od zaistnienia zmiany należy złożyć deklarację 
zmieniającą do Urzędu Gminy.

czy jesienią grabić liście?
- Liście to nie śmieci, ale ważny składnik ekosystemów, 

usuwając je, robimy z ogrodów biologiczne pustynie… - tak  
o masowym pakowaniu liści do worków mówi znany autorytet  
w sprawach przyrody, Pan adam Wajrak.

Przedstawione poniżej zdjęcie zostało zrobione w miejscowo-
ści pod Łodzią o nazwie Sokolniki Las. Rosną tam głównie sosny, 
dęby i brzozy. Są zdrowe, nie mają żadnej zarazy, więc i liście nie 
mają widocznych szkodników (jak np. powszechnie kasztanowce, 
które chorują i trzeba ich liście ew. palić). Jesienne porządki to 
setki worków przed domami w niektórych gminach. Przy grabie-
niu ludzie zwykle nie oszczędzają także leśnego poszycia, ono też 
jest pakowane do wora. Czy to konieczne? Jak przeżyją zimą jeże, 
ptaki, małe gryzonie itp.?

Autor tych rozważań powiedział, że liści u siebie w ogrodzie 
nie grabi. Przyznał, że na początku nie robił tego głównie z le-
nistwa, ale ma to głęboki ekologiczny sens. Liście pozostawione 
w ogrodzie gniją sobie spokojnie przez jesień, zimę i wiosnę,  
i zupełnie nie przeszkadzają rosnącej później trawie, a dzięki 
temu istnieje wspaniałe bogactwo przyrodnicze tuż koło domu.

Niestety jesienią większość posiadaczy ogrodów, nawet tych 
na działkach leśnych, chwyta za grabie i czyści. Tysiące ton liści 
albo lądują w kompostowniach, albo co gorsza są palone. Tylko, że  
w ten sposób robimy z naszych ogrodów biologiczne pustynie. 
Niektórzy pytają, dlaczego w ich ogrodach nie ma ptaków, choć są  
w nich budki, karmniki i poidła. Może dlatego, że ogrody są ste-

rylne, a tego ptaki 
nie lubią. Liście 
to nie śmieci, ale 
ważny składnik 
e ko s y s t e m ó w.  
W normalnym le-
sie liściastym co 
roku na jeden hek-
tar opada powyżej 
15 ton liści. Tak 
powstaje ściółka. 

Liście i to wszystko, co się w nich znajduje - martwe niewielkie 
zwierzęta, odchody oraz drobne gałązki, owoce i nasiona - to źród-
ło składników odżywczych oraz chroniąca glebę przed wysycha-
niem i mrozami kołdra. To miejsce życia bakterii, grzybów, pierwot-
niaków, mięczaków, pierścienic, pajęczaków i owadów. Na jednym 
metrze kwadratowym leśnej ściółki może żyć ok. 1,5 mln roztoczy 
tylko jednego gatunku. To, co się dzieje w ściółce, jest też szalenie 
ważne dla ptaków, takich jak strzyżyki, rudziki, kosy, drozdy. One 
szukają tam bezkręgowców, czyli pokarmu. Sójki nie tylko prze-
szukują ściółkę, ale też chowają w niej pokarm, np. żołędzie, i tak 
rozsiewają dąb. Grzebać w ściółce lubią też gawrony i orzechówki.  
Liście to także schronienie dla gryzoni, płazów i gadów. W parkach, 
w których grabione są liście, nie występują puszczyki. Związek sowy 
z liśćmi jest bardzo prosty - puszczyki uwielbiają jeść gryzonie.

Palenie liści to już zbrodnia. Nie dość, że zabijamy miliony or-
ganizmów, to jeszcze puszczamy do atmosfery węgiel ocieplający 
klimat. To niewielkie ilości, ale lepiej by było, żeby zostały zmaga-
zynowane w glebie, a nie ulatywały w powietrze. Jedyny wyjątek 
od reguły niegrabienia i niepalenia powinny stanowić liście kasz-
tanowców, w których zimują larwy szrotówka - owada, który stał 
się ostatnio przekleństwem tych drzew. No i jeszcze jedna rzecz. 
Otóż tam, gdzie nie grabimy, psie kupy znikają o wiele szybciej.  
Są po prostu sprawniej rozkładane.

JT
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Podczas sesji w piątek  24 listopada radni uchwalili stawki 
podatków obowiązujących w 2018 roku. 

Rada pozostawiła na dotychczasowym poziomie podatek rolny, który nadal będzie wynosić 125 złotych za hektar przeliczeniowy.
Poniżej przedstawiamy Państwu wykaz stawek podatków, które będą obowiązywać na terenie Gminy Wiśniew w 2018 r. Zachęca-

my do zapoznania się z poniższym zestawieniem.

Przedstawiamy Państwu wykaz stawek podatków, które będą 
obowiązywać na terenie Gminy Wiśniew w 2018 r. Zachęcamy 
do zapoznania się z poniższym zestawieniem.
Podatek rolny
- Cena 1 dt żyta = 50 zł,
- Grunty gospodarstw rolnych: 2,5q x 50 zł = 125 zł za 1 ha 

przeliczeniowy,
- Grunty do 1 ha użytków rolnych: 5,0q x 50 zł = 250 zł.
Podatek leśny
- Cena 1 m sześć. drewna = 197,06 zł,
- Lasy = 0,220 x 197,06 zł = 43,3532 zł za 1 ha fizyczny, 
- Lasy wchodzące w skład rezerwatów i parków narodowych = 

21,6766 za 1 ha (50% stawki podatku leśnego).
Podatek od gruntów
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez 

względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów  
i budynków od 1 m2 powierzchni gruntów – 0,72 zł,

- pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub pod wodami 
powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 
od 1 ha powierzchni – 4,63 zł,

- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej sta-
tutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni – 0,32 zł.

- niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym 
mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitaliza-
cji (Dz.U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewi-
duje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową 
albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym 
wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w ży-
cie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 
4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z prze-
pisami prawa budowlanego od 1 m² powierzchni – 3,04 zł.

Podatek od budynków lub ich części:
- mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej – 0,52 zł,
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz 

od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowa-
dzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej 
– 18,50 zł,

- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakre-
sie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej – 10,80 zł,

- związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozu-
mieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez 
podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni 
użytkowej – 4,70 zł,

- od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłat-
nej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej – 4,00 zł.
Podatek od budowli
- 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3  

i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach  
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1785).

Zwalnia się od podatku nieruchomości:
- grunty i budynki lub ich części zajęte na działalność kultural-

ną i opieki społecznej, z wyjątkiem powierzchni zajętych na 
działalność gospodarczą,

- grunty i budynki lub ich części zajęte na działalność ochro-
ny przeciwpożarowej, w wyjątkiem powierzchni zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej,

- budowle – przewody sieci rozdzielczej wody oraz budow-
le służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków wraz  
z gruntami, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej,

- grunty i budynki lub ich części zajęte na potrzeby ochrony bez-
pieczeństwa obywateli, mienia oraz porządku publicznego,  
z wyjątkiem powierzchni zajętych na działalność gospodarczą.

Podatek od środków transportowych
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej 

powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:
- powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 600 zł,
- powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 996,00 zł,
- powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 1200 zł. 
2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowi-

tej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi 
i rodzaju zawieszenia:

dwie osie
a) nie mniej niż 12 ton i mniej niż 13 ton:
- 1188,00 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub uznanym za równoważne,
- 1296,00 zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych.
b) nie mniej niż 13 ton i mniej niż 14 ton:
- 1188,00 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub uznanym za równoważne,
- 1296,00 zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych.
c) nie mniej niż 14 ton i mniej niż 15 ton:
- 1188,00 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub uznanym za równoważne,
- 1296,00zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych.
d) nie mniej niż 15 ton:
- 1188,00 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub uznanym za równoważne,
-  1500,00 zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych.

Fot. UG.

obowiązujące stawki podatków na 2018 rok

trzy osie
a) nie mniej niż 12 ton i mniej niż 17 ton:
- 1188,00 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub uznanym za równoważne,
- 1296,00zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych.
b) nie mniej niż 17 ton i mniej niż 19 ton:
- 1188,00 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub uznanym za równoważne,
- 1296,00zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych.
c) nie mniej niż 19 ton i mniej niż 21 ton:
- 1188,00 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub uznanym za równoważne,
- 1296,00 zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych.
d) nie mniej niż 21 ton i mniej niż 23 tony:
- 1896,00 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub uznanym za równoważne,
- 2052,00 zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych.
e) nie mniej niż 23 tony i mniej niż 25 ton:
- 1896,00 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub uznanym za równoważne,
- 2052,00zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych;
f) nie mniej niż 25 ton:
- 1896,00 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub uznanym za równoważne,
- 2052,00 zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych;
cztery osie i więcej
a) nie mniej niż 12 ton i mniej niż 25 ton:
- 1944,00 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub uznanym za równoważne,
- 2052,00 zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych;
b) nie mniej niż 25 ton i mniej niż 27 ton:
- 1944,00 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub uznanym za równoważne,
- 2052,00 zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych;
c) nie mniej niż 27 ton i mniej niż 29 ton:
- 1944,00 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub uznanym za równoważne,
- 2052,00 zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych;
d) nie mniej niż 29 ton i mniej niż 31 ton:
- 1944,00 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub uznanym za równoważne,
- 2784,00 zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych;
e) nie mniej niż 31 ton:
- 1944,00 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub uznanym za równoważne,
- 2784,00 zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych.
3. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do 

używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie 
całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 996,00 zł,

4. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego 
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej 
masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej 
niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masie 
całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia:

dwie osie
a) nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton:
- 996,00 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub uznanym za równoważne,
- 1092,00 zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych;
b) nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton:
- 996,00 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub uznanym za równoważne,
- 1092,00 zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych;
c) nie mniej niż 25 ton i mniej niż 31 ton:
- 996,00 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub uznanym za równoważne,
- 1128,00 zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych;

d) nie mniej niż 31 ton:
- 1692,00 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub uznanym za równoważne,
- 2160,00 zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych;
trzy osie i więcej
a) nie mniej niż 12 ton i mniej niż 40 ton:
- 1452,00 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub uznanym za równoważne,
- 1992,00 zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych;
b) nie mniej niż 40 ton:
- 1980,00 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub uznanym za równoważne,
- 2796,00 zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych;
5. od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym 

posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 
12 ton, z wyjątkiem związanych wyjątkiem związanych 
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez 
podatnika podatku rolnego – 756,00 zł.

6. od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym 
posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub większą 
niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy 
całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, z wyjątkiem 
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzona 
przez podatnika podatku rolnego: 

jedna oś
a) nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton:
- 756,00 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub uznanym za równoważne,
- 864,00 zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych;
b) nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton:
- 756,00 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub uznanym za równoważne,
- 864,00 zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych;
c) nie mniej niż 25 ton:
- 756,00 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub uznanym za równoważne,
- 864,00 zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych;
dwie osie
a) nie mniej niż 12 ton i mniej niż 28 ton:
- 756,00 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub uznanym za równoważne,
- 864,00 zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych;
b) nie mniej niż 28 ton i mniej niż 33 tony:
- 792,00 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub uznanym za równoważne,
- 996,00 zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych;
c) nie mniej niż 33 tony i mniej niż 38 ton:
- 996,00 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub uznanym za równoważne,
- 1500,00 zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych;
d) nie mniej niż 38 ton:
- 1296,00 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub uznanym za równoważne,
- 1992,00 zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych;
trzy osie i więcej
a) nie mniej niż 12 ton i mniej niż 38 ton:
- 852,00 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub uznanym za równoważne,
- 1200 zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych;
b) nie mniej niż 38 ton:
- 1200 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub uznanym za równoważne,
- 1500 zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych;
7. od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia 

poza miejscem kierowcy:
- 1596 zł - mniej niż 22 miejsca,
- 1679 zł - równej lub wyższej niż 22 miejsca.

ik, FK
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III Gminny dzień Seniora
W sobotni wieczór 7 października w Gminnym ośrodku 

Kultury w Wiśniewie odbył się III Gminny dzień Seniora. Pomy-
słodawcą i organizatorem tego wydarzenia jest Stowarzyszenie 
aktywności Lokalnej „RadośĆ” z Radomyśli.

Na uroczystość przybyli: wójt gminy Wiśniew - Krzysztof Kryszczuk 
wraz z małżonką, dyrektor MODR w Warszawie Oddział w Siedl-
cach - marek Furman, kierownik referatu oświaty - Bożena Wyrę-
bek, Prezes Instytutu Tradycji Narodowej - Urszula Bartosiak wraz 
z mężem, właściciel firmy Foldruk - marian Borkowski, dyrektor 
GOK w Suchożebrach - dorota todorska, dyrektor GOK w Wody-
niach i zastępca dyrektora w Zespole szkół w Seroczynie - janusz 
eleryk, przedstawicielka Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wodyńskiej 
- dorota Pankowska, sołtys wsi Wiśniew - Beata Pasztor, sołtys wsi 
Helenów - dorota jastrzębska, oraz licznie przybyli seniorzy.

Spotkanie rozpoczęła aneta Karczmarska – kierownik Zespo-
łu Wokalnego „RADOŚĆ”:  - Bardzo serdecznie pragnę powitać 
Państwa na III Gminnym Dniu Seniora zorganizowanym przez Sto-
warzyszenie Aktywności Lokalnej Radość przy współpracy z KGW 
w Helenowie. Jesteśmy zaszczyceni obecnością naszych gości, 
którzy przyjęli nasze zaproszenie i są dzisiaj razem z nami. Dzięku-
jemy Wam za Waszą obecność.

Następnie głos zabrał gospodarz gminy, wójt Krzysztof Kryszczuk: 
- Szanowni Państwo Cieszę się ze Stowarzyszenie już po raz kolejny or-
ganizuje taką imprezę, w której docenia seniorów poprzez to, ze senio-
rzy biorą aktywnie udział w życiu kulturalnym i społecznym w naszej 
gminie ale również tym co robią umilają życie innym seniorom. Mamy 
wspaniałych seniorów i życzę Wam dwieście lat w zdrowiu.

W dalszej części uroczystości wystąpił janusz eleryk z pod-
opieczną Patrycją Wróbel z mini recitalem piosenek z lat młodo-
ści naszych seniorów. Po zakończeniu części artystycznej organi-
zatorzy wznieśli toast symboliczną lampką szampana i zaśpiewali 
„sto lat” na cześć seniorów.

Doskonałą zabawę przybyłym gościom zapewniła aneta Kar-
czmarska oraz antoni Wiszniewski, którzy własnym przykładem 
zachęcili seniorów do wspólnego śpiewania znanych wszystkim pol-
skich pieśni biesiadnych  
i żołnierskich. Po części 
biesiadnej rozpoczęła 
się zabawa z młodzieżo-
wym zespołem muzycz-
nym PoWeR Beat.

Spotkanie to zostało 
dofinansowane ze środ-
ków w ramach projektu 
pożytku publicznego 
pt.: „SENIORIADA – wiś-
niewski senior FIT”.
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Życzenia dla seniorów. Fot. UG

Wspólna biesiada. Fot. UG

Występ Zespołu Radość. Fot. UG

Zespół Power Beat. Fot. UG

Występ Pan J. Eleryka. Fot. UG

małżeństwa na medal w gminie Wiśniew

osiemnaście par świętowało 8 października 
jubileusze pożycia małżeńskiego. ceremonia tra-
dycyjnie została przygotowana przez wójta gmi-
ny Wiśniew i kierownika Urzędu Stanu cywilnego 
w Wiśniewie.

Uroczystość poprzedziła Msza święta sprawowana 
w intencji jubilatów przez ks. kanonika henryka 
Krupę, proboszcza parafii Wiśniew. Po eucharystii 
wszyscy zaproszeni jubilaci i goście udali się do Dworu 
Mościbrody.

W tym roku swój jubileusz obchodziły pary świętujące:
•	 Żelazne gody (65 lat po ślubie) - teresa i Kazi-

mierz Lipińscy z Zabłocia.
•	 diamentowe gody (60 lat po ślubie) - helena 

i Roman jastrzębscy z Plut; halina i henryk 
michalak ze Stoku Wiśniewskiego; marianna  
i Ryszard ługowscy z Twork; Genowefa i hen-
ryk chmielak z Wiśniew – Kolonii.

•	 Szmaragdowe gody (55 lat po ślubie) - marianna i Stefan 
józwik z Ciosnów; daniela i antoni Krasuscy z Daćbog;  
helena i Stanisław Szczepańscy z Łupin; jadwiga i eugeniusz 
Pogonowscy z Plut; janina i Ludwik jastrzębscy ze Starych 
Oknin; Zofia i józef Krasuscy z Twork.

•	 Złote gody (50 lat po ślubie) - Kornelia i Seweryn Koć  
z Lipniaka;  jadwiga i józef Radzikowscy z Mroczk; jadwiga 
i józef tyszkiewicz z Mroczk; Zofia i Szymon Salomończyk  
z Radomyśli; marianna i antoni ługowscy z Twork; aniela  
i Stanisław jastrzębscy z Wiśniew Kolonii; Barbara i henryk 
Woźnica z Wólki Wiśniewskiej.

Zgodność pożycia małżeńskiego, trud pracy i wyrzeczeń dla 
dobra założonej przed pół wiekiem rodziny, doceniony został 
również przez władze państwowe. Dowodem na to były przy-

znane przez Prezydenta RP specjalne odznaczenia - medale  
„Za długoletnie Pożycie małżeńskie”. W imieniu Prezydenta 
RP dekoracji jubilatów dokonał wójt gminy Krzysztof Kryszczuk.  
Parom zostały również wręczone pamiątkowe dyplomy, upominki 
oraz kwiaty przez Przewodniczącą Rady Gminy, Beatę ługowską oraz 
kierownika USc, marlenę Salach.

Na koniec ceremonii na cześć Dostojnych Jubilatów wznie-
siony został okolicznościowy toast. Następnie w przyjemnej at-
mosferze, wszyscy ze wzruszeniem wspominali minione lata oraz 
dzielili się receptą na długie wspólne życie. Uroczystości towarzy-
szył występ Zespołu Wokalnego „Radość” z Radomyśli pod kie-
rownictwem anety Karczmarskiej, który zaprezentował program 
artystyczny przygotowany specjalnie na Jubileusz.

Wszystkim Jubilatom jeszcze raz serdecznie gratulujemy  
i życzymy kolejnych rocznic w zdrowiu, szczęściu i miłości.

ik

Wręczanie medali. Fot UG Wręczanie medali. Fot UG Wręczanie medali. Fot UG

Wspólne zdjęcie z Jubilatami. Fot. UG

Życzenia dla seniorów. Fot. UG
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Święta Bożego Narodzenia to szczególny czas 
dla całej rodziny. Szczególnie ważną rolę pełnią 

święta, które kojarzą się z radością, miłością, 
ciepłem rodzinnym, dostatkiem  

na stole i wzajemnym  obdarowywaniem.  
Aktualna sytuacja wielu rodzin jest bardzo trudna. System pomo-

cy społecznej skierowany jest do osób potrzebujących różnorodnych 
form pomocy, umożliwia tym osobom poprawienie swojej sytuacji  
w środowisku. Oprócz pomocy finansowej oraz specjalistycznego 
poradnictwa Ośrodek wspomaga klientów w postaci rzeczowej. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniewie już po raz 
dwunasty organizował zbiórkę żywności (słodyczy) dla dzieci z ro-
dzin znajdujących się trudnej sytuacji materialnej. 

Celem akcji "Świąteczna paczka" było dotarcie do rodzin bo-
rykających się z problemem ubóstwa, ponadto kształtowanie 
świadomości środowiska lokalnego, w celu lepszego zrozumienia 
różnorodnych problemów występujących w rodzinach. 

Taka jednorazowa akcja z pewnością nie przyczyni się do ja-
kiejś radykalnej zmiany sytuacji rodzin, ale może chociaż w mi-
nimalny sposób ograniczyć poczucie odrzucenia i zapomnienia 
odczuwane przez dzieci, zwłaszcza w święta. 

Zachęcamy do wzięcia udziału i przekazania żywności do ko-
szy, które będą przygotowane w lokalnych sklepach. 

Jednocześnie dziękujemy wszystkim ludziom dobrego serca 
za postawę pełną wrażliwości i dobrej woli.

GOPS

Pomoc dLa BeZdomnych
aPeL W SPaWIe Pomocy 
oSoBom PotRZeBUjĄcym  
W oKReSIe ZImoWym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Wiśniewie zwraca się z prośbą do 
wszystkich mieszkańców gminy o zwró-
cenie szczególnej uwagi na osoby potrze-
bujące pomocy, w szczególności osoby 
bezdomne, zagrożone bezdomnością oraz osoby starsze i ubogie. 

Informujemy, że na terenie miasta Siedlce działają nastę-
pujące Organizacje, które zajmują się udzielaniem pomocy 
osobom potrzebującym i rodzinom znajdującym się w sytua-
cjach kryzysowych:
noclegownia w Siedlcach przy ul. Południowej 1,  
tel. (25) 631-33-14 – schronienie, 
Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji 
im. H.Ch. Kofoeda, ul. Podmiejska 3 tel. (25) 643-51-07 – gorący 
posiłek oraz możliwość skorzystania z łaźni i pralni,
caritas diecezji Siedleckiej, centrum charytatywno-duszpasterskie 
ul. B-pa Świrskiego 57, tel. (25) 633-03-46 - stołówka dla ubogich 
i bezdomnych, a także pomoc rzeczowa. 

Ponadto w Centrum Zarządzania Kryzysowego Mazowieckie-
go Urzędu Wojewódzkiego uruchomiona została bezpłatna, cało-
dobowa linia telefoniczna (tel. 987), gdzie można otrzymać infor-
mację o placówkach pomocowych dla osób bezdomnych. 

Jednocześnie informujemy, że w przypadku posiadania in-
formacji o osobach potrzebujących pomocy w okresie mro-
zów można kontaktować się z Gminnym ośrodkiem Pomocy  
Społecznej w Wiśniewie w godzinach 800-1600 tel. (25) 64 17 313 
wew. 121 lub zgłaszać do Policji (tel. 997).

GOPS

ordynariusz Siedlecki odwiedził Urząd Gminy Wiśniew
W dniu 23 października br. 

w ramach wizytacji kanonicz-
nej parafii Wiśniew, nasz urząd 
odwiedził jego ekscelencja ks. 
dr Kazimierz Gurda, Biskup 
diecezji Siedleckiej. 

Biskupowi towarzyszył jego 
osobisty kapelan ks. dr Leszek 
Borysiuk oraz proboszcz naszej 
parafii ks. kanonik henryk Krupa. 
W imieniu pracowników Urzędu 
Gminy Wiśniew zacnych gości 
powitał wójt Krzysztof Kryszczuk. 

Podczas krótkiej wizyty Ksiądz 
Biskup podzielił się swoimi prze-
myśleniami na temat wspólnego 
działania Kościoła i samorządu 
na rzecz lokalnych społeczności. 
W swoim wystąpieniu podkreślił 
ważną rolę rodziny w życiu du-
chowym dzieci i młodzieży.

Na zakończenie Ksiądz Bi-
skup udzielił błogosławieństwa 
wszystkim pracownikom.

wo Pracownicy urzędu z Biskupem. Fot. UG

drodzy mieszkańcy 
wsi, liderzy, sołtysi, 
samorządowcy!

drodzy mieszkańcy wsi, liderzy, sołtysi, samorządowcy!
Wójt Gminy Wiśniew zachęca do udziału w ogólnopolskim 

konkursie „Fundusz sołecki - najlepsza inicjatywa”. Przedsię-
wzięcie realizowane jest przez Krajowe Stowarzyszenie Sołty-
sów przy współpracy z Samorządami Województw. Patronat 
medialny objął miesięcznik „Gazeta Sołecka”.

Ideą konkursu jest aktywizacja społeczności wiejskich na 
rzecz podejmowania inicjatyw, które służą wzmocnieniu wspól-
noty mieszkańców oraz korzystnie wpływają na warunki życia na 
wsi. Celem konkursowej promocji  oraz prezentacji nagrodzonych 
i wyróżniających się zgłoszeń będzie m.in.:
•	 upowszechnienie wiedzy oraz informacji w zakresie realiza-

cji projektów służących aktywizacji lokalnej społeczności, sfi-
nansowanych w sołectwach w ramach funduszu sołeckiego,

•	 krzewienie dobrych praktyk, wymiana doświadczeń, prezenta-
cja wsi jako miejsca do życia i rozwoju społeczno-zawodowego,

•	 popularyzowanie w środowiskach wiejskich informacji i  wie-
dzy w zakresie możliwości, jakie stworzyło wejście w życie 
ustawy o funduszu sołeckim.

ogólnopolski konkurs „FUndUSZ SołecKI – najLePSZa 
InIcjatyWa” skierowany jest do wszystkich sołectw, które na 
przestrzeni lat 2010–2017 zrealizowały projekty finansowane ze 
środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego lub w 
których fundusz sołecki stanowił wkład własny. Ważne jest jed-
nak, aby pieniądze przekazane z  funduszu sołeckiego oraz suma 
środków stanowiących wkład własny sołectwa nie były mniej-
sze mniejszy niż 50 % wartości zgłoszonego przedsięwzięcia.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest prawidłowe i ter-
minowe złożenie bądź przesłanie formularza zgłoszeniowego, 
zawierającego opis projektu wraz z wymaganymi załącznikami 
do siedziby Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, ul. Zofii Urba-
nowskiej 8, 62-500 Konin.  Pełna treść regulaminu konkursu wraz  
z niezbędnymi załącznikami dostępna jest na stronach interneto-
wych: www.kss.org.pl; www.funduszesoleckie.eu.

termin nadsyłania zgłoszeń na konkurs upływa 10 stycznia 
2018 r. – decyduje data wpływu do biura Krajowego Stowarzy-
szenia Sołtysów.

Oceny zgłoszonych projektów będzie dokonywać komisja 
konkursowa składająca się z zespołu ekspertów reprezentujących 
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów przy współpracy z przedsta-
wicielami Samorządów Województw, które podjęły współpracę 
przy realizacji konkursu.

wo

28 listopada br. w Sali konferen-
cyjnej Urzędu Gminy Wiśniew, od-
było się szkolenie pn. „Prawidłowa 
uprawa roślin strączkowych z prze-
znaczeniem na paszę, oraz korzyści  
z takiej produkcji dla zmianowa-
nia roślin.” Organizatorem szkolenia 
był Stanisław Ługowski – pracownik 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w 
Siedlcach, na stałe obsługujący gmi-
nę Wiśniew. Szkolenie przeprowadził 
adam matyszczak – pracownik zakładowy MODR w Siedlcach.

W trakcie wykładu prelegent wyczerpujące omówił zagad-
nienia zawarte w temacie szkolenia, ponadto poruszono kwestie 
związane z przewidywanymi zmianami odnośnie dopłat do roślin 
wysokobiałkowych i zazieleniania.

Rolnicy uzyskali również obszerne aktualne informacje o po-
ziomie zagrożenia wirusa ASF (Afrykański Pomór Świń).

W szkoleniu uczestniczyło 21 rolników  z terenu Gminy Wiśniew.
ik, sł

USc informuje
czekamy na jubilatów! od 2004 roku na terenie naszej Gminy 

uroczyście obchodzimy jubileusz 50-lecia pożycia par małżeńskich. 
Wzorem lat ubiegłych w 2018 roku, będzie odbędzie się kolejne jubi-
leuszowe spotkanie.

Wójt Gminy Wiśniew i Kierownik USC proszą o zgłaszanie Jubi-
latów, którzy w 2018 roku obchodzą 50-lecie pożycia małżeńskiego. 
Chęć udziału w uroczystości należy zgłaszać do 31 stycznia 201 r.  
do Urzędu Stanu Cywilnego  w Wiśniewie, tel. 25 641-73-13 w. 
107. O dokładnej dacie uroczystości Jubilaci zostaną poinformowa-
ni specjalnym zaproszeniem. usc

Fot. UG

Szkolenie zorganizowane przez modR

Uczestnicy szkolenia. Fot. UG
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Wiele osób uważa, że posiadanie prostaty jest czymś groźnym 
i należy się tej prostaty wystrzegać. co więcej, już samo słowo 
prostata, nieraz wydawać by się mogło, że zapowiada poważ-
ną diagnozę. o tym co to jest prostata, gdzie się znajduje i jakie 
pełni ona funkcje w organizmie mężczyzny opowie nam lekarz 
rodzinny Zbigniew Grabek. 

Gminne Wieści: Panie doktorze – co to jest prostata i jakie funk-
cje pełni w organizmie mężczyzny?

Lekarz Zbigniew Grabek: Prostata to gruczoł, który występu-
je tylko u mężczyzn. Gruczoł ten wydziela składniki płynu na-
siennego i jest niezbędny do prawidłowego przebiegu rozmna-
żania się. Ma wielkość i kształt kasztana, znajduje się nisko  
w miednicy, pod pęcherzem moczowym. Ten gruczoł jest jak-
by przewiercony na wylot i przez ten środek właśnie przecho-
dzi cewka moczowa. Stąd niekiedy pojawiają się problemy  
z oddawaniem moczu, jeżeli ten gruczoł ulegnie powiększeniu. 
Zaciska wówczas światło cewki moczowej i utrudnia odpływ 
moczu. Stąd właśnie pojawia się większość dolegliwości jakie 
zgłaszają pacjenci związane z chorobami prostaty.

GW: jakie problemy zdrowotne miewają mężczyźni z powodu 
chorób prostaty?

ZG: Choroby dotykające prostatę, to najczęściej przerost, rak  
i zapalenie. Najczęstsza przyczyna chorób prostaty to tak zwany 
łagodny rozrost gruczołu krokowego. Z wiekiem objętość prostaty 
ulega powiększeniu, jest to proces bardzo powolny, dlatego przez 
długie lata nie zauważalny. Po pięćdziesiątym, sześćdziesiątym 
roku życia znacznie przyspiesza, prowadzi do zwężenia światła 
cewki moczowej  i pojawiają się trudności z oddawaniem moczu.

GW: jak objawia się rozrost prostaty?

ZG: To są przede wszystkim: opóźnione oddawanie moczu, czyli 
zanim zaczniemy oddawać mocz, musimy chwilę poczekać, jak 
już się pojawi mocz to strumień moczu jest spowolniony, ma 
małą moc, pacjenci skarżą się na uczucie niepełnego opróżnienia 
pęcherza, na  częste oddawanie moczu w niewielkich ilościach, 
czasami po kilka kropli. Chorzy oddają mocz również w nocy i to 
czasami po kilka razy trzeba wstawać. Czasami pojawia się naglą-
ce parcie na mocz, wtedy pojawia się konieczność natychmiasto-
wego oddania moczu. Bywają problemy z nietrzymaniem moczu, 
a w cięższych przypadkach całkowite zatrzymanie moczu. Ból pę-
cherza, nie możemy oddać moczu, no jest problem.

GW: jak rozpoznajemy i w jaki sposób rozpoznajemy rozrost 
prostaty?

ZG: Do rozpoznania wystarczy w zasadzie analiza dolegliwości, 
ale każdego pacjenta z objawami rozrostu prostaty kierujemy  

do specjalisty. Urolog na podstawie badania per lec tum, badania 
ultrasonograficznego, stężenia tak zwanego PSA we krwi i ewen-
tualnej biopsji prostaty zdecyduje o sposobie leczenia i co najważ-
niejsze wykluczy obecność raka prostaty. Najczęściej stosujemy 
leki poprawiające zdolność pęcherza do wypierania moczu, ale 
niestety po kilku latach zwykle konieczny jest zabieg operacyjny. 
W większości przypadków udaje się wykonać go przez cewkowo, 
czyli bez otwierania jamy brzusznej. 

GW: Rak prostaty – czy jest groźny?

ZG: Rak prostaty to jeden z najczęstszych przypadków nowo-
tworów u mężczyzn. Jak każdy rak jest groźny, bo może dawać 
przeżuty nawet do bardzo odległych narządów. Nie ma typowych 
objawów, nie różni się od objawów zwykłego rozrostu prostaty. 
Pomocne może być monitorowanie stężenia PSA we krwi. Znacz-
ny wzrost tego PSA może wskazywać na obecność raka. 

GW: W jaki sposób leczymy raka prostaty?

ZG: Stosujemy leczenie operacyjne, radioterapię, chemioterapię  
i najczęściej stosowane leczenie hormonalne. Rak wcześnie  
wykryty leczy się dość dobrze.

GW: Zapalenie gruczołu krokowego. czy jest to częste schorzenie?

ZG: Na szczęście nie jest to częste schorzenie, gdyż jest bar-
dzo nieprzyjemne a nieleczone skutecznie może przechodzić  
w formę przewlekłą. Wywołane najczęściej bakteriami wnika-
jącymi do układu moczowego w trakcie zakażenia innych czę-
ści układu moczowego, bądź na przykład podczas długotrwałej 
obecności cewnika w drogach moczowych. Daje gorączkę, ból 
prącia, bóle w okolicach krocza i odbytu, trudności z oddawa-
niem moczu no i oczywiście uczucie ciągłego parcia na mocz. 
Zapalenie gruczołu krokowego wymaga długotrwałego lecze-
nia silnymi antybiotykami. 

GW: W takim razie co robić, żeby nie chorować na prostatę?

ZG: Trzeba się prawidłowo odżywiać, nie siadać na zimnym pod-
łożu i często uprawiać seks. Pojawiają się twarde dane wskazujące, 
że częste uprawianie seksu zmniejsza ryzyko raka prostaty. 

GW: dziękuję bardzo za rozmowę.

ZG: Dziękuję.
ik

Prostata
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Burzliwa sesja Rady Gminy Wiśniew

• Uchwała Nr XXXVI/240/2017 w sprawie zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej na lata 2017-2024.

• Uchwała Nr XXXVI/241/2017 w sprawie zmian w budżecie gmi-
ny Wiśniew na 2017 rok.

• Uchwała Nr XXXVI/242/2017 w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od środków transportowych na rok 2018 obo-
wiązujących na terenie Gminy Wiśniew.

• Uchwała Nr XXXVI/243/2017 w sprawie obniżenia średniej 
ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę do obliczenia podatku 
rolnego na obszarze gminy Wiśniew na 2018 r. 

• Uchwała Nr XXXVI/244/2017 w sprawie stawek podatku od 
nieruchomości na 2018 rok i zwolnień w tym podatku obowią-
zujących na obszarze Gminy Wiśniew.

• Uchwała Nr XXXVI/245/2017 w sprawie uchwalenia programu 
współpracy gminy Wiśniew z organizacjami pozarządowymi  
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku pub-
licznego na rok 2018.

• Uchwała Nr XXXVI/246/2017 w sprawie stwierdzenia zakończenia 
działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum w Wiśnie-
wie wchodzącego w skład Zespołu Oświatowego w Wiśniewie.

• Uchwała Nr XXXVI/247/2017 w sprawie stwierdzenia zakończenia 
działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum w Radomyśli.

• Uchwała Nr XXXVI/248/2017 w sprawie stwierdzenia zakoń-
czenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum 
w Śmiarach.

• Uchwała Nr XXXVI/249/2017 w sprawie stwierdzenia prze-
kształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej 
im. Bolesława Chrobrego w Wiśniewie wchodzącej w skład 
Zespołu Oświatowego w Wiśniewie w ośmioletnią Szkołę Pod-
stawową im. Bolesława Chrobrego w Wiśniewie wchodzącą  
w skład Zespołu Oświatowego w Wiśniewie.

• Uchwała Nr XXXVI/250/2017 w sprawie przekształcenia Zespo-
łu Oświatowego w Radomyśli, w skład którego wchodzi jedy-
nie Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Radomyśli  
i dotychczasowe Publiczne Gimnazjum w Radomyśli w ośmiolet-
nią Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Radomyśli.

• Uchwała Nr XXXVI/251/2017  w sprawie przekształcenia Zespo-
łu Oświatowego w Śmiarach, w skład którego wchodzi jedynie 
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Śmiarach i dotychcza-
sowe Publiczne Gimnazjum w Śmiarach w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową im. Jana Pawła II w Śmiarach.

• Uchwała Nr XXXVI/252/2017 w sprawie zaproszenia jednej ro-
dziny polskiego pochodzenia do osiedlenia się na terenie Gmi-
ny Wiśniew w ramach procedury repatriacji.

• Uchwała Nr XXXVI/253/2017 w sprawie upoważnienia Wójta 
Gminy do wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesy-
łu nieruchomości mienia gminnego w miejscowości Radomyśl.

• Uchwała Nr XXXVI/254/2017 w sprawie upoważnienia Wójta 
Gminy do wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu 
nieruchomości mienia gminnego w miejscowości Borki Paduchy. 

Podczas XXXVI sesji w dniu 24 listopada 2017 r. Rada Gminy Wiśniew podjęła następujące uchwały:

6 października br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiśniew 
odbyła się XXXIV sesja Rady Gminy Wiśniew. Głównym tema-
tem sesji była uchwała w sprawie odłączenia Wólki Wołynie-
ckiej od gminy Wiśniew.

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

W dalszej części posiedzenia wójt gminy Wiśniew złożył spra-
wozdanie z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami sołe-
ctwa Wólka Wołyniecka w sprawie wyłączenia tej miejscowości  
z granic administracyjnych gminy Wiśniew i włączenia jej do gminy 
Siedlce. Temat ten wywołał wśród zebranych ożywioną dyskusję. 
Konsultacje odbyły się w dniach 25 – 26 września br. w Urzędzie 
Gminy Wiśniew. Na ogólną liczbę 101 osób uprawnionych do głoso-
wania mieszkańców sołectwa Wólka Wiśniewska do lokalu zgłosiło 
się 49 mieszkańców. 43 osoby oddały głos za wyłączeniem Wólki 
Wołynieckiej z gminy Wiśniew, 6 było przeciw takiemu rozwiąza-
niu. Wyniki konsultacji nie były wiążące dla Rady Gminy Wiśniew,  
do której ostatecznie należała decyzja w przedmiotowej sprawie.

Na wstępie głos zabrał sołtys Wólki Wołynieckiej Wiesław 
dmowski, który zwracając się do radnych odczytał apel: - Panie  
i Panowie radni proszę o rozważenie w sercu, czy słusznie zrobicie, 
jak zagłosujecie przeciwko odłączeniu wsi naszej Wólki Wołynie-
cka od Gminy Wiśniew. Taka decyzja będzie wbrew woli mieszkań-
ców naszej wsi, z którą nie macie nic wspólnego, bo nikt z Was nie 
pochodzi i nie mieszka w Wólce Wołynieckiej. Ja na przykład w ta-
kiej sytuacji nigdy nie podjąłbym, decyzji przeciwko mieszkańcom 
innej wsi, która chce być w innej gminie, bo zawłaszczyłbym ich 
prawo do wolności, z której Wy też korzystacie i prawa wyboru. 

Głos w tej sprawie, popierający mieszkańców Wólki Woły-
nieckiej, zabrała obecna na sesji Barbara Rybaczewska, (była 
skarbnik gminy Wiśniew). Jej zdaniem nie należy się dziwić 
małym miejscowościom, które podejmują takie inicjatywy. Te 
wsie - jej zdaniem - otrzymują bowiem wsparcie jedynie z fun-
duszu sołeckiego. Zwracając się do radnych B. Rybaczewska 
zaapelowała, aby zwrócili oni uwagę na podstawowe potrze-
by mieszkańców Wólki Wołynieckiej, którzy przechodząc do 
gminy Siedlce mogliby szybciej otrzymać podłączenie do ka-
nalizacji, czy mieć rozwiązaną kwestię komunikacji publicznej.

Krzysztof Kryszczuk, wójt gminy odnosząc się do tych 
wypowiedzi powiedział: - Osobiście uważam, że gmina Wiś-
niew jest za małą gminą, aby ją jeszcze bardziej rozdrabniać 
i przekazywać jej miejscowości sąsiednim samorządom. Tylko 
gmina duża, mocna może zdobywać dodatkowe środki, do-
datkowe dochody, które może następnie inwestować. Wiemy 
jak to się kończy, kiedy gmina jest dzielona, czy zmniejszana. 
Pamiętamy, jak w 1992 roku po reformie odłączyły się od nas 
miejscowości i powstała gmina Domanice. Ja muszę kierować 
się dobrem całej gminy i jako jej gospodarz uważam, że decy-
zja o odłączeniu jakiejkolwiek miejscowości jest niedobra dla 
naszego samorządu.

Po długiej i ożywionej dyskusji radni przystąpili do głoso-
wania nad ww. uchwałą. Z czternastu radnych obecnych na 
sesji, siedmiu było przeciw odłączeniu się Wólki Wołynieckiej 
z gminy Wiśniew, kolejnych siedmiu wstrzymało się od głosu. 
Tym samym uchwała została przyjęta.

Sołtys wsi Wólka Wołyniecka zapowiedział, że mieszkańcy 
będą dalej starać się o odłączenie ich miejscowości z Gminy 
Wiśniew. Jego zdaniem, w tej sprawie powinno zostać rozpi-
sane referendum.

wo

Dokończenie ze str. 2
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Gminne obchody narodowego święta niepodległości
tegoroczne obchody narodowego święta niepodległości 

w gminie Wiśniew miały szczególny wymiar. Pierwsze uroczy-
stości rozpoczęły się już 5 listopada, a zakończenie nastąpiło 
18 listopada.

Jako pierwsi 99. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodle-
głości uczcili okolicznościową akademią mieszkańcy wsi Helenów, 
a w przeddzień głównych obchodów podobne spotkania odbyły 
się w Zespole Oświatowym w Wiśniewie oraz Szkole Podstawo-
wej w Śmiarach.

W świąteczną sobotę 11 listopada mieszkańcy Wiśniewa  
i okolic spotkali się w miejscowym kościele na mszy świętej  
w intencji poległych w obronie ojczyzny, którą koncelebrowali  
ks. kanonik henryk Krupa i ks. edward Borkowski. W eucharystii 
wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, państwowej 
i ochotniczej straży pożarnej, w tym poczty sztandarowe jedno-
stek ze Starych Oknin, Radomyśli i Wiśniewa oraz delegacja miej-
scowej szkoły i mieszkańcy gminy.

Dalsza część obchodów odbyła się przy Pomniku Niepod-
ległościowym w Wiśniewie, gdzie złożono wieniec. W imieniu 
mieszkańców hołd bohaterom walk niepodległościowych od-
dali wójt Krzysztof Kryszczuk, jego zastępca józef Romańczuk. 
Wśród składających hołd byli również: księża koncelebrujący 

mszę świętą, reprezentujący Komendę Miejską Państwowej 
Straży Pożarnej w Siedlcach st. kpt. Wojciech jurzyk, Komen-
dant Gminny ZOSP RP Wojciech Grzegorczyk, prezes OSP Stare 
Okniny Szczepan jastrzębski oraz przedstawiciel OSP Wiśniew 
Szymon adamczyk. Ponadto młodzież z Zespołu Oświatowego 
w Wiśniewie zapaliła symboliczne znicze, a na zakończenie ze-
brani odśpiewali hymn narodowy.

Dopełnieniem oficjalnych uroczystości był organizowany 
pod raz szósty Bieg Niepodległościowy, którego uczestnicy w kil-
ku kategoriach wiekowych rywalizowali na dystansach od 1200 
do 3600 metrów.

Uroczystości gminnych obchodów 99. Rocznicy Odzyskania 
Niepodległości zakończył trzeci Wieczór Pieśni Patriotycznych  
z udziałem chóru Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego  
z Siedlec pod kierunkiem księdza prof. michała Romana Szulika. 
Wieczorne spotkanie poprowadził dyrektor Zespołu Szkół Mu-
zycznych w Siedlcach michał hołownia, który był jednocześnie 
dyrygentem dla licznie zgromadzonej publiczności.

Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości zakoń-
czył 18 listopada br. Turniej Szachowy w Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Wiśniewie.
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Hołd bohaterom walk niepodległościowych. Fot. UG Księża przewodniczący Mszy Św. Fot. UG

Obchody gminne święta niepodległosci. Fot. UG

Poczet sztandarowy ZO Wiśniew. Fot. UG Poczty sztandarowe. Fot. UG

Wieniec składany w hołdzie poległym. Fot. UG Przedstawiciele władz i jednostek OSP oraz PSP, Fot. UG

Przemarsz pod pomnik niepodległościowy. Fot. UGWierni zgromadzeni na Mszy Św. Fot. UG

Zgromadzeni pod pomnikiem niepodległościowym. Fot. UG



18 Gminne Wieści 19Gminne Wieści

Obraz olejny.  
Arch. KI.

Ludzie z pasją…
na łamach naszego informatora prowadzimy stałą rubry-
kę, której tematem przewodnim jest prezentowanie ludzi 
posiadających nietuzinkowe życiowe pasje. W tym wyda-
niu przedstawiamy Państwu mieszkającego w Wiśniewie 
Krzysztofa Izdebskiego. Pan Krzysztof urodził się w 1974 r.  
jest absolwentem UPh Siedlce, kierunek Pedagogika  
z Plastyką, jest człowiekiem o wielu pasjach m.in.:  ma-
larstwo, technika zabytkowa – renowacja przedmiotów 
użytkowych techniki zabytkowej, modelarstwo szkutnicze 
Rc – kontrolowane radiowo modele łodzi oraz łucznictwo 
bloczkowe - czyli współczesna wersja prastarej broni. 

Łucznictwo. Arch. prywatne

Gminne Wieści: jest Pan człowiekiem o wielu pasjach, wielu po-
mysłach na życie, opowiedzmy trochę o tym, czym Pan się zajmuje.

Krzysztof Izdebski: Opowiedzieć jedynie trochę o pasjach, któ-
rych ma się więcej niż jedną, nie jest łatwo,. Myślę więc, że do-
brym punktem wyjścia dla naszej rozmowy, będzie stwierdzenie, 
czym dla mnie jest pasja i dlaczego uważam, że jest tak ważna. 
Pasje sprawiają, że żyjemy pełniej, bardziej intensywnie. Pasja 
jest jedną z najmocniejszych emocji, jakie ludzie przeżywają. Jest 
impulsem do tego by nasze życie toczyło się w ciekawszy sposób. 
Pasje wzbogacają naszą osobowość, rozwijają ją. 

GW: Której z pasji dziś oddaje się Pan najbardziej? Która Pana 
najbardziej napędza?

KI: Hmm, nie ma takiego schematu, który ustawia moje pasje w sze-
regu, na daną chwilę ta, do której czuję największe przekonanie, naj-
większą potrzebę realizacji. Myślę, że to mogą zrozumieć Ci, którzy mają 
wiele pasji i wiedzą jak to jest, gdy dziś interesuje mnie coś, a jutro coś 
innego. Obecnie najchętniej zajmuję się odnawianiem zabytkowych 
przedmiotów technicznych. To tak dziwnie brzmi, ale chodzi tutaj o skar-
by techniki użytkowej, wykonane pięćdziesiąt, sześćdziesiąt a nawet 
sto lat temu. Mówiąc o technice zabytkowej, automatycznie myślimy 
o pojazdach klasycznych. Owszem, to myślenie poprawne, ale bardzo 
zawężone. To jakby pod pojęciem słowa las, rozumieć jedynie skupisko 
dębów. Tymczasem dęby, to tylko jeden z tysiąca gatunków, które two-
rzą las. Tak właśnie jest z moją fascynacją techniką zabytkową. Bardzo 
lubię klasyczne pojazdy, posiadam ich kilka i stale użytkuję, ale pojazdy, 
to jedynie część przedmiotów, które wchodzą w skład moich zbiorów. 
Uważam, że równie jak klasyczne pojazdy, fascynującymi przedmiota-
mi techniki zabytkowej, są rozmaite przedmioty użytkowe, których już 
dzisiaj nie spotykamy, a które latami służyły naszym dziadkom, potem 
ojcom i mimo upływu dziesięcioleci, wciąż zachowują sprawność. 

Dzisiaj te ikony techniki, zostały wyparte przez lekki, tani, ale jed-
norazowy i bezduszny plastik, wytłaczany w milionach egzempla-
rzy, przez skomputeryzowane urządzenia do produkcji masowej. 

Dlatego dzisiejsze produkty nie mają większych szans na stanie się 
obiektami pożądania za 20-30 lat, jako kolekcjonerskie przedmioty 
o przełomowym znaczeniu dla historii rozwoju techniki. Natomiast 
solidne, metalowe, pięknie zdobione, chromowane i niejedno-
krotnie ręcznie składane w rodzinnych manufakturach maszyny,  
są obiektami poszukiwań licznej rzeszy kolekcjonerów i pasjonatów. 

GW: W jaki sposób trafiają do Pana takie eksponaty? Sam je 
Pan wyszukuje?

KI: Czerpię ogromną radość z dokonywanych znalezisk na złomo-
wiskach, w starych szopach, zapomnianych garażach, piwnicach 
pełnych technicznych artefaktów niewiadomego pochodzenia,. 
Trafiam tam na przypominający kupę złomu przedmiot i własno-
ręcznie przywracam mu świetność. 

Zamieniam pokryty pajęczynami i warstwami kurzu „stary grat” 
w piękny, stylowy i w pełni sprawny, angielski piecyk naftowy z lat 
50tych. Cały proces renowacji, zdobywania wiedzy o przedmio-
cie, nawiązywanie kontaktów, zdobywanie części niejednokrotnie 
na rynkach zagranicznych – jest fascynującą przygodą. Moment 
powtórnych narodzin takiego przedmiotu, jest niezwykle emo-
cjonujący i satysfakcjonujący. A gdy kończy się jedna przygoda  
– natychmiast zabieram się za następną. 

I tak zdobywam i ratuję 60-cio letnie motorowery, 100-letnie lam-
py ciśnieniowe, przedwojenny telefon górniczy z lat trzydziestych, 
wykopany gdzieś w likwidowanej kopalni w Mikołowie. Telefon, 
który początkowo przypomina kupę złomu, ale jak zaczynamy 
grzebać, dowiadujemy się, że powstawał w bardzo ciekawych 
okolicznościach historycznych, że pracowali przy nim tacy a tacy 
ludzie, aż po czasy, kiedy taki telefon zawiśnie w gabinecie dy-
rekcji poważnej instytucji państwowej i stanowi nietuzinkową, 
technicznie sprawną ozdobę ściany. Zdarzają się także większe 
wyzwania, jak np. Ford Mustang Coupe z 1966r i wiele innych. 

Więc ta pasja pochłania mnie dziś najbardziej – odnajdywanie 
starych przedmiotów, które można doprowadzić do stanu uży-
teczności, można je odtworzyć zgodnie z oryginałem, zdobyć hi-
storię a potem wyeksponować.

GW: Pasja która towarzyszy Panu najdłużej? taka, która pojawi-
ła się być może już w młodzieńczych latach?

KI: Malarstwo niewątpliwie do takich należy. Malarstwo i rysunek 
– ująłbym to w jeden koszyk. Nie wiem jak to się stało, że zacząłem 
malować, czy też rysować. Pamiętam taki mały epizod malarski, który 
szczególnie wrył mi się w pamięć, to była niespodzianka, jaką na świe-
żo odmalowanej ścianie, wykonałem kredką świecową moim rodzi-
com. Był to samochód marki Syrena 105, którą wtedy jeździliśmy, a ja 
za pomocą kredki przeniosłem ten pojazd na ścianę, po czym wziąłem 
mamę za rękę i mówię - mamo patrz, to dla Ciebie. Nie ucieszyła się 
wtedy zbytnio, aczkolwiek dla mnie to był moment, o którym można 
powiedzieć, że zapoczątkował moje rysowanie. No może nie tak cał-

kiem na poważnie, ponieważ w wieku trzech czy pięciu lat, człowiek 
swoją ekspresję plastyczną wykorzystuje nieświadomie, głównie dla-
tego, że ta potrzeba w nim siedzi, i że, to właśnie lubi robić. Świadome 
rysowanie pojawiło się u mnie, jak sądzę w wieku szkolnym, kiedy ktoś 
inny niż najbliższa rodzina zaczyna nas doceniać, nauczyciel w szkole 
postawi dobrą ocenę, koledzy proszą o pomoc w zrobieniu rysunku na 
zaliczenie. Tak się to powoli nakręcało. Później przyszła ciekawość po-
znawania różnych technik malarskich. Warto zauważyć, że w ramach 
tej formy sztuki plastycznej, jaką jest malarstwo, wyróżniamy wiele 
technik i kierunków, które znacznie się od siebie różnią. Większość  
z nas, kojarzy takie pojęcia jak malarstwo olejne czy akwarela, ale tyl-
ko nieliczni wiedzą, że malarstwo to także tempera, gwasz, fresk, kolaż 
i obecnie najpopularniejsza technika, jaką jest akryl. W mojej przygo-
dzie z malarstwem, stosuję technikę olejną, oraz pastel. Dlaczego aku-
rat te techniki? Głównie, dlatego, że każdy malarz, dobiera sobie takie 
techniki tworzenia, w których czuje się najlepiej. Podobnie postąpiłem 
i ja. Dzisiaj łączę tą pasję z działalnością edukacyjną. W miejscowym 
ośrodku kultury prowadzę małe, niszowe, ale dobrze funkcjonują-
ce kółko plastyczne, na którym tym, co potrafię, staram się podzielić  
z młodzieżą. Próbuję przede wszystkim pomóc dzieciom skrócić drogę, 
do poznania w malarstwie rzeczy, których musiałyby długo uczyć się 
we własnym zakresie. Staram się niejako podać im wiedzę na tacy, by 
przyspieszyć ich proces rozwijania umiejętności plastycznych, Zwyczaj-
nie pomóc im, ponieważ uważam, że największym problemem osób 
żyjących w mniejszych miejscowościach, jest to, że mogą przeżyć całe 
życie, nie wykorzystując szansy rozwinięcia talentu, która była im dana 
przy narodzinach. Moją rolą jest sprawienie, aby w tych dzieciach na 
etapie, kiedy próbują robić coś same, wygenerować potrzebę dążenia, 
do odkrywania własnych możliwości twórczych. Pomóc im to w sobie 
rozwinąć, a za kilka lat podzielić się doświadczeniami, przekonać się  
o tym, jak to, co im przekazałem, przełożyło się na ich życie twórcze. Czy 
w późniejszym życiu zawodowym, potrafią połączyć obowiązki z pasją. 
Pasja malarska idzie ze mną od zawsze i pewnie tak już zostanie.

GW: co najczęściej Pan przedstawia na swoich obrazach?

KI: Po jaką tematykę sięgam w moich pracach? Nie preferuję żad-
nych stałych i konkretnych tematów. Maluję to, co w danym dniu 
zagra mi w duszy. Dzisiaj może to być nacechowany emocjami por-
tret, jutro banalna, ale ciepła i pełna gry światła z cieniem mar-
twa natura, maluję pejzaże, przedstawiające przyrodę o różnych 
porach roku. Lubię malować morskie fale, w których przebijają 
rozmaite tonacje barw, wynikające z niespokojnej natury wody. 
Malarstwo to pasja, z którą związany jestem najdłużej. Jest dosko-
nałą, relaksującą formą spędzania wolnego czasu. Jest też czymś 
w rodzaju autoterapii. Wystarczy włączyć dobrą muzykę, zasiąść 
za sztalugami i już po chwili znikają wszelkie troski i zmartwienia.

GW: jakieś osiągnięcia? nagrody, wyróżnienia?

KI: Nie mam takich spektakularnych osiągnięć. Zdarzało mi się 
sprzedawać obrazy z przypadku do Holandii na przykład poprzez 
znajomości. Zdarzało mi się, że ktoś mnie wynalazł w Internecie, 
i coś robiłem, ale po wystawach obrazów nie wystawiałem. Nie 
mam takich osiągnięć. Malarstwo jest czymś, co robię głównie 
z potrzeby duszy, robię to głównie dla zaspokojenia własnej po-
trzeby ekspresji plastycznej a nie dla sukcesów. Nie mogę się po-
chwalić jakimiś wielkimi osiągnięciami, może największe z nich to 
jest właśnie to, że moim stylem malowania zarażam dzieci, które 
uczę i one osiągają sukces. Wtedy ich sukcesy są moimi sukcesa-
mi i parę takich już jest. Są to rzeczy typu pierwsze, drugie miej-
sce na ogólnopolskich konkursach malarskich, ale także ostatnio 
fajny sukces – pierwsze miejsce w międzynarodowym konkursie  
o tematyce kościuszkowskiej zorganizowanym w australijsko-po-
lonijnych środowiskach. Jest to sukces wymalowany przez dzieci, 
ale ja jako sternik z przyjemnością się pod ten sukces podpinam.

GW: no więc właśnie sternik – w tym miejscu pojawia nam się 
kolejna pasja.

KI: Wypływamy na szerokie wody, kolejna pasja, musze przestrzec, 
że tutaj też mógłbym dużo mówić. Skoro już o wodzie mowa to jedną 
z pasji, jaką uprawiam jest modelarstwo szkutnicze, czyli takie mo-
delarstwo, którym się nie lata a pływa. Moją specjalizacją są mini 

łodzie, kontrolowane radiem. Hobby to obejmuje nie tylko zakup  
i użytkowanie sprzętu w celach rozrywkowych. Zabawa zaczyna się 
na etapie zdobywania planów konkretnej łodzi, następnie własno-
ręczne wykonanie na podstawie projektu setek części, które łączy 
się technikami przypominającymi „pełnowymiarowe” techniki bu-
dowania łodzi. Tworzy się wręgi, poszycia, pokłady, sterówki, takie-
lunek, ożaglowanie i dziesiątki elementów, niezbędnych do tego, 
aby model nie tylko ładnie wyglądał na półce, ale był też zdolny po-
płynąć, dać się kontrolować na wodzie i powrócić do swego twórcy, 
zamiast stać się zatopioną atrakcją dla szczupaków, karpi i okoni.

Budowałem łodzie z napędem elektrycznym, śrubowym. Lubię 
je. Ale naprawdę fascynujące są jachty. Modele z żaglem nie po-
siadają elektrycznego napędu, więc aby nimi sterować, trzeba 
nabrać umiejętności żeglarskich. Trzeba poznać techniki pływa-
nia przy różnych kierunkach wiatru i to jest fascynujące. 

W zabawie na akwenie, robimy z przyjaciółmi małe regaty, 
staramy się rywalizować na wodzie, oceniamy czyje umiejęt-
ności i czyje łodzie są w dzisiejszych regatach lepsze i dlaczego.  
Następnie dokonujemy poprawek i modyfikacji, tak by w kolej-
nych regatach zdobyć przewagę nad konkurentami. Choć mo-
dele są w skali MINI to zabawa i emocje sięgają poziomu MAXI. 

GW: Pańskie marzenie?

KI: Nie zatrzymać się, poznawać wiele rzeczy, poznawać nowych 
ludzi zarażonych pasjami, uczyć się od nich jak ciekawie spę-
dzać życie. Jednym z takich większych marzeń, które być może 
zrealizuję, jest zapakować się z przyjaciółmi w mojego starego 
Volkswagena Busa i przejechać taki kawał świata, że aż kółka 
poodpadają. Może nie w 80 dni dookoła świata starym volks-
wagenem, ale taki tour przez Europę począwszy od Bajkału  
a skończywszy na Laponii byłoby to fajne. 

GW: Życzymy Panu, żeby te marzenia się spełniły i dziękuję  
za rozmowę.

KI: Bardzo dziękuję - myślę, że dołożę starań żeby tak było i zachę-
cam wszystkich, by uczyli się żyć z pasją, bo ważną rzeczą jest mieć 
jakieś hobby i wstawać co rano z uśmiechem. Więc żyjmy z pasją.  
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Uroczystość Gminnego dnia edukacji narodowej

Uroczystość Gminnego dnia edukacji narodowej, która mia-
ła miejsce 13 października 2017 r. w Urzędzie Gminy Wiśniew, 
to uroczyste spotkanie nauczycieli, pedagogów, przedstawicie-
li społeczności uczniowskiej i rodziców, podczas którego Wójt 
Gminy Wiśniew – Krzysztof Kryszczuk nagrodził wyróżniających 
się swoją pracą oraz zaangażowaniem nauczycieli i dyrektorów.

W liście gratulacyjnym, wręczonym przez Wójta Gminy Wiś-
niew nagrodzonym - czytamy:

„Bycie otwartym, przyjaznym, ambitnym, nieustannie do-
skonalącym swój warsztat zawodowy, postrzegającym sukcesy 
jak również porażki swoich wychowanków, to atrybuty dobrego,  
wyróżniającego się nauczyciela i wychowawcy.

W podziękowaniu za wyjątkowe zaangażowanie, profesjonalizm, 
oddanie sprawom oświaty, za trud włożony w wychowywanie dzieci  
i młodzieży przyznaję Pani/Panu Nagrodę Wójta Gminy Wiśniew.

Na kolejne lata pracy życzę dużo sukcesów zawodowych, 
zdrowia i uśmiechu każdego dnia. Niech praca w zawodzie na-
uczyciela nadal będzie przyjemnością z której można czerpać siłę 
i motywację do dalszej pracy.”

Wójt Gminy Wiśniew – Krzysztof Kryszczuk w swoich słowach 
skierowanych do nauczycieli podkreślił, że: ciepło, serce i niezwy-
kła więź łącząca nauczyciela z uczniem pozostają w pamięciach 
i wspomnieniach zarówno uczniów jak i nauczycieli przez wiele, 
wiele lat. Takich relacji i więzi życzył więc wszystkim nauczycie-
lom i wychowawcom w dniu ich święta.

Nagrody Wójta Gminy Wiśniew, za całokształt pracy na sta-
nowisku nauczyciela, wychowawcy, pedagoga, dyrektora szkoły,  
w 2017 roku otrzymali:
•	 Grażyna jastrzębska – nauczyciel dyplomowany z 35-letnim 

stażem pracy pedagogicznej – od 1982 roku nauczyciel edu-
kacji wczesnoszkolnej Szkoły Podstawowej w Śmiarach,

•	 Beata Wawrecka – nauczyciel dyplomowany z 19-letnim sta-
żem pracy pedagogicznej - od 1998 roku nauczyciel Szkoły 
Podstawowej w Radomyśli,

•	 maciej mazur – nauczyciel dyplomowany z 19-letnim sta-
żem pracy - od 2008 roku nauczyciel ZO w Wiśniewie,  
a wcześniej nauczyciel Szkoły Podstawowej w Gostchorzy,

•	 Barbara mikiciuk – nauczyciel dyplomowany  z 12-letnim 
stażem pracy - od dziewięciu lat tj. 2008 roku nauczyciel ZO 
w Wiśniewie,

•	 magdalena jurzyk – nauczyciel mianowany z 11 letnim sta-
żem pedagogicznym - nauczyciel ZO w Wiśniewie,

•	 Urszula Sosnówka – dyrektor, nauczyciel dyplomowany  
z 33-letnim stażem pracy pedagogicznej, w tym 15-letni 
okres na stanowisku dyrektora ZO w Wiśniewie,

•	 Beata Wiszniewska – dyrektor, nauczyciel dyplomowany  
z 28-letnim stażem pracy pedagogicznej, w tym 7-letni okres 
na stanowisku dyrektora ZO w Radomyśli, a od 1 września 
2017 r. Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Radomyśli,

•	 anna dziedzina – dyrektor, nauczyciel dyplomowany  
z 25-letnim stażem pracy pedagogicznej, w tym 13-letni 
okres na stanowisku dyrektora ZO w Śmiarach, a od 1 wrześ-
nia 2017 r. Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Śmiarach.

Część artystyczną gminnej uroczystości przygotowali i zapre-
zentowali uczniowie „artyści”, którzy nie po raz pierwszy uświet-
nili gminną uroczystość swoimi występami, a byli nimi:
•	 Karolina jastrzębska, Kuba jastrzębski, Kacper jastrzębski 

– reprezentujący Zespół Oświatowy w Wiśniewie,
•	 nikola jastrzębska – uczennica Szkoły Podstawowej w Radomyśli,
•	 amelia Krasuska – uczennica Szkoły Podstawowej w Śmiarach.

Na zakończenie, prowadząca spotkanie – kierownik refe-
ratu oświaty Bożena Wyrębek, podziękowała wszystkim goś-
ciom za przybycie, młodzieży za część artystyczną, Panu Wój-
towi za nagrody i ciepłe słowa skierowane do gości jak również 
wszystkich nauczycieli i pracowników placówek oświatowych 
gminy Wiśniew.

Uroczyste spotkanie zakończył wspólny poczęstunek na słodko.
bw

Wspólne zdjęcie. Fot. UG
Kierownik referatu Oświaty  
Bożena Wyrębek. Fot. UG Nagrodzony Nauczyciel. Fot. UG

Uczeń ZO Wiśniew uświetniający uroczystość. Fot. UG Wręczanie nagród nauczycielom. FOT. UG Wręczanie nagród nauczycielom. Fot. UG

Rozpoczęła się druga 
kadencja mRGW

I sesja młodzieżowej Rady Gminy Wiśniew drugiej kadencji, 
odbyła się w czwartek 19 października w sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy Wiśniew.

Zgodnie ze statutem, obrady otworzyła najstarsza radna emilia 
Protasiuk, absolwentka Zespołu Szkół w Borkach-Kosach. Następ-
nie Krzysztof Kryszczuk wójt gminy Wiśniew oraz Beata ługowska, 
przewodnicząca Rady Gminy Wiśniew, wręczyli radnym zaświad-
czenia o ich wyborze, po czym odbyło się uroczyste ślubowanie.

Skład Młodzieżowej Rady Gminy Wiśniew II kadencji przed-
stawia się następująco:

1. Wiktoria cegiełko (SP Radomyśl),
2. Bartosz chromiński (SP Śmiary),
3. damian dziewulski (ZS Borki-Kosy),
4. Paulina Izdebska (SP Śmiary),
5. Kacper jadczak (ZO Wiśniew),
6. mateusz jurzyk (ZO Wiśniew),
7. aleksandra jastrzębska (ZO Wiśniew),
8. Kamila Księżopolska (ZS Borki-Kosy),
9. emilia myrcha (ZO Wiśniew),
10. anna oknińska (SP Radomyśl),
11. emilia Protasiuk (ZS Borki-Kosy),
12. Karolina Radzikowska (SP Śmiary),
13. martyna Sobiczewska (SP Radomyśl),
14. Wiktoria Woźniak (ZO Wiśniew),
15. Karolina Wróbel (ZO Wiśniew).
Podczas pierwszej sesji młodzi samorządowcy wybrali  

spośród siebie Prezydium oraz Komisję Rewizyjną.
Skład Prezydium:
•	 mateusz jurzyk (ZO Wiśniew) – Przewodniczący,
•	 emilia Protasiuk (ZS Borki-Kosy) – Wiceprzewodnicząca,
•	 Kamila Księżopolska (ZS Borki-Kosy) – Sekretarz.
Skład Komisji Rewizyjnej:
•	 Paulina Izdebska (SP Śmiary) – Przewodnicząca,
•	 emilia myrcha (ZO Wiśniew) – Członek,
•	 anna oknińska (SP Radomyśl) – Członek.
Wyboru do władz MRGW pogratulował Krzysztof Kryszczuk 

wójt gminy: - Bardzo serdecznie gratuluję członkom Prezydium 
oraz Komisji Rewizyjnej wyboru do władz Młodzieżowej Rady 
Gminy Wiśniew drugiej kadencji. Wszystkim Radnym życzę owoc-
nej i wydajnej pracy na rzecz Gminy Wiśniew, a w szczególności 
na rzecz młodzieży mieszkającej na terenie Naszej Gminy. 

Młodzieżowa Rada Gminy Wiśniew została powołana  
26 stycznia 2017 r. na  XXVI sesji Rady Gminy Wiśniew. Wybo-
ry na pierwszą kadencję MRGW odbyły się 17 marca 2017 r.  
w zespołach oświatowych z terenu gminy Wiśniew oraz w szkole  
w Borkach-Kosach, dla uczniów z naszej gminy uczących się  
w tej placówce. Kandydatami do rady mogły być osoby w wieku od  
13 do 16 lat oraz absolwenci do 18-stego roku życia.

wo

Ćwiczenia pożarnicze pod 
kryptonimem „StaRy młyn” 

21 października br. w Gostchorzy odbyły się ćwiczenia po-
żarnicze dla jednostek oSP z terenu Gminy Wiśniew pod kryp-
tonimem: „StaRy młyn”. manewry zorganizował ZoG ZoSP RP 
w Wiśniewie w porozumieniu z Km PSP w Siedlcach. Gospoda-
rzem szkolenia byli druhowie z oSP Gostchorz.

Założeniem ćwiczeń było praktyczne sprawdzenie i doskona-
lenie możliwości operacyjno-technicznych sił i środków jednostek 
ochrony przeciwpożarowej funkcjonujących na terenie Gminy 
Wiśniew, doskonalenie działań w zakresie: gaszenia pożarów we-
wnętrznych (w budynkach mieszkalnych i magazynowych), udzie-
lania kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym 
oraz z organizacji łączności radiowej.

Szkolenie zostało podzielone na dwa bloki:
•	 Część teoretyczna przeprowadzona przez st. asp. mariusza 

Skrzeka – JRG nr 1 w Siedlcach oraz mł. kpt.  Piotra jurzyka 
– JRG nr 2 w Siedlcach;

•	 Część praktyczna nadzorowana przez pracowników Pań-
stwowej Straży Pożarnej oraz ZOG ZOSP RP w Wiśniewie.

Podczas spotkania kpt. mgr inż. michał Fijołek – pracownik 
Komendy Miejskiej PSP w Siedlcach na stanowisku dowódcy sek-
cji, przeprowadził obszerne szkolenie teoretyczne i praktyczne 
na temat funkcjonowania i prawidłowego użytkowania różnego 
podręcznego sprzętu gaśniczego.

Nadzorujący przebieg ćwiczeń ocenili, że założone cele zosta-
ły wykonane prawidłowo i ocena ćwiczeń zakończyła się wyni-
kiem pozytywnym.
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Ćwiczenia pożarnicze. Fot UG

Szkolenie praktyczne. Fot. UG

Strażacy po szkoleniu. Fot. UG

MRGW w trakcie sesji. Fot. UG
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muzyczne „Barwy jesieni”
W niedzielę 29 października w Gminnym ośrodku Kultury  

w Wiśniewie odbył się koncert „Barwy jesieni”. Spotkanie zo-
stało zorganizowane dla środowisk ludowych z którymi jest pro-
wadzona partnerska współpraca. Impreza była zakończeniem  
i podsumowaniem roku artystycznego.

Jak powiedziała Pani janina dołgich – dyrektor GOK w Wiś-
niewie, impreza ta została zorganizowana z okazji Europejskiego 
Dnia Seniora: - Odbył się już trzeci koncert pn. „Barwy jesieni”  
i był spotkaniem partnerów. Tą imprezą kończymy rok artystycz-
ny. Już jest tradycją że w Wiśniewie w październiku obchodzimy 
święto jesieni a koncert ma charakter wielopokoleniowy. 

Na scenie zaprezentowały się poszczególne kapele:
•	 Zespół Ludowy „Wiśniewiacy” im. Z. myrchy  – kierowni-

kiem zespołu jest Stanisław Wróblewski. Artyści przywitali 
zgromadzonych piosenką, a następnie zaprezentowali zgro-
madzonej publiczności piękne utwory ludowe.

•	 „Radzyniacy”  -  zespół  śpiewaczy przy Związku emerytów 
i Rencistów w Radzyniu Podlaskim –  Kierownikiem muzycz-
nym jest teresa Skrzymowska. Zespół liczy 21 osób. Senio-
rzy w swoim repertuarze mają utwory ludowe, biesiadne  
i pieśni kościelne.

•	 Zespół „Seniorynki” – Kierownikiem artystycznym jest  
danuta Kalinowska. Zespół działa przy  Sokołowskim Ośrod-
ku Kultury. „Seniorynki” przygotowują różnorodne programy 
okolicznościowe, patriotyczne oraz rozrywkowe.

•	 Grupa śpiewacza „chodów” –  kierownikiem zespołu jest 
marek Stańczuk. Artyści w swoim repertuarze mają liczne 
utwory patriotycznie i ludowe również z naszego regionu.

•	 Kapela Ludowa z łochowa - Grupa wokalno-instrumentalna 
działająca przy Miejskim i Gminnym Ośrodku Kultury w Ło-
chowie. W repertuarze Kapeli znajdziemy pieśni biesiadne, 
żołnierskie oraz utwory taneczne.

•	 Grupa śpiewacza „Białki” – opiekunem tych artystów jest  
elżbieta łęczycka. Zespół zaprezentował program słowno- ar-
tystyczny przygotowany na bazie znanych polskich przysłów.

•	 Zespół „Węgrowianie” - kierownikiem zespołu jest Katarzyna 
Zaliwska. Zespół ma w swym repertuarze ludowe pieśni 

podlaskie, kabarety, inscenizacje obchodów kolędniczych  
i zapustnych oraz widowiska obrzędowe.

•	 Zespół instrumentalno-wokalny „Power Beat” – Zespół 
tworzą: Ilona Kantowicz – wokal; agata ciekot – wokal; 
Krystian Gruszka – instrumenty klawiszowe i tomasz Kanto-
wicz – perkusja. Opiekunem grupy jest andrzej Kantowicz. 
Utalentowani artyści występują w repertuarze okolicznoś-
ciowym, patriotycznym, śpiewają także w językach obcych.

•	 Zespół muzyczny „maXIm” – kierownikiem tej grupy jest 
Paweł Ksionek, artyści zapewniają oprawę muzyczną wesel  
i różnego rodzaju imprez okolicznościowych.

Na scenie w GOK – u wystąpiło łącznie 9 zespołów z powiatów: 
siedleckiego, węgrowskiego, sokołowskiego i radzyńskiego. Uczest-
nicy koncertu dziękowali organizatorom za zaproszenie: - Cieszymy 
się bardzo, że nas zaproszono. To jest wspaniała zabawa. Jak tylko 
usłyszeliśmy zaproszenie do Państwa to bez zastanowienia podjęli-
śmy decyzję, że chcemy wziąć udział w wydarzeniu. Jesteśmy tutaj 
już kolejny raz i nie mamy wątpliwości, że warto było przyjechać. 

Wszystkim artystom dziękujemy za przybycie i zapraszamy 
Was do Wiśniewa.
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II Przegląd Pieśni Patriotycznych  
pt.: „śpiewam ci Polsko”

W niedzielę, 12 listopada br. w Szkole Podstawowej w Radomyśli 
odbył się II Przegląd Pieśni Patriotycznych pt.: „śpiewam ci Polsko”.

Organizatorem tego wydarzenia było: Stowarzyszenie Aktyw-
ności Lokalnej „Radość”, Zespół Oświatowy w Radomyśli, Sołectwo 
Radomyśl przy współudziale Koła Gospodyń Wiejskich z Helenowa.

W przeglądzie wzięło udział 26 zespołów, które zaprezento-
wały się w trzech kategoriach: Zespół Ludowy, Szkoły i Zespół Wo-
kalny. Na scenie wystąpiło około  270 wykonawców co świadczy 
o ogromnym zainteresowaniu jakie wzbudziła idea tego przedsię-
wzięcia. Występy zespołów oceniało jury w składzie:
monika Sołtyszewska - wokalistka, trener wokalny. 
Iwona Kobylińska - od 25 lat wokalistka i współzałożycielka sied-
leckiego zespołu folkowego Orkiestra Dni Naszych.
Zenon celiński - muzyk, akompaniator wielu zespołów.

Wyłonienie zwycięzców przez jury było nie lada trudnym  
zadaniem. Po długich obradach komisja postanowiła przyznać  
następujące miejsca:

Kategoria Zespół ludowy
•	 I miejsce Zespół śpiewaczy chodów;
•	 II miejsce niezapominajki z dminina;
•	 III miejsce Kapela Zbucka,
wyróżnienie: jagódki ze Żdżar.
Kategoria Zespoły wokalne:
•	 I miejsce UliBabki ze Zbuczyna;
•	 II miejsce młodość i doświadczenie;
•	 III miejsce nasz Kotuń,
wyróżnienie: Zespół Złote kłosy działający przy miejsko-Gminnym 

ośrodku Kultury w mordach  oraz Zespół śpiewaczy Białki.
Kategoria szkoły:
•	 I miejsce Zespół nadziejka z ługów Wielkich;
•	 II miejsce anastazja Wróbel GoK Wodynie;
•	 III miejsce Kuba jastrzębski Zo w Wiśniewie,
wyróżnienie: julia tomasiewicz i olga musiatowicz.
Poza konkursem podczas obrad jury swój koncert Pieśni 

Patriotycznych dał Zespół Wokalny „Radość” przy akompania-
mencie Pana Ryszarda Boruca. Koncert ten był zwieńczeniem 
projektu pt: „Zróbmy to razem - wzbogacenie życia kulturalne-
go mieszkańców Gminy Wiśniew dofinansowanego ze środków 
budżetu Gminy Wiśniew realizowanego przez Stowarzyszenie  
Aktywności Lokalnej „Radość”.

- Dziś, dla nas, jest to dzień z jednej strony zadumy i reflek-
sji nad wydarzeniami z przeszłości, z drugiej zaś, dzień radości  
i ogromnej odpowiedzialności za przyszłość. To patriotyczne 
śpiewanie to swoisty muzyczny pomnik dla bohaterów poległych  
w obronie ojczyzny. Kiedy patrzę jak licznie przybyliście Państwo 
na nasz konkurs, gdy wspomnę ubiegłoroczną edycję przeglądu, 

widzę że ta idea która zrodziła się w naszym stowarzyszeniu ma 
sens i jest potrzebna. Dzięki temu że podjęliśmy wyzwanie stwo-
rzenia Przeglądu Pieśni Patriotycznej  możemy współpracować  
z organizacjami oraz osobami które mają cele i idee spójne z na-
szymi – powiedziała aneta Karczmarska, Prezes Stowarzyszenia 
Aktywności Lokalnej „RADOŚĆ” z Radomyśli.

Na uroczystość przybyli licznie zaproszeni goście oraz sponsorzy 
i darczyńcy bez  których ten konkurs nie mógłby być zrealizowany. 

Patronat honorowy nad uroczystością obieli:
•	 Pan dariusz Stopa - Starosta Siedlecki ;
•	  Pan marek Furman - Dyrektor Mazowieckiego Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego w Siedlcach;
•	 Pan Krzysztof Kryszczuk - Wójt Gminy Wiśniew;
•	  Pani Urszula Bartosiak - Prezes Instytut Tradycji 

Narodowej w Wodyniach.
wo

Jury konkursu. Fot UG

Wyróżniony zespół. Fot. UG

Występy młodzieży. Fot. UG

Prezes Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej Radość. Fot. UG
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Inauguracja obchodów 100-lecia 
odzyskania przez Polskę niepodległości

W niedzielę 26 listopada br. odbyły się uroczystości inau-
gurujące obchody jubileuszu 100 -lecia odzyskania niepodle-
głości przez Polskę.

Mieszkańcy Gminy Wiśniew oraz zaproszeni goście spotkali 
się w miejscowym kościele na mszy świętej w intencji poległych 
w obronie ojczyzny, którą koncelebrowali ks. kanonik henryk 
Krupa i ks. edward Borkowski.

W dalszej części uroczystości, po złożeniu kwiatów i zapale-
niu symbolicznych zniczy przy pomniku Niepodległościowym, 
oraz oddaniu hołdu bohaterom walk niepodległościowych przez 
wójta Krzysztofa Kryszczuka , dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury  
w Wiśniewie janinę dołgich, reprezentanta Ochotniczej Straży Po-
żarnej Gminy Wiśniew – marcina łubkowskiego oraz przedstawicieli  
delegacji z Równego na Ukrainie – młodzież pochodzącą z polskich 
rodzin mieszkających poza granicami naszego kraju wszyscy zgro-
madzeni w uroczystym przemarszu, udali się do Zespołu Oświa-
towego w Wiśniewie. W trakcie pochodu rozwinięto stumetrową 
biało - czerwoną flagę, którą nieśli zgromadzeni a rytm nadawała 
Orkiestra Dęta z Gminy Czemierniki i Ulan Majorat.

W Zespole Oświatowym w Wiśniewie odbył się koncert pieś-
ni patriotycznych pn. „Niepodległa Polska bez granic”. Do orga-
nizacji uroczystości włączyła się dyrektor Zespołu Oświatowego  
w Wiśniewie Urszula Sosnówka.

Po uroczystym odśpiewaniu Hymnu Narodowego dyrektor 
GOK – janina dołgich przywitała zebranych mówiąc - Witam 
wszystkich na uroczystościach inaugurujących obchody jubileu-
szowe stulecia niepodległości Polski. Nasza gmina jako pierwsza 
w powiecie siedleckim rozpoczęła obchody stulecia Niepodległo-
ści. My Polacy mieszkający w gminie Wiśniew chcemy pokazać 
innym, że Polacy miłują wolność, kochają swoją Ojczyznę i pa-
miętają o tych którzy walczyli o wolności, która przyniosła nam 
Niepodległość i to jest najważniejsza wartość w życiu człowieka.

Następnie głos zabrał Wójt Gminy Wiśniew Krzysztof Krysz-
czuk, który powiedział – Szanowni Państwo tym koncertem roz-
poczynamy obchody Stulecia Odzyskania Niepodległości przez 
Polskę. Postanowiliśmy, że będziemy mówić o tym przez cały rok, 
nie tylko jednego dnia – 11 listopada 2018 r. Chcemy aby o odzy-
skaniu niepodległości, o Polsce, o Naszej Gminie mówiło się cały 
rok. Chcemy aby wszyscy pamiętali o tym, że przez 123 lata Pol-
ska była upodlona, nie było Jej na mapie i po 123 latach podnio-
sła się. Uświadomiłem sobie, że jesteśmy bardzo silnym narodem, 
tyle razy najeźdźcy próbowali nas zgnębić. Jednak jak okazuje 
się Polacy nie dali sobą pomiatać, podnieśli się z kolan i po wielu  
latach Polska wróciła na mapy. 

W koncercie wystąpili:
•	 Orkiestra Dęta Gminy Czemierniki i Ulan Majorat;
•	 Chór KOE z Sokołowa Podlaskiego;
•	 Szkoła Podstawowa w Radomyśli;
•	 Szkoła Podstawowa w Śmiarach;
•	 Zespól Szkół w Sterdyni;
•	 Zespół Oświatowy w Wiśniewie;
•	 Zespól Ludowy „Wiśniewiacy” im. Zbigniewa Myrchy;
•	 Zespół wokalny „Radzyniacy”;
•	 Zespół „Wrzos” z Kąkolewnicy;
•	 Zespół „Zaścianek” z Trzebieszowa;
•	 Zespół „Jubilat” z Kraśnika;
•	 Zespół „Faustyna” z Ukrainy;
•	 Chór „Polonia” z Warszawy.
Koncert poprowadził Pan Ryszard nowaczewski, uznany ani-

mator kultury, organizator i autor niezliczonych scenariuszy i kon-
certów o wysokiej randze artystycznej, prowadzący najpiękniejsze 
cykle koncertów tematycznych, nawiązujący do najlepszych tra-
dycji konferansjerskich. Inicjatorem uroczystości była janina doł-
gich – dyrektor GOK w Wiśniewie, natomiast Wójt Gminy Wiśniew 
Krzysztof Kryszczuk objął wydarzenie patronatem honorowym.

Wolna i niepodległa Polska jest największą wartością wspólną 
wszystkich Polaków. Wydarzenia, jakie miały miejsce prawie 100 lat 
temu wyzwalają w nas poczucie dumy narodowej, inspirując jed-
nocześnie nas Polaków do działania. Obchody stulecia odzyskania 
niepodległości będą toczyły się do listopada przyszłego roku.
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Młodzież z ZS w Sterdyni. Fot. UG Przemarsz pod pomnik niepodległośćiowy. Fot. UG

Młodzież niosąca 100-metrową flagę. Fot. UG

III Wspólne śpiewanie pieśni 
patriotycznych w GoK

11 listopada 2017 r. w Gminnym ośrodku Kultury w Wiśnie-
wie odbył się III Wieczór Pieśni Patriotycznych z udziałem chóru 
akademickiego Uniwersytetu Przyrodniczo-humanistycznego  
w Siedlcach pod kierownictwem ks. prof. michała Szulika.

Spotkanie poprowadził michał hołownia – Dyrektor Zespołu 
Szkół Muzycznych w Siedlcach, który był jednocześnie dyrygen-
tem dla licznie zgromadzonej publiczności. Na wspólne śpiewa-
nie, stawili się przedstawiciele wszystkich pokoleń: Wójt Gminy 
Wiśniew Krzysztof Kryszczuk wraz z małżonką, podopieczni 
ośrodka wychowawczego MOW Gostchorz wraz z opiekunami 
oraz mieszkańcy Gminy Wiśniew. 

Pieśni patriotyczne i niepodległościowe radośnie rozbrzmie-
wały przy akompaniamencie tomasza Wojtusia. Nie zabrakło 
utworów, takich jak: „Ej dziewczyno (Maki)”, „Szara Piechota”, 
„Pieśń strzelców” czy „Przybyli ułani pod okienko”. By ten śpiew 
płynął gładko, słowa każdej z piosenek pojawiały się na ekranie. 
Patriotyczny wydźwięk spotkania podkreślały też krótkie wpro-
wadzenia wykonywanych utworów, które wygłaszał dyrygent

Pomysłodawcą takiej formy świętowania jest janina dołgich 
– Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie.

Ideą wieczorów muzycznych w Gminnym Ośrodku Kultury  
w Wiśniewie jest wspólne śpiewanie pieśni, a każde  kolejne spot-
kanie gromadzi coraz liczniejszą publiczność. Wspólne śpiewanie 
patriotycznych pieśni z czasów II Rzeczpospolitej dało mnóstwo 
radości, wszystkim, którzy w nim uczestniczyli.
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SZachoWy tURnIej nIePodLeGłoścI

Pocztówka do świętego mikołaja

Warsztaty prozdrowotne w GoK Wiśniew 

6 grudnia br. Gminna Biblioteka Publiczna w Wiśniewie 
rozstrzygnęła konkurs plastyczny skierowany do klas przed-
szkolnych pn. „Pocztówka do Świętego Mikołaja”. Do bibliote-
ki wpłynęło 58 prac wykonanych różnymi technikami. Oprócz 
rysunków kredkami, farbami i pastelami zdobionych różnymi 
ozdobami, pojawiły się również wydzieranki i wyklejanki. Mile 
zaskoczyła nas Wasza duża pomysłowość, oryginalność i sposób 
patrzenia na świat – powiedziała kierownik gminnej biblioteki. 

Podobnie jak w ubiegłorocznych edycjach konkursu każda  
z prac została nagrodzona drobnym upominkiem oraz pamiątko-
wym dyplomem ufundowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną. 

Z konkursowymi pracami można zapoznać się odwiedzając 
miejscową bibliotekę. 
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W sobotę 18 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiś-
niewie odbył się Niepodległościowy turniej w szachach zalicza-
ny do Grand Prix 2017 Gminy Wiśniew. Było to ostatnie w tym 
roku spotkanie zawodników z tego cyklu. Sędzią zmagań był 
Pan Józef Flaziński-sędzia klasy państwowej.

Wyniki przedstawiają się następująco:  I miejsce- łukasik 
adam(KSz Skoczek Siedlce) II miejsce- Pisarski hubert(SRSdim 
Węgrów) III miejsce- Flaziński józef(UKS-StSz Sokołów Podlaski) 

Tuż po zakończeniu turnieju odbyło sie oficjalne podsumo-
wanie całego cyklu Grand Prix 2017 Gminy Wiśniew. 

Poniżej przedstawiamy 5 najlepszych zawodników Królewskiej 
gry w roku 2017:

I miejsce- Flaziński józef 
II miejsce- Głowienkowski Roman 
III miejsce- ostrysz jan 
IV miejsce- łukasik adam 
V miejsce-jurzyk Franciszek
 Wszystkim zawodnikom gratulujemy i zapraszamy do współ-

zawodnictwa w całym cyklu zmagań w 2018 roku.
GOK

Zwycięzcy. Fot. GOK

Grupa starsza Radomyśl. Fot. UG

24 października br. 
w Gminnym ośrodku 
Kultury w Wiśniewie 
odbyło się spotkanie 
szkoleniowo – warszta-
towe pn.: „Zdrowie pro-
kreacyjne ważna spra-
wa”, które zostało przeprowadzone przez specjalistów z zakresu 
położnictwa i ginekologii, dietetyki oraz psychologii. 

Warsztaty skierowane były do osób w wieku 18 – 45 lat i miały na 
celu promocję prozdrowotnego stylu życia, prozdrowotnych postaw  
i przeciwdziałania antyzdrowotnym zachowaniom przyszłych rodziców.

Spotkanie zostało zorganizowane przez „Fundację Świętych Jo-
achima i Anny”, i jest elementem wykonywanego zadania finanso-
wanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia  na lata 2016 
– 2020. Realizowane zadanie zasięgiem terytorialnym obejmuje po-
wiaty: siedlecki, miński, wołomiński, ostrołęcki, ostrowski, siemiaty-
cki, zambrowski, łukowski, radzyński, piski oraz szczycieński.

ik
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Szkoła Podstawowa im. jana Pawła II w śmiarach
W ostatnim czasie  

w naszej szkole miały miej-
sce następujące wydarzenia.

30 września 2017r.
obchodzimy dzień chło-
paka. Ponieważ w tym 
roku przypadł ten wy-
jątkowy dzień w sobo-
tę, świętowaliśmy go  
w naszej szkole 2 dni póź-
niej, czyli w poniedziałek  
(2 października). Z tej 
okazji uczniowie oddziału 

przedszkolnego oraz klas I-III bawili się podczas szkolnej dyskoteki, 
brali udział w konkursach i zabawach tanecznych. Odbył się rów-
nież uroczysty apel, na którym dziewczyny z Samorządu Uczniow-
skiego złożyły wszystkim chłopcom najserdeczniejsze życzenia oraz 
wręczyły im przygotowane przez siebie upominki. Z okazji Dnia 
Chłopaka zostały także ogłoszone wybory na Mistera Szkoły 2017.  
W wyniku szkolnych eliminacji do ścisłego finału, który odbył się pod-
czas apelu, zakwalifikowało się trzech kandydatów: mateusz Radzi-
kowski kl. VI, tomasz okniński kl. VII, michał jastrzębski kl. III gim. 
Chłopcy odpowiadali na pytania przygotowane przez żeńską część 
szkoły, następnie komisja składająca się z samych dziewczyn ogłosiła 
werdykt misterem Szkoły 2017został mateusz Radzikowski.

Wypłyń na głębię – to hasło przeświecało tegorocznym obcho-
dom Dnia Patrona  oraz Dnia Edukacji Narodowej.13 października 
2017 r. o godz. 9.00 społeczność Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II  
w Śmiarach uczestniczyła we Mszy św., podczas której dziękowaliśmy 
za wszystkie otrzymane łaski oraz modliliśmy się o siłę i wytrwałość  
w pokonywaniu trudów nauki i pracy.  Następnie w sali gimnastycznej 
naszej szkoły odbyła się uroczysta akademia. Pierwsza część poświę-
cona była sylwetce Jana Pawła II. Uczniowie klasy VI, pod kierunkiem  
p. Bożeny michalak, przywołali ciekawe momenty z życia naszego 
Patrona: trudny czas młodości, zainteresowania (sport, teatr, poezja, 
wypoczynek), czasy seminarium, wybór na papieża, liczne pielgrzymki 
oraz ostatni etap – pokorę w cierpieniu. Druga część uroczystości de-
dykowana była nauczycielom i pracownikom szkoły, ale w tym roku 
kl. II gimnazjum pod kierunkiem p. agnieszki Wiśniewskiej przedsta-
wiła nam humorystyczną stronę tej trudnej pracy. Nie mogliśmy pomi-
nąć też roli rodziców w procesie kształcenia i wychowania. W krzywym 
zwierciadle ukazany został proces edukacji, jak również kolejne etapy 
reformy oświaty. Na zakończenie uczniowie klasy IV wyrazili swą 
wdzięczność wszystkim nauczycielom. Piękne życzenia złożyli również 
przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego. Swą obecnością zaszczy-
cił nas p. Krzysztof Kryszczuk Wójt Gminy Wiśniew  oraz Przewod-
nicząca Rady Rodziców – p. małgorzata jastrzębska, którzy również 
złożyli pedagogom i pracownikom szkoły moc serdecznych i ciepłych 
życzeń. Całą część artystyczną uświetniał chór oraz soliści: Paulina 
Krasuska kl. V, michał jastrzębski kl. V, dominika oknińska kl. V, oli-
wia Bednarczyk kl. IV, Paulina Krasuska kl. II gimnazjum, Bartłomiej  
tarkowski kl. II gimnazjum.

27 października 2017r. w gronie uczniów Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Śmiarach, powitaliśmy dzieci z klasy I. Pierwszoklasi-
ści, wobec całej społeczności szkolnej, rodziców i zaproszonych gości: 
Zastępcy Wójta Gminy Wiśniew p. Józefa Romańczuka oraz Przewod-
niczącej Rady Rodziców p. Małgorzaty Jastrzębskiej, złożyli uroczyste 
ślubowanie i zostali pasowani na uczniów przez p. Dyrektor Annę 
Dziedzinę. Zanim jednak dostąpili tego zaszczytu, wykazali się z wie-
dzą, znajomością wierszy i piosenek oraz przepisów ruchu drogowego. 
Swoim występem wzbudzili wiele emocji i wzruszeń, stając się powo-
dem dumy rodziców i wychowawczyni p. Izabeli Krasuskiej – Kowalik.

30 października 2017 r. uczniowie działający w szkolnym wo-
lontariacie zadbali o porządek wokół krzyża znajdującego się na 
przeciwko naszej szkoły oraz przy Pomniku Zmarłych w wyniku 
epidemii cholery. Udali się także na pobliski cmentarz, aby po-
modlić się za zmarłych.

10 listopada 2017 r., dzieci z oddziału przedszkolnego i kla-
sy I szkoły podstawowej wraz z  wychowawczyniami udały się na 
autokarową wycieczkę do sali zabaw „Młynek” w Siedlcach. Trzy 
godziny szalonej zabawy w tunelach, na zjeżdżalniach, w base-
nie z kolorowymi piłkami, kącikach zabaw, na różnego typu po-
jazdach minęły bardzo szybko. Pobyt tam, był doskonałą okazją 
do integracji obydwu  grup, doskonalenia ogólnej sprawności ru-
chowej,  a przede wszystkim do spożytkowania niezmierzonych 
pokładów energii zarówno starszaków jak i maluchów. 

Z okazji  99 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, 
w naszej szkole odbyła się akademia, poświęcona ojczyźnie i wol-
ności. Oddając szacunek symbolom narodowym, oddajemy go 
wszystkim Polakom, tym, którzy odeszli i tym, którzy żyją obecnie. 
Uczniowie klasy II gimnazjum w swoim programie artystycznym, 
przybliżyli wszystkim zebranym ważne wydarzenie historycz-
ne  takie jak rozbiory Polski, powstanie listopadowe, powstanie 
styczniowe, wybuch I wojny światowej i oczywiście Święto Odzy-
skania Niepodległości 11 Listopada 1918 roku. W recytowanych 
wierszach i śpiewanych pieśniach o charakterze patriotycznym 
uczniowie oddali szacunek dla historii i dziejów naszego naro-
du, to współczesny wyraz patriotyzmu. Na koniec uroczystości 
zaśpiewały Amelia Krasuska uczennica klasy 2 i Paulina Krasuska 
uczennica klasy 5  piosenki, które zaprezentują na Przeglądzie 
Pieśni Patriotycznych w Radomyśli, reprezentując naszą szkołę.

11 listopada 2017r. wzięliśmy udział w VI Biegu Niepodle-
głości ulicami Wiśniewa, nad którym patronat objął Wójt Gmi-
ny Wiśniew. W ten oto sposób oddaliśmy hołd wdzięczności 
wszystkim poległym za wolność naszej Ojczyzny. Jesteśmy dumni 
z naszych uczniów, ich postawy patriotycznej. Mimo niesprzyjają-
cych warunków pogodowych, wychowankowie podjęli wyzwanie  
i wszyscy dobiegli do mety. Gratulujemy dawidowi jastrzębskie-
mu uczniowi klasy V i Kindze oknińskiej uczennicy kl. III gimna-
zjum, którzy stanęli na podium, zajmując II i III miejsce w/w biegu 
w swoich kategoriach wiekowych.

„Śpiewam Ci Polsko…” pod takim hasłem 12 listopada 2017r. od-
był się w Radomyśli II Festiwal Piosenki i Pieśni Patriotycznej. Naszą 
szkołę reprezentowały dwie uczennice: Amelia Krasuska z kl.II wy-
śpiewała piosenkę pt .” Jestem Polką i Polakiem” oraz Paulina Krasu-
ska z kl.V,  która wykonała utwór pt. „Dziewczyna z granatem”.

W dniach 13.11.17 – 17.11.17r. w naszej szkole odbył się ty-
dzień bezpieczeństwa pod hasłem „Jestem widoczny – jestem 
bezpieczny”. Celem akcji było propagowanie noszenia przez ucz-
niów odblasków. 

Podczas Tygodnia Edukacji Globalnej, który na całym świecie 
trwał od 18 – 26 listopada 2017 r. Grupa 10 uczniów, zainspirowa-
na tematyką,  podjęła działania propagujące projekt ,,Uczymy (się) 
dla świata”. Uczniowie przygotowali: prezentację zagadnień eduka-
cji globalnej dla całej społeczności uczniów, wykonali plakaty tema-
tyczne, podejmowali różne działania na rzecz poprawy jakości życia, 
dbania o środowisko. Przez wiele tygodni p. Mariola Pietrzak oraz  
p. Agnieszka Wiśniewska prowadziły zajęcia dla 40-tu uczniów, pod-
czas których poznawali problemy współczesnego świata. Uświadomili 
sobie, jak wiele jest zależności pomiędzy ludźmi na całym świecie.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia Dyrektor, 
Grono Pedagogiczne, pracownicy i uczniowie Szkoły podstawo-
wej im. Jana Pawła II w Śmiarach składają wszystkim czytelni-

kom życzenia zdrowia, spokoju i radosnego świętowania.

Szkoła Podstawowa w Radomyśli
dzień tabliczki mnożenia 
29 września miał miejsce Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. 

W naszej szkole obchodziliśmy go 3 paździenika. Celem akcji jest 
propagowanie zabawowej formy nauczania-uczenia się matema-
tyki. Szkolnym koordynatorem akcji jest p. J. Niedziółka. 

europejski dzień języków 2017 
W naszej szkole od kilku lat uroczyście obchodzony jest Eu-

ropejski Dzień Języków. Jest to świetna zabawa, integrująca za-
równo organizatorów, artystów, jak i publiczność. Młodzież ma 
szansę zaprezentować swoje talenty i umiejętności, a publiczność 
uczy się słownictwa, wymowy danego języka, zwyczajów innych 
krajów, elementów geografii i historii. I co ważne, ta zabawa mo-
tywuje do nauki języków obcych.

Festiwal nauki w Siedlcach 2017 
Dnia 20 października 2017r. uczniowie drugiej i trzeciej klasy 

gimnazjum pod opieką p. J. Woźniak i p. J. Niedziółki wzięli udział 
w Festiwalu Nauki w Siedlcach. A swoje spotkanie z nauką w tym 
dniu uczniowie rozpoczęli w murach II-go Liceum Ogólnokształ-
cącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Królowej Jadwigi  
w Siedlcach, gdzie na sali gimnastycznej mogli podziwiać pokazy oraz 
czasami własnoręcznie wykonywać doświadczenia z fizyki i chemii.

ReKoRd RKo 2017 
16 października 2017r. o godz. 11.40 zebraliśmy się na sali 

gimnastycznej, aby po raz kolejny przyłączyć się do ogólnopol-
skiej akcji mającej na celu bicie rekordu w jednoczesnym wy-
konywaniu RKo, czyli resuscytacji krążeniowo – oddechowej. 
Przebieg akcji polegał na wykonywaniu dwóch serii resuscytacji 
przez wszystkie chętne osoby(jedna seria to 30 uciśnięć i 2 wde-
chy). Każda chętna osoba mogła podejść do fantoma tylko raz. 
Przy fantomach czuwali i wspierali wszystkich uczestników chętni 
uczniowie z klasy III gimnazjum.

ślubowanie klasy 1 Szkoły Podstawowej 
26 października 2017 roku odbyło się w naszej szkole ślubo-

wanie klasy I. Po krótkim występie artystycznym Pani Dyrektor 
pasowała każde dziecko na ucznia lub uczennicę Szkoły Podsta-
wowej im. H. Sienkiewicza w Radomyśli.

akcja charytatywna 
W dniach 9-13 października 2017 roku z inicjatywy uczennicy 

klasy V Marceli Podsiadlowskiej odbyła się akcja charytatywna 
mająca na celu pomoc finansowa dla Paulinki Jastrzebskiej.

Policjanci i mrówki 
W piątek 27 października, szkołę odwiedzili przedstawiciele skle-

pu PSB Mrówka z Siedlec, z Panią Anną Czaplińską na czele oraz Pan 
Krzysztof Paciorek, dzielnicowy gminy Wiśniew, który w towarzystwie 
maskotek „Mrówek”przeprowadził dla uczniów klas 0-IV prelekcję na 
temat bezpiecznego poruszania się po drodze. Funkcjonariusz przybli-
żył też uczniom zawiłości pracy policjanta oraz nadzorował przebieg 
Turnieju wiedzy o zasadach ruchu drogowego przeprowadzony w kla-
sie II i III Szkoły Podstawowej przez Panią Anetę Cholewka. 

Bieg niepodległości 2017 
Dnia 11.11.2016r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Rado-

myśli pod opieką pani Marty Gregorczuk uczestniczyli w Biegu  
Niepodległości ulicami Wiśniewa.

obchody narodowego święta niepodległości 
Dnia 13.11.2017r. odbyły się obchody Narodowego Święta 

Niepodległości  w Szkole Podstawowej w Radomyśli. Uroczystość 
rozpoczęła się o godz. 10. Po odśpiewaniu hymnu dyrektor szko-
ły- p. Beata Wiszniewska powitała przybyłych gości. Na uroczy-
stość przybyli: z-ca Wójta Gminy Wiśniew- p. Józef Romańczuk, 
Radni Rady Gminy i sołtysi- p. Antoni Wiszniewski, p. Elżbieta 
Wysokińska, p. Krzysztof Jastrzębski, Przewodnicząca Rady Rodzi-
ców- p. Arleta Radomyska oraz rodzice.

tydzień Przedsiębiorczości 2017 
W dniach 14 - 17 listopada 2017r. obchodziliśmy w naszej 

szkole Tydzień Przedsiębiorczości, który organizowany jest co 
roku od 10 lat przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości, 
a w naszej szkole po raz 4. Organizacją tych działań zajmują się 
zawsze p. J. Niedziółka i p. A. Cholewka.  

Podczas Tygodnia Przedsiębiorczości uczniowie między innymi:
•	 zapoznają się z różnymi zawodami, 
•	 poznają ich specyfikę, 
•	  dowiadują się, jakie wykształcenie potrzebne jest do wyko-

nywania danego zawodu
•	 poznają plusy i minusy danego zawodu 
•	 odwiedzają okoliczne zakłady pracy 
•	 uczestniczą w spotkaniach z przedstawicielami różnych in-

stytucji
W naszej szkole działania podzielone są w zależności od wie-

ku uczniów. 
 Uczniowie klas starszych (VII - IIIg) uczestniczyli w spot-

kaniach z przedstawicielami Mobilnego Centrum Doradztwa Za-
wodowego, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Banku 
BGŻ. Ponadto byli na wycieczce w Urzędzie Pracy w Siedlcach 
oraz na spektaklu w Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach.  

Wszyscy uczniowie z klas IV - IIIg przygotowywali informacje 
na temat zawodów, które wcześniej losowali. Uczniowie klas IV - VI 
mieli do zaprezentowania jeden zawód, natomiast starsi po dwa.  

Najmłodsi uczniowie z oddziałów przedszkolnych i klas I - III 
uczestniczyli w wycieczkach do okolicznej piekarni i pasieki oraz 
brali udział w konkursie recytatorski prezentującym różne zawody. 

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia wszystkim 
czytelnikom Gminnych Wieści życzymy niech moc Wigilijnego 
Wieczoru przyniesie spokój i radość. Niech każda chwila świąt 
Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem, a Nowy Rok obda-
ruje pomyślnością i szczęściem. Najpiękniejszych świąt Bożego 

Narodzenia życzą

Dyrektor, Nauczyciele, Pracownicy i Uczniowie  
Szkoły podstawowej w Radomyśli  

Fot. Szkoła Podstawowa

Fot. Szkoła Podstawowa
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Podsumowanie sezonu sportowego

S P o R t
niepodległościowy turniej Piłki nożnej

Zespół oświatowy w Wiśniewie
dzień edukacji narodowej był w naszej szkole wydarzeniem 

radosnym i ciekawym. W dniu 16.10. 2017 r. Samorząd Uczniow-
ski przygotował zabawną inscenizację, której bohaterami byli 
wychowawcy ukazani „w krzywym zwierciadle”. Z okazji tego 
święta został też zorganizowany konkurs „Portret nauczyciela.”  
Uczniowie wykonali ciekawe prace, w których uchwycili charak-
terystyczne cechy wyglądu lub zachowania pedagogów. Życzenia 
nauczycielom złożyła Pani aldona Kaniecka, wręczając na ręce 
Pani dyrektor, Urszuli Sosnówki, wspaniały tort.

Pasowanie na Ucznia to zawsze przejmujące i długo wy-
czekiwane wydarzenie dla najmłodszych dzieci w naszej szkole. 
19.10.2017r. pierwszaki w strojach galowych zostały oficjalnie 
przyjęte do szkolnej społeczności. Wychowawczynie klasy I i II, 
Pani Urszula Gałach oraz Pani Bożena Rymuza pod czujnym 
okiem Pani Katarzyny dziuby, nauczycielki wychowania fizycz-
nego, przygotowały układ poloneza, którego zatańczyły wszystkie 
dzieci. Milusińscy zaprezentowali tez swoje zdolności recytator-
skie i wokalne.

Wizyta Biskupa Kazimierza Gurdy była dla społeczności na-
szej szkoły niecodziennym wydarzeniem. Uczniowie w galowych 
strojach zgromadzili się w sali gimnastycznej, aby z Panią dyrek-
tor, nauczycielami i pracownikami szkoły powitać dostojnego 
gościa, a następnie obejrzeć apel związany z tegorocznym dniem 
Papieskim, przygotowany przez uczniów pod okiem Pani marze-
ny Kurek. Po inscenizacji jego ekscelencja zabrał głos , wygłasza-
jąc krótka katechezę, w której wyraził swoja radość ze spotkania  
i obejrzenia pięknie przygotowanego przedstawienia, a następnie 
wpisał się do kroniki naszej szkoły.  

„tydzień chleba na zakwasie”, taką akcje zorganizowała  
w październiku nasza szkoła pod okiem propagatorek zdrowego 
odżywiania, Pani Bożeny Staregi i Pani magdy jurzyk. Uczniowie 
i ich rodzice chętnie podjęli się zadania upieczenia pysznego  pie-
czywa dla naszej społeczności szkolnej. Na korytarzu stoły uginały 
się od pięknie pachnących, zdrowych bochenków chleba.

„ Kościuszko w naszej wiosce”, taki tytuł nosi obraz olejny, 
namalowany  na płótnie techniką impast (farby nakładane  szpa-
chelka) przez uczniów naszej szkoły, na kółku plastycznym w wiś-
niewskim GOK-u, prowadzonym przez nauczyciela wolontariusza, 
Pana Krzysztofa Izdebskiego. Grupa dzieci i młodzieży wykonała 
prace zbiorową na konkurs ogłoszony przez środowiska polonijne 
w Sydney (Australia) pt. „W hołdzie tadeuszowi Kościuszce-Przy-
jacielowi Ludzkości”. Wśród prac z 18 krajów świata, jury oceniło 
358 prac, w tym 101 wykonanych przez młodzież. Uroczysta gala 

wręczenia nagród odbyła się w Sydney 3.10.2017 r., ale pomimo 
oficjalnego zaproszenia, nasi młodzi adepci sztuki malarskiej, nie 
mogli odebrać nagrody osobiście, z powodu zbyt dużych kosztów 
finansowych tak dalekiej podróży. Grupa młodzieży z Wiśniewa 
zajęła I miejsce i zdobyła nagrodę w wysokości 500 dolarów au-
stralijskich. Polska Fundacja Kościuszkowska w Warszawie po-
mogła w przelaniu tej kwoty na cele koła plastycznego w Wiś-
niewie i szczęśliwi zwycięzcy zakupili materiały malarskie, których 
ostatnio dotkliwie zaczęło im brakować. Gratulujemy tak pięknej 
wygranej w Roku Kościuszkowskim!

„I ty możesz zostać świętym”, pod takim hasłem na przeło-
mie listopada i października w naszej szkole odbywa się konkurs 
na najładniejszy strój świętego. W tym roku uczniowie dość licz-
nie przygotowali ciekawe stroje oraz atrybuty świętych. Autorzy 
najciekawszych projektów otrzymali nagrody główne, a wszystkie 
dzieci biorące udział w konkursie, nagrody pocieszenia. Opieku-
nami tego wydarzenia byli  Pani marzena Kurek i Ksiądz miro-
sław Sidoruk.

99 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości obcho-
dziliśmy uroczyście dnia 10.11.2017 r. Uczniowie klas starszych 
brali udział w wyjątkowej lekcji historii. W multimedialnej pre-
zentacji „droga do wolności” młodzież zapoznała się z najważ-
niejszymi wydarzeniami historycznymi, które sprawiły, że Polska 
po 123 latach niewoli ponownie pojawiła się na mapie Europy. 
Dzieci z oddziału przedszkolnego oraz z klas edukacji wczesno-
szkolnej obejrzały przedstawienie pt. „Zmagania przedszkolaków 
z historia, czyli o początkach państwa polskiego”.  W tym dniu 
został tez rozstrzygnięty konkurs na „Biało –czerwona ozdobę li-
stopadową”, a kilka dni wcześniej konkurs dla uczniów starszych 
pt. „Sławni Polacy w plakacie”. Przedstawienia oraz konkursy 
związane ze Świętem Niepodległości odbywały się po okiem Pani 
anny Kryszczuk oraz Pani moniki Przygody. 

11 listopada uczniowie i nauczyciele wychowania fizycznego na-
szej szkoły wzięli udział w zorganizowanym już po raz VI biegu z oka-
zji  narodowego święta niepodległości. Zwycięzcy różnych kategorii 
wiekowych stanęli na podium i otrzymali puchary, medale, dyplomy 
i upominki rzeczowe z rak Pana Wójta Krzysztofa Kryszczuka. 

Z okazji nadchodzących Świat Bożego Narodzenia życzymy 
wszystkim wspaniałej, rodzinnej atmosfery przy wigilijnym sto-
le i dużo dobrych zdarzeń w Nowym Roku ! Radosnych Świąt! 

Dyrektor Zespołu Oświatowego w Wiśniewie Urszula  
Sosnówka, nauczyciele, pracownicy i uczniowie.

Informacje przygotowały Renata Godzińska i Marzena Kurek

Nagrodzony obraz Kościuszko w naszej wiosce Wizyta Biskupa Kazimierza Gurdy

W niedzielę 12 listopada na kompleksie boisk sportowych orlik 
w Wiśniewie odbył się I otwarty turniej Piłki nożnej  w Rocznicę 
odzyskania niepodległości.

Do turnieju zgłosiło się 10 zespołów które podzielono na 2 grupy. 
Uroczystego otwarcia turnieju dokonał Wójt Gminy Wiśniew Krzysztof 
Kryszczuk. W zawodach wzięli udział:

Grupa a
•	 Wiśniew u 16/Zbuczyn,
•	 Gostchorz,
•	 Paduchy,
•	 MOW Wojnów,
•	 Sokołów Podlaski.
Grupa B
•	 Wiśniew u 21,
•	 MOW Gostchorz,
•	 Stok Wiśniewski,
•	 Strzelec Chodów,
•	 Wólka Wiśniewska.
Rozgrywki w grupach prowadzone były systemem „każdy z każ-

dym”, mecz trwał 10 minut, z każdej grupy awansowały po dwie dru-
żyny, które utworzyły pary półfinałowe.

•	 Paduchy – Stok Wiśniewski 1:1 karne (4:3)
•	 Wiśniew u 21 – Wiśniew u16/Zbuczyn 1:0
Do finału awansowały drużyny Wiśniew u 21 oraz Paduchy.  

Po rozstrzygającym meczu na pierwszym miejscu podium stanęli za-
wodnicy z drużyny Wiśniew u 21 strzelając jednego gola swoim prze-
ciwnikom w decydującym meczu. Tym samym zawodnicy z Paduch 
stanęli na drugim stopniu podium.  Mecz o trzecie miejsce zakończył 
się pozytywnie dla drużyny Wiśniew u 16/ Zbuczyn, która w półfina-
łowym meczu wygrała z zawodnikami ze Stoku Wiśniewskiego 1:0.

W turnieju wzięło udział ponad 100 zawodników, zawody trwały 
ponad 6 godzin. Zwycięzcom gratulujemy i dziękujemy wszystkim za  
udział w turnieju Niepodległości.
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W sobotę 21 października w świetlicy wiejskiej w Wólce 
Wiśniewskiej odbyło się spotkanie piłkarzy, zawodników gmin-
nej drużyny piłki nożnej  UKS Wiśniew z wójtem gminy Wiśniew 
p. Krzysztofem Kryszczukiem. Swoją obecnością również za-
szczycili nas p. Tomasz Okniński (były trener UKS-u) a także jeden 
z założycieli drużyny p. Szczepan Jastrzębsk.

Na spotkaniu dokonano podsumowania rozgrywek LZS  
w piłce nożnej ,,Wiosna , Jesień 2017’’,  omawiano sprawy bieżą-
ce a także plany na kolejny sezon, lata. 

Wójt gminy Wiśniew wręczył zawodnikom UKS-u  srebrne 
medale za sezon wiosenny a także złote krążki za rundę Jesien-
ną. Przypomnijmy iż Wiśniew w rundzie  Jesiennej   z dorobkiem  
12 pkt, z 23 strzelonymi bramkami i przy zachowaniu czystego 
konta przez naszego golkipera została mistrzem LIGI.

Wyniki poszczególnych meczów przedstawiają się następująco:
•	 LZS „Speed” Toki – UKS Wiśniew: 0:5
•	 LZS „Herkules” Nowe Osiny – UKS Wiśniew: 0:3
•	 LZS Koszewnica – UKS Wiśniew: 0:5
•	 LZS Rzakta – UKS Wiśniew: 0:10
Dziękujemy i gratulujemy kolejnego sukcesu!
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VI Bieg niepodległości
W sobotę 11 listopada 2017 r. w Wiśniewie odbył się VI Bieg 

Uliczny w Rocznicę odzyskania niepodległości. dzieci, młodzież 
oraz dorośli rywalizowali ze sobą odpowiednio na dystansie 1200 m, 
 2400 m i 3600 m. W biegu wzięło udział 75 uczestników.  

Wśród najmłodszych zawodniczek z kategorii dzieci wygrała 
julia jankowska, przed aleksandrą jurzyk i Sylwią jastrzębską.  
W kategorii chłopców pierwszy linię mety minął Bartosz Radomy-
ski, drugi był dawid jastrzębski, a trzeci dawid Potocki. W grupie 

starszej zwyciężyła Kinga ostrowska, która wyprzedziła martę jurzyk 
i Kingę oknińską. Najszybszym młodzieńcem okazał się Przemysław 
Kędzierski, drugie miejsce zajął Bartłomiej dziewulski a trzecie Kac-
per jadczak. Bieg w kategorii open kobiet wygrała Katarzyna dziu-
ba – nauczyciel wychowania fizycznego w ZO w Wiśniewie zaś na 
drugim miejscu uplasowała się małgorzata oknińska. W rywalizacji 
mężczyzn na pierwszym stopniu podium stanął Kamil Izdebski, a ko-
lejne pozycje zajęli Ireneusz jurzyk i Piotr święcki.

Zwycięzcy otrzymali puchary, medale, dyplomy i upominki rze-
czowe wręczone przez wójta Krzysztofa Kryszczuka. Organizatorzy 
przyznali też specjalne wyróżnienie dla najmłodszego uczestnika bie-
gu, które trafiło do Igi Gołoś.

Dodatkową nagrodą dla wszystkich uczestników 
biegu, którzy stanęli na starcie mimo niezbyt sprzyjają-
cej pogody, była pyszna, gorąca grochówka.

Tuż po wręczeniu nagród zwycięzcom biegu odby-
ło się uroczyste podsumowanie trzymiesięcznych zma-
gań II edycji Gminnej Ligi Piłki nożnej o Puchar Wójta 
Gminy Wiśniew. Najlepsze trzy drużyny odebrały z rąk 
Wójta Krzysztofa Kryszczuka medale i piłki, a wszyscy 
uczestnicy otrzymali dyplomy.

W całym cyklu zawodów dla piłkarzy w wieku co 
najmniej 14 lat najlepsza okazała się ekipa U-21 z Wiś-
niewa, która zdobyła 16  punktów. Taki sam wynik koń-
cowy uzyskała ekipa Borki – Paduchy, lecz miała gor-
szy bilans bramkowy i tym samym zajęła drugi stopień 
na podium. Z brązowymi medalami na piersi turniej  
zakończyła Victoria Gostchorz.

Poza podium znalazły się: Wólka Wiśniewska, Stok 
Wiśniewski, Fc Perła, Wiśniew u 16 oraz Kolonia Wiśniew.
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Start biegu. Fot. UG

 Fot. R. Pierog
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Referat gospodarki komu-
nalnej Urzędu Gminy Wiśniew 
stale walczy z bezdomnością 
zwierząt na naszym terenie. Za 
pośrednictwem firmy zewnętrz-
nej odławiamy bezpańskie psy. 
Prowadzimy akcję adopcyjną. 
część zwierząt przekazujemy do 
schroniska w miejscowości Ra-
dysy. obecnie na terenie oczysz-
czalni ścieków pod naszą opieką znajdują się trzy małe kundelki 
oraz jeden pies rasy owczarek kaukaski. Zainteresowanych adopcją 
serdecznie zachęcamy do kontaktu.
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teLeFony do URZędU GmIny

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

Zapraszamy na stronę
www.wisniew.pl

e-mail: ug@wisniew.pl

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

113 – Oświata
114 –  Ewidencja Działalności 

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

numery wewnętrzne Przewodnicząca  
Rady Gminy Wiśniew

Beata ługowska 
pełni dyżur w pierwsze czwartki miesiąca  

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

Osoby zainteresowane  
proszone są o wcześniejszy kontakt  

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

bądź telefonicznie, tel. 25 641 73 13.

Wójt Gminy Wiśniew  
Krzysztof Kryszczuk  

przyjmuje interesantów  
w każdy czwartek  

w godz. 10.00 – 17.00

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

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

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

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

GmInna KomISja RoZWIĄZyWanIa  
PRoBLemóW aLKohoLoWych W WIśnIeWIe

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

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

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów alkoholowych  
w Wiśniewie

Psy do adopcji

KonKURS 
„dekoracja Bożonarodzeniowa"

GmIna WIśnIeW W cZteRech PoRach RoKU
Informujemy, że w najbliższym czasie zostanie ogłoszony Konkurs 

Fotograficzny pn.: „Gmina Wiśniew w czterech Porach Roku”. 
Konkurs organizowany jest przez Wójta Gminy Wiśniew w związku  

z zaplanowanymi na 2018 rok obchodami 600-lecia pierwszej 
pisemnej wzmianki o Wiśniewie. Szczegóły wraz z regulaminem już 
wkrótce na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Gminy Wiśniew  

www.wisniew.pl

Zapraszamy!!!

Wójt Gminy Wiśniew zaprasza do 
udziału w VII edycji Konkursu „Dekoracja 
Bożonarodzeniowa – gmina Wiśniew
w świątecznym nastroju”.

Sposoby zgłaszania  
do Konkursu:

• osobiście do Urzędu Gminy Wiśniew, 
pok. nr 3,

• pocztą elektroniczną:  
promocja@wisniew.pl 

• pocztą tradycyjną pod adres: 
Urząd Gminy Wiśniew, ul. Siedlecka 13, 

08-112 Wiśniew.

Zgłoszenia można składać do  
5 stycznia 2018 r. 

Udział w konkursie mogą wziąć 
wszyscy, których posesje znajdują 
się na terenie naszej gminy. Ocenie 
podlegać będą dekoracje domów, 
balkonów, ogrodów itp. Do konkursu 
można zgłosić się samodzielnie lub 
też być zgłoszonym przez innego 
mieszkańca lub instytucję z terenu 
gminy Wiśniew. W przypadku 
zgłaszania innej osoby do konkursu, 
należy uczynić to za jej wiedzą i zgodą. 

Rywalizacja Sportowa Szkół z Gminy 
Wiśniew 2016/2017 zakończona

Rywalizacja Sportowa Szkół z Gminy Wiśniew 2016/2017 
zakończona.

W środę 25 października br. w sali sportowej Szkoły pod-
stawowej w Radomyśli odbyło się podsumowanie ogłoszone-
go przez wójta gminy Wiśniew turnieju „Rywalizacja Sportowa 
Szkół z Gminy Wiśniew 2016/2017”.

Koordynatorem sportowej rywalizacji był Robert Pie-
rog – gminny animator sportu. józef Romańczuk – zastępca 
wójta, serdecznie pogratulował wszystkim uczestnikom 
zdrowej rywalizacji, zaangażowania oraz aktywnego udziału  
w zorganizowanych rozgrywkach sportowych.

Młodzież z zespołów oświatowych rywalizowała w 7 dyscy-
plinach sportowych: piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, 
dwa ognie, koszykówka, tenis stołowy, biegi. Zwycięzcy otrzymali 
pamiątkowe dyplomy i  puchary. Końcowa klasyfikacja turnieju 
przedstawia się następująco:
Szkoły podstawowe: (suma punktów dziewcząt i chłopców)

•	 I miejsce, 27 pkt. –  Wiśniew,
•	 I miejsce, 27 pkt. – Radomyśl,
•	 III miejsce, 18 pkt. – Śmiary.

Gimnazja: (suma punktów dziewcząt i chłopców)
•	 I miejsce, 23 pkt. – Radomyśl
•	 I miejsce, 23 pkt. – śmiary,
•	 III miejsce, 22 pkt. – Wiśniew,

Zespoły  oświatowe (suma punktów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum)
•	 I miejsce, 50 pkt. – Radomyśl,
•	 II miejsce, 49 pkt. – Wiśniew,
•	 III miejsce, 41 pkt. – Śmiary.

Tego samego dnia, odbył się pierwszy Gminny Turniej w „Dwa 
Ognie” Dziewcząt i Chłopców w kategorii „Dzieci” (klasy 4-6) 
Szkół zaliczany do Rywalizacji Sportowej Szkół z Gminy Wiśniew 
w roku szkolnym 2017/2018. Zarówno w turnieju dziewcząt jak  
i chłopców mecze rozegrane zostały systemem „każdy z każdym”.
Oto wyniki zmagań dziewcząt:

•	 I miejsce – Wiśniew,
•	 II miejsce – Radomyśl,
•	 III miejsce – Śmiary.

Rezultaty uzyskane przez chłopców:
•	 I miejsce – śmiary,
•	 II miejsce – Radomyśl,
•	 II miejsce – Wiśniew.
Zwycięskie zespoły otrzymały nagrody rzeczowe w postaci 

piłek. Dziękujemy wszystkim biorącym udział w zmaganiach za 
walkę fair play, a zwycięzcom gratulujemy wygranej!

wo
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PUK SERWIS Sp. z o. o. 
ul. Brzeska 110, 08-110 Siedlce 
tel. 25 632 46 26, 25 644 23 66 

sekretariat@pukserwis.siedlce.pl 
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW SEGREGOWANYCH  

I NIESEGREGOWANYCH W GMINIE WIŚNIEW 

MIEJSCOWOŚĆ 2018  
sektor  1 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII  

 
Lipniak                  
Stok Wiśniewski Myrcha  
Wólka Wołyniecka  
Wólka Wiśniewska 
Mościbrody Mościbrody 
Kolonia Helenów 

15 19 19 16 21 18 16 20 17 15 19 17 

PO
N

IED
ZIA

ŁEK
 

sektor  2             
 
Borki- Kosiorki          
Borki- Sołdy                       
Borki- Paduchy           
Ciosny                   
Zabłocie                   
Okniny- Podzdrój     
Radomyśl                  
Nowe Okniny       
Stare Okniny 

16 20 20 17 22 19 17 21 18 16 20 18 

W
TO

R
EK

 

sektor  3              
 
Gostchorz                  
Tworki                                 
Pluty                       
Daćbogi                           
Mroczki                    
Śmiary                     
Łupiny                   
Kaczory 

17 21 21 18 23 20 18 22 19 17 21 19 

ŚR
O

D
A

 

sektor  4              
 
Wiśniew              
Wiśniew – Kolonia 
 
 
 

18 22 22 19 24 21 19 23 20 18 22 20 

C
ZW

A
R

TEK
 

 

Od 1 stycznia 2018 r. wzrasta stawka opłaty za odpady komunalne i wynosi: 

 

 Segregacja    
 Brak segregacji 

   6 zł / od osoby / miesięcznie 
 16 zł / od osoby / miesięcznie 

 Domki letniskowe – segregacja  
 Domki letniskowe – brak segregacji 

 30  zł / rok  
 80  zł / rok płatne do 24 marca każdego roku  

 Popiół z palenisk domowych odbierany będzie:         od listopada – do kwietnia 
Odpady ulegające Biodegradacji odbierane będą:     od maja – do października 

 
 
 
 
 
         

 

    
              
              
              
              
              

W dniu odbioru prosimy o wystawienie pojemników/worków do godziny 7:00 w miejscu ogólnie dostępnym 
przed terenem posesji lub w altanie śmietnikowej 

Przypominamy o terminach wnoszenia opłat za odpady w 2018 r. 

1. do 15 stycznia – za styczeń i luty                4.   do 15 lipca – za lipiec i sierpień 
2. do 15 marca – za marzec i kwiecień          5.   do 15 września – za wrzesień i październik 
3. do 15 maja – za maj i czerwiec                   6.   do 15 listopada – za listopad i grudzień 

 


