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Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
składam wszystkimMieszkańcom Gminy Wiśniew
najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności, 

zdrowia, spokoju oraz wielu łask Bożych.
Wraz z nadchodzącym Nowym Rokiem

życzę Państwu dużo optymizmu i wiary w lepsze jutro 
oraz pomyślności w realizacji osobistych zamierzeń.

„Podnieś rękę, Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą! 
W dobrych radach, w dobrym bycie, wspieraj jej siłę swą siłą...”
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•	 Uchwała Nr XII/83/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych na rok 2016 obowiązujących na terenie Gminy Wiśniew.

•	 Uchwała Nr XII/84/2015 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Wiśniew 
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność po-
żytku publicznego na rok 2016.

•	 Uchwała Nr XII/85/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy Wiśniew na 2015 rok.
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INFORMACJA WÓJTA GMINY WIŚNIEW
ZARZĄDZENIA WYDANE W OKRESIE OD 14 WRZEŚNIA 2015 R. DO 8 GRUDNIA 2015 R.

•	 Nr 70/2015 z dnia 14 września 2015 r. w sprawie powołania ze-
społu powypadkowego.

•	 Nr 71/2015 z dnia 28 września 2015 r. w sprawie zmian w budże-
cie gminy na 2015 rok.

•	 Nr 72/2015 z dnia 1 października 2015 r. w sprawie powołania 
Komisji Przetargowej (zadanie pn.: „Przebudowa drogi w Wiśnie-
wie ul. Południowa”).

•	 Nr 73/2015 z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania 
Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu Rze-
czypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej za-
rządzonych na dzień 25 października 2015 r.

•	 Nr 74/2015 z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania 
Komisji Przetargowej (zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej 
Myrcha – Wólka Wołniecka”).

•	 Nr 75/2015 z dnia 5 października 2015 r. zmieniające Zarządzenie 
Nr 71/2015 z dnia 28 września 2015 r. w sprawie zmian w budże-
cie gminy na 2015 r.

•	 Nr 76/2015 z dnia 6 października 2015 r. w sprawie wykonywania 
innych czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy.

•	 Nr 77/2015 z dnia 9 października 2015 r. w sprawie powołania Ko-
misji Przetargowej (zadanie pn.: „Odbiór odpadów komunalnych 
z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wiśniew w GP 
SZOK, z wyłączeniem: zużytych baterii i akumulatorów, zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon”).

•	 Nr 78/2015 z dnia 12 października 2015 r. w sprawie zmian w bu-
dżecie gminy na 2015 rok.

•	 Nr 79/2015 z dnia 13 października 2015 r. w sprawie zmian w skła-
dzie Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

•	 Nr 80/2015 z dnia 15 października 2015 r. w sprawie powołania 
komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nierucho-
mości mienia gminnego.

•	 Nr 81/2015 z dnia 21 października 2015 r. w sprawie zmian w bu-
dżecie gminy na 2015 r.

•	 Nr 82/2015 z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wyboru ban-
ku do wykonywania obsługi bankowej budżetu Gminy Wiśniew.

•	 Nr 83/2015 z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmiany 
przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową 
Gminy Wiśniew.

•	 Nr 84/2015 z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie projektu uchwa-
ły budżetowej na rok 2016.

•	 Nr 85/2015 z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie projektu Wielo-
letniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniew na lata 2016-2023.

•	 Nr 86/2015 z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie zmian w bu-
dżecie gminy na 2015 r.

•	 Nr 87/2015 z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie uchylenia Za-
rządzenia Nr 76/2015 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 6 października 
2015 roku w sprawie wykonywania innych czynności z zakresu 
prawa pracy wobec Wójta Gminy.

•	 Nr 88/2015 z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia dodat-
kowego dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę 
w Urzędzie Gminy Wiśniew w 2015 roku.

•	 Nr 89/2015 z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia 
wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonej do 
dzierżawy w miejscowości Wiśniew.

•	 Nr 90/2015 z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie powołania 
komisji do odbioru zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej 
Myrcha – Wólka Wołniecka”.

•	 Nr 91/2015 z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2015 rok.

•	 Nr 92/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie powołania ko-
misji do odbioru zadania pn.: „Przebudowa drogi w Wiśniewie 
ul. Południowa”.

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ RADĘ GMINY WIŚNIEW
Podczas XI sesji w dniu 30 października 2015 r.  

Rada Gminy Wiśniew podjęła następujące uchwały:

•	 Uchwała Nr XI/69/2015 w sprawie przejęcia zadań Powiatu Sie-
dleckiego z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych 
w obrębie gminy Wiśniew,

•	 Uchwała Nr XI/70/2015 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 
żyta, stanowiącej podstawę do obniżenia podatku rolnego na 
obszarze gminy Wiśniew na 2016 r.,

•	 Uchwała Nr XI/71/2015 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy 
do wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieru-
chomości mienia gminnego w obrębie Wiśniew,

•	 Uchwała Nr XI/72/2015 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy 
do wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieru-
chomości mienia gminnego w obrębie Gostchorz,

•	 Uchwała Nr XI/73/2015 w sprawie wyboru Przewodniczącego 
doraźnej Komisji Statutowej,

•	 Uchwała Nr XI/74/2015 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Gminy Wiśniew na lata 2015-2022,

•	 Uchwała Nr XI/75/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy Wi-
śniew na 2015 rok.

NOWA BRAMA GARAŻOWA 

W OSP RADOMYŚL

W dniu 28 października 2015 roku komisja 
składająca się z przedstawicieli Urzędu Gminy 
Wiśniew przy udziale wykonawcy odebrała 
zadanie polegające na wymianie drzwi do ga-
rażu strażnicy OSP w Radomyśli. 

Zamówienie wykonywane było dla Gminy 
Wiśniew przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usłu-
gowe Mariusz Soszyński, ul. Poznańska 61/2, 08-
110 Siedlce, zgodnie z umową nr A.272.65.2015.
WP z 30.09.2015 r. Zakres robót obejmował de-
montaż dotychczasowej bramy stalowej i mon-
taż fabrycznie nowej bramy garażowej z napę-
dem elektrycznym, o wymiarach 4110 x 3300, 
z panelami z blachy stalowej. 

Wartość zadania wyniosła 11 316,00 zł i zo-
stała pokryta ze środków z funduszu sołeckiego 
wsi Radomyśl.  

wo

Nowa brama garażowa. Fot. OSP Radomyśl.

Treść uchwał podjętych przez radę gminy oraz protokoły  z sesji Rady Gminy Wiśniew, są opublikowane na stronie internetowej Gminy Wiśniew www.wisniew.pl 
w zakładce BIP.

Wyniki wyborów 
parlamentarnych 
w gminie Wiśniew 

W niedzielę 25 października 2015 r. w całej Polsce odbyły się Wybory Parlamentar-
ne do Sejmu i Senatu RP. W gminie Wiśniew na 4570 osób uprawnionych do głosowa-
nia do urn wyborczych udało się 2571, co daje frekwencję na poziomie 56,26%.

Największą frekwencję wyborczą odnotowała Obwodowa Komisja Wy-
borcza nr 5 w Śmiarach – 64,19%. Frekwencja w pozostałych obwodach 
wyniosła:

- 48,20% – obwód głosowania nr 1 w Wólce Wiśniewskiej,
- 63,47% – obwód głosowania nr 2 w Borkach-Paduchach,
- 57,39% – obwód głosowania nr 3 w Wiśniewie,
- 50,47% – obwód głosowania nr 4 w Radomyśli.

W wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej podobnie jak w kraju, 
nasi mieszkańcy najwięcej głosów oddali na KW Prawo i Sprawiedliwość. 
Łącznie na tą listę oddano 1521 głosów ważnych (60,72%). Na drugim 
miejscu uplasowała się lista  nr 5 – KW PSL z 329 głosami (13,13%). Trze-
ci pod względem uzyskanego poparcia został KW „KUKIZ`15” z listy nr 7 
z ilością 259 głosów (10,34%). Kolejne miejsca zajęły następujące komi-
tety:
- KW KORWiN, lista nr 4 – 116 głosów (4,63%);
- KW Platforma Obywatelska, lista nr 2 – 102 głosy (4,07%);
- KW Nowoczesna Ryszarda Petru, lista nr 8 – 57 głosów (2,28%);

- KW Zjednoczona Lewica, lista nr 6 – 53 głosy (2,12%);
- KW Razem, lista nr 3 – 47 głosy (1,88%);
- KWW Grzegorza Brauna „Szczęść Boże!”, lista nr 14 – 9 głosów (0,36%);
- KWW JOW Bezpartyjni, lista nr 9 – 7 głosów (0,28%);
- KWW Ruch Społeczny RP, lista nr 11 – 5 głosów (0,20%).

W wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w gminie Wiśniew 
poszczególni kandydaci otrzymali następujące liczby głosów waż-
nych:
- Waldemar Jerzy KRASKA zgłoszony przez KW PiS – 1632 

(65.94%),
- Dariusz Zbigniew STOPA zgłoszony przez KW PSL – 502, 

(20.28%),
- Tomasz Jan GAJKOWSKI zgłoszony przez KW KORWiN – 341, 

(13.78%).
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Podczas XII sesji w dniu 30 listopada 2015 r.  
Rada Gminy Wiśniew podjęła następujące uchwały:

•	 Uchwała Nr XII/76/2015 w sprawie odwołania Przewodniczącego 
Rady Gminy Wiśniew.

•	 Uchwała Nr XII/77/2015 w sprawie powołania Przewodniczącego 
Rady Gminy Wiśniew.

•	 Uchwała Nr XII/78/2015 w sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprze-
wodniczącego Rady Gminy Wiśniew.

•	 Uchwała Nr XII/79/2015 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczą-
cego Rady Gminy Wiśniew.

•	 Uchwała Nr XII/80/2015 w sprawie zmiany uchwały II/3/2014 
Rady Gminy Wiśniew z dnia 6 grudnia 2014 r. w sprawie powo-
łania składów osobowych Stałych Komisji Rady Gminy Wiśniew 
i ustalenia zakresów ich działania.

•	 Uchwała Nr XII/81/2015 w sprawie określenia wzorów deklaracji 
i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, 
rolnego i leśnego.

•	 Uchwała Nr XII/82/2015 w sprawie stawek podatku od nierucho-
mości na 2016 rok i zwolnień w tym podatku obowiązujących na 
obszarze Gminy Wiśniew.
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Budowa ciągu pieszo rowerowego zakończona

Poniżej prezentujemy inwestycyjne drogowe zrealizowane 
w ostatnim okresie:

1.  „Przebudowa drogi gminnej Myrcha - Wólka Wołyniecka”. 
Wykonawcą wyłonionym w tym postępowaniu przetargowym 
została firma FEDRO Sp. z o.o. z Osiecka. Wartość zrealizowa-
nych robót wyniosła 168 706,80 zł. W ramach robót budow-
lanych wykonano nową nawierzchnię mineralno-asfaltową na 
odcinku 700 m (od strony wsi Myrcha) o szerokości 5.5 m oraz 
pobocza z kruszywa łamanego. To pierwszy etap tej inwesty-
cji. Kolejny, obejmujący drogę na terenie Wólki Wołynieckiej 
w kierunku Gminy Siedlec, będzie możliwy do zrealizowania po 
uprzednim unormowaniu stanu prawnego pasa drogowego. 
Droga ta jest chętnie uczęszczana nie tylko przez mieszkań-
ców naszej gminy, ale też przez turystów rowerowych z Siedlec 
i okolic.

2. „Przebudowa drogi gminnej w Nowych Okninach”. Zadanie 
to w wyniku przetargu zrealizowała również firma FEDRO Sp. 
z o.o. z Osiecka. Przedmiotem inwestycji były roboty budow-
lane polegające na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mi-
neralno-asfaltowych, położonej na podbudowie betonowej 
na odcinku o długości 401,5 m i szerokości 5 m. Wartość robót 
wyniosła 103 104,41 zł. Wykonany odcinek drogi poprawi ko-
munikację w kierunku wsi Radomyśl i Okniny Stare oraz dojazd 
do działającego tam przedsiębiorstwa. Powyższe zadanie było 
możliwe do wykonania po uzyskaniu działek gruntowych prze-
kazanych przez mieszkańców Nowych Oknin na poszerzenie 
drogi.

3. „Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości 
Mroczki”. Inwestycję realizowała firma MERKRAS Michał Kra-
suski z Nowych Oknin. Zakres robót budowlanych obejmował 
wykonanie nawierzchni betonowej ze żwiru stabilizowanego 
cementem o grubości 15 cm na podbudowie piaskowo-żwiro-
wej na odcinku 350 m i o szerokość 5 m. , wykonaniu przepu-
stu na cieku wodnym oraz umocnieniu skarpy stawu. Wartość 
robót wyniosła 75 373,17 zł. Na realizację tej inwestycji gmina 
otrzymała dotację w wysokości 40 000,00 zł, ze środków Sa-
morządu Województwa Mazowieckiego związanych z wyłą-
czeniem z produkcji gruntów rolnych. Wykonanie inwestycji 
poprzedziło wytyczenie geodezyjne drogi, zgodne ze stanem 
formalno-prawnym, wykonane z funduszu sołeckiego wsi 
Mroczki.

4. „Przebudowa drogi gminnej Borki-Kosiorki - Helenów na 
odcinku 700 m”. Wykonawcą tego zadania była firma MIKST 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych z Węgrowa. 
Wartość robót wyniosła 249 567,00 zł. Ich zakres obejmował 
przebudowę odcinka drogi o długości 700 m poprzez ułożenie 
dwóch warstw betonu asfaltowego 4+4 cm na podbudowie 
z kruszywa łamanego, wykonanie poboczy z kruszywa łama-
nego oraz wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bi-
tumicznej na pozostałym odcinku drogi o łącznej powierzchni 
ok. 250 m2. Wymienione prace poprzedzone były wykonaniem 
badań nośności jezdni przez Zakład Inżynierii Lądowej TEN-
SOR.

Droga Borki-Kosiorki - Helenów. Fot. UG.

Inwestycja w trakcie realizacji. Fot. UG.

5. „Przebudowa drogi w Wiśniewie - ul. Południowa 
(część wschodnia)”. W rozstrzygniętym przetargu 
nieograniczonym najkorzystniejszą ofertę złożyła Fir-
ma Handlowo-Usługowa Tomasz Gójski z Siedlec, 
na kwotę 465 824,40 zł. Zakres prac obejmował robo-
ty budowlane polegające na wykonaniu nawierzchni 
z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łama-
nego o długości ok. 400 m, poprzedzone wykonanie 
odwodnienia drogi, uzupełnienie studni kanalizacyj-
nych wraz z przedłużeniem kolektora ściekowego 
oraz wbudowanie niezbędnego uzbrojenia oraz ozna-
kowania jezdni. 
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Do niewątpliwego sukcesu należy zaliczyć dokończenie budo-
wy ciągu pieszo - rowerowego Wiśniew - Wiśniew-Kolonia o długo-
ści 2200 metrów. 

Wspólna inwestycja Gminy Wiśniew i Generalnej Dyrekcji Dróg Kra-
jowych i Autostrad, realizowana na podstawie porozumienia zawarte-
go w 2007 roku, prowadzona była etapowo:
- w 2009 roku Gmina wykonała projekt techniczny i zapewniła nie-

zbędny grunt pod budowę, 
- jesienią 2010 r. rozpoczęto pierwsze prace budowlane wykonując 

odcinek o długości ponad 430 m, 
- pod koniec 2012 r. wybudowano kolejny odcinek o długości 640 

m, który pozwolił na bezpieczne poruszanie się pieszych i rowerzy-
stów na odcinku Wiśniew – początek wsi Wiśniew-Kolonia,

- w grudniu 2015 r. GDDKiA – już tylko ze środków własnych - wyko-
nała pozostałe etapy inwestycji: ponad 640 metrowy odcinek dro-
gi serwisowej szerokości 3.5 m z betonu asfaltowego wraz z tzw. 
„mijankami”, zatoką autobusową i parkingiem przy świetlicy oraz 
odcinek o długości ponad 460 metrów z kostki brukowej wraz ze 
zjazdami. 

jr

Nowa kostka przed świetlicą w Wólce Wiśniewskiej Fot. UG.

INWESTYCJE DROGOWE
Ostatni kwartał roku to „gorący” okres dla Referatu Rozwoju i Inwestycji Urzędu Gminy Wiśniew. Z jednej strony należy 

dobrze przygotować się do aplikowania o środki na inwestycje z nowej perspektywy finansowej 2014-2020, z drugiej zaś trzeba 
prowadzić bezpośredni nadzór nad realizacją bieżących zadań inwestycyjnych.

Droga w Nowych Okninach. Fot. UG.

Droga w Mroczkach. Fot. UG.

Droga Myrcha - Wólka Wołyniecka. Fot. UG.

Nowa kostka
przed świetlicą

w Wólce 
Wiśniewskiej

Inwestycja w Wólce Wiśniewskiej. Fot. UG.

Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Wiśniewie-Kolonii. Fot. UG.

W listopadzie br. w Wólce Wiśniewskiej zostało 
zrealizowane zadanie polegające na zakupie i ułoże-
niu kostki brukowej na wjeździe do gminnej świetlicy 
w miejscowości Wólka Wiśniewska.

Wykonawcą inwestycji była firma Tomasz Gój-
ski Firma Handlowo - Usługowa, ul. Warszawska 22, 
08-110 Siedlce, zgodnie z umową nr A.272.69.2015.
WP z 23.10.2015 r. W ramach zadania ułożono  
260 m2 kostki brukowej wraz z krawężnikami. 

Wartość zadania wyniosła 28 044,00 zł i została po-
kryta ze środków z funduszu sołeckiego wsi Wólka Wi-
śniewska oraz wydatków bieżących gminy.  

wo
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Informujemy, że został opracowany plan gospodarki niskoemisyjnej 
dla Gminy Wiśniew. 

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 14.852,00 zł. Dokument 
dostępny jest do wglądu na stronie internetowej www.wisniew.pl oraz 
w Urzędzie Gminy Wiśniew w pokoju nr 17.

RI

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

Poniżej podajemy ilości odpadów wielkogabarytowych jakie 
mieszkańcy gminy wystawili przed swe posesje w poszczególnych 
sektorach:

−	 Sektor I: Lipniak, Stok Wiśniewski, Myrcha, Wólka Woły-
niecka, Wólka Wiśniewska, Mościbrody, Mościbrody-Kolo-
nia, Helenów – 1,78 tony.

−	 Sektor II: Borki-Kosiorki, Borki-Sołdy, Borki-Paduchy, Cio-
sny, Zabłocie, Okniny-Podzdrój, Radomyśl, Nowe Okniny, 
Stare Okniny – 2,60 tony.

−	 Sektor III: Gostchorz, Tworki, Pluty, Daćbogi, Mroczki, 
Śmiary, Łupiny, Kaczory – 2,98 tony.

−	 Sektor IV: Wiśniew, Wiśniew-Kolonia – 1,88 tony.
Łącznie w ciągu czterech dni na terenie całej gminy zebrano 

9,24 tony odpadów wielkogabarytowych. Zbiórkę zorganizowała 
firma MPK PURE HOME Ostrołęka zaś w terenie zobaczyć mogli-
śmy jej podwykonawcę PUK Serwis Sp. z o.o. z Siedlec. - Akcja 
spotkała się z pozytywnym odbiorem ze strony mieszkańców naszej 
gminy – powiedział nadzorujący akcję z ramienia urzędu gminy Jan 
Tomczak, inspektor referatu Gospodarki Komunalnej.

Przypominamy, że każdego dnia roboczego czynny jest PSZOK 
(Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych), który usytu-
owany jest na terenie Oczyszczalni Ścieków w Wiśniewie. Telefon 
kontaktowy: 609-516-799.

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

Na PSZOK nie można wywozić: papy, worków po nawozach 
sztucznych, cemencie i wapnie, styropianu, folii w tym po siano-
kiszonkach, ubrań i butów, eternitu, elementów samochodowych 
(plastików, zderzaków, szyb), gruzu cmentarnego.

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

GK

PLAN GOSPODARKI 
NISKOEMISYJNEJ 

Jednym z ostatnich przedsięwzięć w zakresie likwidacji negatywnego 
oddziaływania azbestu na środowisko jest zakończenie w październiku 
2015 r. zadania pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie 
Gminy Wiśniew w 2015 roku”. 

Z terenu naszej gminy do utylizacji zostało przekazanych 85,87 ton 
odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. Całkowity koszt realizacji 
zadania wyniósł 31 984,46 zł, z czego kwota 27 185,00 zł stanowi dotację 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

RI

UTYLIZACJA AZBESTU

PRZETARG NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH 
ROZSTRZYGNIĘTY PADÓW

Gmina Wiśniew rozstrzygnęła przetarg pn.: „Odbiór odpadów 
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wiśniew i GP 
SZOK z wyłączeniem baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego”.

W przetargu nieograniczonym wzięły udział dwie firmy: REMONDIS Sp. z o.o. 
i Siedlecki PUK SERWIS. Kwoty jakie w postępowaniu przetargowym zaproponowały 
przedsiębiorstwa to:
- 496 672,56 zł – REMONDIS Sp. z o.o., Zawodzie 16, 02-981 Warszawa,
- 295 488,00 zł – PUK SERWIS, ul. Brzeska 110, 08-110 Siedlce.

W dniu 10 listopada w Urzędzie Gminy Wiśniew została podpisana umowa 
z siedlecką firmą PUK SERWIS, na okres od 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 
2017 r.

Zgodnie z jej zapisami odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości 
zamieszkałych i GP SZOK z terenu gminy Wiśniew będzie odbywać się raz w miesiącu. Podobnie jak dotychczas, odpady zmieszane 
i selektywnie zbierane, odbierane będą w tym samym terminie wg harmonogramu firmy. Kolorystyka worków pozostaje taka sama.

Mieszkańców Gminy Wiśniew obowiązuje segregacja odpadów zgodnie z ulotką, a nie nadrukiem na worku. Zdarzało się bowiem, 
że z niezawinionych przez nas powodów nadruk jest nieadekwatny wobec oczekiwań naszej gminy.

W dniu 22 września 2015 r. pomiędzy Gminą Wiśniew a Zakładem Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Siedlcach, ul. Błonie 3, zakład w Woli 
Suchożebrskiej została podpisana umowa na zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych terenu Gminy 
Wiśniew i GP SZOK. Umowa została zawarta na okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r.

W Woli Suchożebrskiej zlokalizowana jest Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), jedna z dwóch 
w makroregionie Ostrołęcko-Siedleckim do którego regionalnie przynależymy wg Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami 
Komunalnymi. Z umowy tej wynika fakt, że zapłacimy za realną tonę odpadów, zgodnie z cennikiem. Z szacunkowych wartości koszt 
zagospodarowania „naszych” odpadów w okresie najbliższych dwóch lat wyniesie w granicach 121 313,00 zł. Należy pamiętać, że to 
odpady zmieszane głównie generują koszty.

Obecnie zauważyć można, że firmy wywozowe zewnętrzne podnoszą koszty swoich usług. Dlatego cieszy nas fakt, że wyłoniona 
w przetargu na odbiór i przewożenie naszych odpadów komunalnych do Woli Suchożebrskiej siedlecka firma, którą jest PUK Serwis 
i zaproponowany koszt, sprostał naszym oczekiwaniom. Gwarantuje to, że stawki opłat za odpady komunalne przez najbliższe 2 lata nie 
powinny ulec zmianie i nadal będą wynosić: 5 zł za osobę miesięcznie, gdy segregujemy odpady i 15 zł za osobę miesięcznie - przy braku 
segregacji.

Więcej informacji na temat odbioru odpadów można uzyskać bezpośrednio w Urzędzie Gminy Wiśniew, pok. 16 lub pod nr telefonu 
25 641-73-13 w. 116, adres e-mail: odpady@wisniew.pl.

GK

ZBIÓRKA ODPADÓW  
WIELKOGABARYTOWYCH  
ZAKOŃCZONA POWODZENIEM

W dniach 2–5 listopada br. na terenie gminy Wiśniew została przeprowadzona 
zbiórka mebli i innych odpadów wielkogabarytowych.

Przeterminowane leki:
• opakowanie tekturowe umieść w pojemniku na papier. 
• fiolki, ampułki, listki z tabletkami, buteleczki oddaj do apteki 

lub na PSZOK.

Żarówki energooszczędne i świetlówki  
oddajemy na PSZOK. 

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI  NIEBEZPIECZNYMI 
Zużyte baterie oddajemy do miejsc zbiórek tj.:
• szkoły, 
• GOK, 
• Urząd Gminy Wiśniew, 
• sklepy, 
• PSZOK.

Przypominamy, że: firmy, przedsiębiorstwa, obiekty uży-
teczności publicznej itp. muszą posiadać aktualne umowy na 
wywóz odpadów komunalnych z firmą wywozową wpisaną do 
Rejestru Działalności Regulowanej prowadzoną przez Wójta 
Gminy Wiśniew. 

Wykaz firm dostępny jest na stronie internetowej Gminy Wi-
śniew: www.wisniew.pl, zakładka „Nasze śmieci, nasza sprawa”. 

INDYWIDUALNE UMOWY DLA FIRM
Odpady komunalne z prowadzonej działalności gospodarczej 
kategorycznie nie mogą być wprowadzane (pod karą grzywny) 
w strumień odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszka-
łych, których istotą jest system składkowy mieszkańców całej na-
szej gminy. 

GK
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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 WIŚNIEWIE W 2016 ROKU 

MIEJSCOWOŚĆ 2016 
Sektor 1 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Dzień 

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

25 22 21 18 23 20 25 22 26 24 28 19 

PO
N

IED
ZIA

ŁEK
 

Sektor 2             

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

26 23 22 19 24 21 26 23 27 25 29 20 

W
TO

R
EK

 

Sektor 3              
Daćbogi   
Gostchorz                  
Kaczory  
Łupiny   
Mroczki   
Pluty                              
Śmiary                           
Tworki                           

27 24 23 20 25 22 27 24 28 26 30 21 

ŚR
O

D
A

 

Sektor 4              

Wiśniew              
Wiśniew-Kolonia 28 25 24 21 27 23 28 25 29 27 01 

XII 22 

C
ZW

A
R

TEK
 

W dniu odbioru prosimy o wystawienie pojemników/worków do godziny 7.00 w miejscu ogólnie dostępnym 
przed terenem posesji lub w altanie śmietnikowej. 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących odbioru odpadów prosimy o kontakt  
z Urzędem Gminy Wiśniew pod nr 25 641-73-13 w. 116. 

Przypominamy o terminach wnoszenia opłat za odpady w 2016 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. 

 

PRZYPOMINAMY: 
ODŚNIEŻANIE OBOWIĄZKIEM WŁAŚCICIELI POSESJI

Szanowni Mieszkańcy!
Przypomina się o zakazie wprowadzania ścieków z przydomowych szamb do środowiska naturalnego.
Firmy posiadające zezwolenie Wójta Gminy Wiśniew w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych na terenie gminy Wiśniew.
1. Mariusz Misiak, „ASEN-MIX”, Gostchorz 43, 08-112 Wiśniew, tel. 509-778-081;
2. Jacek Wysokiński, „BEKAS”, Nowe Okniny 7, 08-112 Wiśniew, tel. 607-399-110;
3. Bożena Orzyłowska, PUH „ Rolnik”, Radomyśl 2B, 08-112 Wiśniew, tel. 501-670-560;
4. PUK Sp. z o.o., ul. Brzeska 110, 08-110 Siedlce, tel. 25 632-46-26;
5. PUK  Serwis Sp. z o.o., ul. Brzeska 110, 08-110 Siedlce, tel. 25 632-46-26.

KOMUNIKAT

Rozpoczyna się kolejny okres zimowy. Dlatego też już teraz 
przypominamy właścicielom posesji o odśnieżaniu nie tylko 
własnego podwórka, ale także chodników i pasa między dro-
gą, a posesją.

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

Taki obowiązek nakłada również ustawa z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Kodeks 
wykroczeń. Art. 5 ustęp 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach mówi o tym, iż: „Właściciele nieruchomości zapewniają 
utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu 
i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nierucho-

mości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi 
publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy 
granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany 
do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój 
lub parkowanie pojazdów samochodowych.” Kodeks wykroczeń 
w art. 117 wskazuje karę dla właścicieli nie dbających o porządek 
przed posesją: „Kto, mając obowiązek utrzymania czystości i porząd-
ku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie 
stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy 
w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania 
chorób zakaźnych, podlega karze grzywny do 1.500 złotych albo karze 
nagany.” 

Przypominamy więc o tej powinności w trosce o bezpieczeń-
stwo wszystkich mieszkańców, zwłaszcza ludzi starszych i dzieci 
uczęszczających do szkoły. Odśnieżanie to doskonałe ćwiczenie 
na wszystkich partii mięśni, a w połączeniu z ruchem na świeżym 
powietrzu – wyjątkowa przyjemność. Serdecznie dziękujemy tym, 
którzy robią to – bez przypominania.

wo

W miesiącu grudniu zakończono zadania  pod nazwą: „Budowa oświetlenia ulicz-
nego Stare Okniny – Okniny-Podzdrój – Zabłocie” oraz „Montaż dodatkowych punk-
tów oświetlenia ulicznego w miejscowościach Borki-Paduchy, Borki-Sołdy i Daćbogi”

Inwestycja w Okninach polegała na montażu oświetlenia ulicznego linii napowietrznej 
oświetlenia ulicznego nn 0,4 kV AsXSn 2x25 na odcinku o długości ok. 570 m, montażu 6 
szt. opraw oświetleniowych oraz na wymianie głównego zabezpieczenia przelicznikowe-
go w szafce SON. Wykonawcą wyłonionym w drodze rozpoznania cenowego była firma: 
Zakład Elektryczny Jan Dąbrowski, Dąbrówka Ług, ul. Skórzecka 2, 08-114 Skórzec. Koszt 
zadania wyniósł: 14 022,00 zł.

Zadanie realizowane w miejscowościach Borki-Paduchy, Borki-Sołdy i Daćbogi pole-
gało na: montażu dwóch opraw oświetleniowych w  miejscowości Borki-Sołdy i Borki-Pa-
duchy oraz na montażu trzech opraw oświetleniowych OUSc 70W na wysięgniku wraz 
z niezbędnymi przewodami i bezpiecznikami napowietrznymi w miejscowości Daćbogi. 
Wykonawcą wyłonionym w drodze rozpoznania była firma: Zbigniew Grabarczyk - 
Usługi Elektryczne, 08-110 Siedlce, ul. Warszawska 127/3. Wartość tej inwestycji wyniosła 
12 915,00 zł.

RI

KOLEJNE NOWE PUNKTY OŚWIETLENIOWE 
W GMINIE WIŚNIEW

                                                                                                                                                                       

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 WIŚNIEWIE W 2016 ROKU 

MIEJSCOWOŚĆ 2016 
Sektor 1 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Dzień 

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

25 22 21 18 23 20 25 22 26 24 28 19 
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Sektor 2             

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

26 23 22 19 24 21 26 23 27 25 29 20 

W
TO

R
EK

 

Sektor 3              
Daćbogi   
Gostchorz                  
Kaczory  
Łupiny   
Mroczki   
Pluty                              
Śmiary                           
Tworki                           

27 24 23 20 25 22 27 24 28 26 30 21 

ŚR
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Sektor 4              

Wiśniew              
Wiśniew-Kolonia 28 25 24 21 27 23 28 25 29 27 01 

XII 22 
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W dniu odbioru prosimy o wystawienie pojemników/worków do godziny 7.00 w miejscu ogólnie dostępnym 
przed terenem posesji lub w altanie śmietnikowej. 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących odbioru odpadów prosimy o kontakt  
z Urzędem Gminy Wiśniew pod nr 25 641-73-13 w. 116. 

Przypominamy o terminach wnoszenia opłat za odpady w 2016 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. 

 

Fot. UG
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OBNIŻONE STAWKI PODATKÓW NA 2016 ROK 
Gmina Wiśniew obniża podatki. Podczas sesji w poniedziałek 
30 listopada - na wniosek Krzysztofa Kryszczuka wójta gminy - 
radni postanowili, że w 2016 roku stawki podatku od środków 
transportowych i  nieruchomości będą niższe od tegorocznych.

- Jest to jeden ze sposobów zachęty, zarówno przedsiębiorców, aby na-
dal prowadzili u nas działalność gospodarczą, jak i nowych mieszkań-
ców do osiedlania się na tym terenie - mówi wójt Krzysztof Krysz-
czuk.
W październiku rada pozostawiła na dotychczasowym poziomie 
podatek rolny, który nadal będzie wynosić 125 złotych za hektar 
przeliczeniowy.
Na sesji 30 listopada br. radni obniżyli pozostałe stawki podatków. 
Na przykład podatek od samochodów ciężarowych o ładowno-
ści od 3,5 do 5,5 tony został obniżony z 650 do 600 złotych. Za 
ciągniki siodłowe lub balastowe dwie osie od 31 ton obniżono 
z 1727 do 1700 złotych. Obniżka w przypadku pojazdów od przy-
czep i naczep na trzy i więcej osi będzie teraz niższy o 90 złotych 
i wyniesie 1200 złotych.
Niższy będzie również podatek od nieruchomości. Stawka za bu-
dynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 
została obniżona z 18,54 do 18 złotych. Za budynki mieszkalne 
od 1 m2 powierzchni użytkowej - z 0,52 do 0,50 groszy. Podatek 
od gruntów, na których jest prowadzona działalność gospodar-
cza od 1 m2 powierzchni użytkowej został obniżony z 0,72 do 0,70 
grosze. Na pozostałych gruntach stawka została obniżona z 0,41 
do 0,40 groszy za metr kwadratowy.
Podczas poniedziałkowej sesji doszło także do zmian na najważ-
niejszych stanowiskach w radzie. Tomasza Dąbrowskiego na sta-
nowisku przewodniczącego zastąpiła Beata Ługowska, pełniącą 
dotąd funkcję wiceprzewodniczącej. Natomiast nowym wiceprze-
wodniczącym rady został Janusz Grzegrzółka.
Poniżej przedstawiamy Państwu wykaz obniżonych stawek podat-
ków, które będą obowiązywać na terenie Gminy Wiśniew w 2016 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 przeli-

czeniowy,
- Grunty do 1 ha użytków rolnych: 5,0q x 50 zł = 250 zł.
Podatek leśny
- Cena 1 m sześć. drewna = 191,77 zł,
- Lasy = 0,220 x 191,77 zł = 42,1894 zł za 1 ha fizyczny, 
- Lasy wchodzące w skład rezerwatów i parków narodowych = 

50% z 42,1894 za 1 ha.
Podatek od gruntów
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez 

względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i bu-
dynków od 1 m2 powierzchni gruntów – 0,70 zł,

- pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub pod wodami po-
wierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 
ha powierzchni – 4,58 zł,

- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statuto-
wej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego od 1 m2 powierzchni – 0,40 zł.

- niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym 
mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji 
(Dz.U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejsco-
wy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przezna-
czenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę 
o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje 
zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesie-
niu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakoń-
czono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1 
m² powierzchni – 3,00 zł.

Podatek od budynków lub ich części:
- mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej – 0,50 zł,
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od 

budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadze-
nie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej – 
18,00 zł,

- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzch-
ni użytkowej – 10,68 zł,

- związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumie-
niu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty 
udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej – 
4,65 zł,

- od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statu-
towej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożyt-
ku 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 lokal-
nych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849).

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

i opieki społecznej, z wyjątkiem powierzchni zajętych na działal-
ność gospodarczą,

- grunty i budynki lub ich części zajęte na działalność ochrony 
przeciwpożarowej, w wyjątkiem powierzchni zajętych na prowa-
dzenie działalności gospodarczej,

- budowle – przewody sieci rozdzielczej wody oraz budowle słu-
żące 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 wy-
jątkiem powierzchni zajętych na działalność gospodarczą.

Podatek od środków transportowych
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowi-

tej 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 – 1000 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:
- 1190 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycz-

nym lub uznanym za równoważne,
- 1300 zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych.
b) nie mniej niż 13 ton i mniej niż 14 ton:
- 1190 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycz-

nym lub uznanym za równoważne,
- 1300 zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych.
c) nie mniej niż 14 ton i mniej niż 15 ton:
- 1190 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycz-

nym lub uznanym za równoważne,
- 1300 zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych.
d) nie mniej niż 15 ton:
- 1190 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycz-

nym lub uznanym za równoważne,
- 1500 zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych.
trzy osie
a) nie mniej niż 12 ton i mniej niż 17 ton:
- 1190 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycz-

nym lub uznanym za równoważne,
- 1300 zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych.

b) nie mniej niż 17 ton i mniej niż 19 ton:
- 1190 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycz-

nym lub uznanym za równoważne,
- 1300 zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych.
c) nie mniej niż 19 ton i mniej niż 21 ton:
- 1190 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycz-

nym lub uznanym za równoważne,
- 1300 zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych.
d) nie mniej niż 21 ton i mniej niż 23 tony:
- 1900 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycz-

nym lub uznanym za równoważne,
- 2060 zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych.
e) nie mniej niż 23 tony i mniej niż 25 ton:
- 1900 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycz-

nym lub uznanym za równoważne,
- 2060 zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych;
f) nie mniej niż 25 ton:
- 1900 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycz-

nym lub uznanym za równoważne,
- 2060 zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych;
cztery osie i więcej
a) nie mniej niż 12 ton i mniej niż 25 ton:
- 1950 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycz-

nym lub uznanym za równoważne,
- 2060 zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych;
b) nie mniej niż 25 ton i mniej niż 27 ton:
- 1950 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycz-

nym lub uznanym za równoważne,
- 2060 zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych;
c) nie mniej niż 27 ton i mniej niż 29 ton:
- 1950 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycz-

nym lub uznanym za równoważne,
- 2060 zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych;
d) nie mniej niż 29 ton i mniej niż 31 ton:
- 1950 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycz-

nym lub uznanym za równoważne,
- 2790 zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych;
e) nie mniej niż 31 ton:
- 1950 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycz-

nym lub uznanym za równoważne,
- 2790 zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych.
3. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystoso-

wanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą,  
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 
tony i poniżej 12 ton - 1000 zł,

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

dwie osie
a) nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton:
- 1000 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycz-

nym lub uznanym za równoważne,
- 1100 zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych;
b) nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton:
- 1000 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycz-

nym lub uznanym za równoważne,
- 1100 zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych;
c) nie mniej niż 25 ton i mniej niż 31 ton:
- 1000 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycz-

nym lub uznanym za równoważne,
- 1130 zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych;
d) nie mniej niż 31 ton:
- 1700 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycz-

nym lub uznanym za równoważne,

- 2160 zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych;
trzy osie i więcej
a) nie mniej niż 12 ton i mniej niż 40 ton:
- 1455 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycz-

nym lub uznanym za równoważne,
- 2000 zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych;
b) nie mniej niż 40 ton:
- 1990 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycz-

nym lub uznanym za równoważne,
- 2800 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 – 760 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 cał-
kowitej 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:
- 760 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycz-

nym lub uznanym za równoważne,
- 870 zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych;
b) nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton:
- 760 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycz-

nym lub uznanym za równoważne,
- 870 zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych;
c) nie mniej niż 25 ton:
- 760 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycz-

nym lub uznanym za równoważne,
- 870 zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych;
dwie osie
a) nie mniej niż 12 ton i mniej niż 28 ton:
- 760 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycz-

nym lub uznanym za równoważne,
- 870 zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych;
b) nie mniej niż 28 ton i mniej niż 33 tony:
- 800 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycz-

nym lub uznanym za równoważne,
- 1000 zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych;
c) nie mniej niż 33 tony i mniej niż 38 ton:
- 1000 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycz-

nym lub uznanym za równoważne,
- 1500 zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych;
d) nie mniej niż 38 ton:
- 1300 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycz-

nym lub uznanym za równoważne,
- 2000 zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych;
trzy osie i więcej
a) nie mniej niż 12 ton i mniej niż 38 ton:
- 860 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycz-

nym 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 pneumatycz-

nym 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.

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniewie w dniach od 10 grudnia d 18 grudnia 2015 r. organizuje zbiórkę żywności (słodyczy) 
dla dzieci z rodzin znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej. 

Celem akcji „Świąteczna paczka” jest dotarcie do rodzin borykających się  z problemem ubóstwa, udzielenie wsparcia w postaci arty-
kułów spożywczych celem godniejszego spędzenia Świąt Bożego Narodzenia. Ponadto kształtowanie świadomości środowiska lokalnego, 
w celu lepszego zrozumienia różnorodnych problemów występujących w rodzinach. 

Taka jednorazowa akcja z pewnością nie przyczyni się do jakiejś radykalnej zmiany sytuacji rodziny, ale może chociaż w minimalny 
sposób ograniczyć poczucie odrzucenia i zapomnienia odczuwane przez dzieci, zwłaszcza w święta. 

Zachęcamy do wzięcia udziału i przekazania żywności w koszach, które będą przygotowane w lokalnych sklepach spożywczych na 
terenie gminy. 

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

Osoby potrzebujące pomocy w okresie zimowym

W związku z nadchodzącą zimą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniewie zwraca się z prośbą do wszystkich miesz-
kańców Gminy o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby potrzebujące pomocy, w szczególności  osoby  bezdomne, zagrożone 
bezdomnością oraz osoby starsze i ubogie. 

Informujemy, że na terenie miasta Siedlce działają następujące Organizacje, które zajmują się udzielaniem pomocy osobom potrzebu-
jącym i rodzinom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych:
- Noclegownia Monar-Markot 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 ubo-

gich i bezdomnych, a także pomoc rzeczowa. 
Ponadto  na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego opublikowany jest wykaz noclegowni, schronisk, jadło-

dajni oraz placówek pomocy doraźnej dla osób bezdomnych (https://mazowieckie.pl/pl/urzad/polityka-spoleczna/pomoc-dla bezdom-
nych/9069,Pomoc-dla-bezdomnych.html) oraz  w Centrum Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego  urucho-
miona została  bezpłatna, całodobowa linia telefoniczna (tel. 987), gdzie można otrzymać informację o placówkach pomocowych dla osób 
bezdomnych. 

Jednocześnie informujemy, że w przypadku posiadania informacji o osobach potrzebujących pomocy w okresie mrozów można kon-
taktować się z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wiśniewie w godzinach 800-1600 tel. (25) 64-17-313 wew. 120 lub zgła-
szać do Policji (tel. 997).

Zapraszamy do wolontariatu 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniewie serdecznie zaprasza osoby chętne powyżej 13 roku życia do pomocy innym 
w ramach wolontariatu

Wolontariat to ciekawa forma spędzania wolnego czasu dająca satysfakcję i zadowolenie. Są osoby, które czekają na Twoją pomoc 
- dzieci potrzebujące pomocy w nauce, osoby starsze, samotne, niepełnosprawne. Wolontariusz pracuje pod kierunkiem koordynatora, 
który na jego prośbę wydaje pisemne zaświadczenie o odbyciu wolontariatu. Z wolontariuszem zawierana jest umowa cywilno-prawna, 
zwana Porozumieniem. W Porozumieniu określony jest zakres, sposób, miejsce i czas wykonywania świadczeń w ramach wolontariatu. Ty 
też możesz zostać wolontariuszem!

Zgłoś się lub zadzwoń, czekamy na Ciebie! Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniewie, ul. Siedlecka 13, pokój nr 10, e-mail: 
gops@wisniew.pl Tel. (25) 64-17-313 wew. 110, 106.

Obiecujemy uśmiech i radość na twarzach osób obdarowanych pomocą.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniewie 
zaprasza do odwiedzania naszej strony internetowej 

www.wisniew.ops.pl oraz www.bip.wisniew.ops.pl

GOPS Informuje >>>

Pogłębiający się z roku na rok niż demogra-
ficzny stanowi nie lada problem zarówno dla 
szkół, jak też małych społeczności na terenach 
wiejskich. Migracja młodzieży ze wsi do miast, 
z roku na rok wydaje się przybierać na sile…

Najnowsze badania Głównego Urzędu Statystycz-
nego wykazują, że liczba Polaków systematycznie się 
zmniejsza i w 2030 roku będzie nas tylko 35,6 mln, 
a nie jak wcześniej zakładano – 40 mln. Jak to się ma 
w poszczególnych miejscowościach na terenie Gminy 
Wiśniew na przełomie ostatnich 7 lat? Poniżej prezen-
tujmy Państwu liczbę mieszkańców na dzień 31 grud-
nia w latach: 2009, 2012 oraz 30 listopada 2015 roku. 
Powodów do optymizmu niestety nie ma… W ciągu 
siedmiu lat aż w osiemnastu miejscowościach ubyło 
mieszkańców. Ogólnie od 2009 roku ludność gminy 
zmniejszyła się o 118 osób. Do miejscowości, któ-
re najbardziej odczuły proces wyludnienia należą: 
Wiśniew-Kolonia (-19), Łupiny (-19), Radomyśl (-18), 
Tworki (-14), Mroczki (-14), Daćbogi (-13), Ciosny (-12). 
Zauważalny wzrost liczby mieszkańców natomiast 
odnotowały wsie: Wólka Wiśniewska (+22), Mościbro-
dy (+16), Borki-Kosiorki (+8).

wo

Lp. Miejscowość 31.12.2009 31.12.2012 30.11.2015

1. Borki-Kosiorki 167 168 175

2. Borki-Paduchy 481 481 485

3. Borki-Sołdy 186 185 179

4. Ciosny 136 130 124

5. Daćbogi 130 138 117

6. Gostchorz 184 181 187

7. Helenów 190 184 188

8. Kaczory 163 154 154

9. Lipniak 151 145 153

10. Łupiny 303 285 284

11. Mościbrody 221 218 237

12. Mroczki 239 236 225

13. Myrcha 91 93 94

14. Nowe Okniny 155 150 159

15. Okniny-Podzdrój 60 58 56

16. Pluty 134 130 125

17. Radomyśl 477 468 459

18. Stare Okniny 285 278 274

19. Stok Wiśniewski 147 143 139

20. Śmiary 206 201 195

21. Tworki 227 218 213

22. Wiśniew 896 916 893

23. Wiśniew-Kolonia 291 285 272

24. Wólka Wiśniewska 226 242 248

25. Wólka Wołyniecka 131 134 129

26. Zabłocie 198 192 193

Ogółem 6075 6013 5957
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„Śpiewać każdy może” - tradycja i nowoczesność naszą de-
wizą - właśnie to hasło było myślą przewodnią do napisania 
projektu. Jego celem było  podniesienie poziomu wokalnego 
i wizualnego Zespołu Wokalnego „Radość”. 

Założeniem projektu było zorganizowanie warsztatów muzycz-
nych oraz uszycie strojów członkiń zespołu. Złożone przez nas do-
kumenty do FIO - Mazowsze Lokalnie na Inicjatywy oddolne oraz 
prezentacja artystyczna uzyskały akceptację, co pozwoliło nam roz-
począć realizację zamierzonych celów. Organizacją, która udzie-
liła nam osobowości prawnej oraz wsparcia podczas realizacji 
projektu jest Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności 
Lokalnej w Krzesku.

Z początkiem czerwca ruszyliśmy do działania. Zakup materia-
łów oraz przymiarki krawieckie były pierwszym krokiem zamierzo-
nych celów. Następnie zabraliśmy się do organizacji warsztatów 
muzycznych. Za dobór repertuaru i przeprowadzenie odpowie-
dzialna była Aneta Karczmarska - kierownik zespołu. W trakcie 
prób zespół powiększył się o dodatkowych akompaniatorów: p. Ze-
non Celiński - klarnet oraz p. Władysław Mielnik i Łukasz Karcz-
marski - perkusja.

W trakcie realizacji zadań zapisanych w projekcie panowie – 
członkowie zespołu pozazdrościli swoim koleżankom nowych stro-
jów. Dzięki ich staraniom przy współudziale środków finansowych 
przekazanych przez Radę Gminy w Wiśniewie udało się również dla 
nich zakupić nowe stroje.

Zaangażowanie i odpowiedzialność członków Zespołu Wokal-

nego „Radość” pozwoliło na sprawną realizację zamierzonych ce-
lów. Klamrą spinającą nasze działania był występ na IX Festiwalu 
Kuchni Regionalnej ”Z wiśniowym smakiem”.

Dzięki dofinansowaniu z FIO - Mazowsze Lokalnie oraz dzięki 
własnej inicjatywie, zespół zyskał na atrakcyjności co można zoba-
czyć podczas występów  na uroczystościach gminnych, powiato-
wych i innych np. Złote Gody w gminie Wiśniew, Dni z Doradz-
twem Rolniczym w Siedlcach.

Aneta Karczmarska

Projekt Zespołu  Wokalnego „Radość”

Projekt Zespołu Radość\Zespół Radość z Radomyśli. Fot. M. Karczmarski.
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W niedzielę 4 października 2015 
r. Ochotnicza Straż Pożarna w Starych 
Okninach obchodziła jubileusz 50-lecia 
istnienia. Uroczystość połączona była 
z przekazaniem samochodów ratowni-
czo-gaśniczych, odsłonięciem i poświę-
ceniem pamiątkowej tablicy oraz figury 
Świętego Floriana.

Uroczystość poprzedziła polowa Msza 
święta w intencji ochotników z jednostki 
OSP Stare Okniny, sprawowana przez ks. 
Mieczysława Pociejuka, proboszcza para-
fii od wezwaniem Św. Andrzeja z Awelinu 
w Radomyśli. Bezpośrednio po eucharystii 
na placu przed świetlicą zgodnie z cere-
moniałem rozpoczął się uroczysty apel. 
Dowódcą uroczystości był dh Tomasz Dą-

browski, który na początku złożył meldu-
nek dh Mirosławowi Bieńkowi, Prezesowi 
Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP 
w Siedlcach.

Po wciągnięciu flagi na maszt i odśpie-
waniu hymnu państwowego głos zabrał dh 
Szczepan Jastrzębski, Prezes OSP Stare 
Okniny, który przywitał zaproszonych gości 
i licznie zebraną lokalną społeczność. Na-
stępnie dh Kazimierz Okniński, Naczelnik 
OSP Stare Okniny, odczytał historię jednost-
ki.

W dalszej części uroczystości ks. Miro-
sław Pociejuk poświęcił pozyskane przez 
jednostkę samochody ratowniczo-gaśni-
cze: JELCZ 010 typ GCBA5/24 na podwoziu 
4/22 i STAR GBA25/16, pamiątkową tablicę 
oraz figurkę świętego Floriana. Uroczystego 
odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokonali 
druhowie Ludwik Jastrzębski (współza-
łożyciel OSP Stare Okniny) i Szczepan Ja-
strzębski obecny prezes jednostki.

Następnie odbyło się wręczenie me-
dali i odznaczeń dla ochotników i osób 
zasłużonych dla ochrony przeciwpożaro-
wej. Medale i odznaczenia wręczali między 
innymi: dh Mirosław Bieniek, Prezes ZOP 
ZOSP RP w Siedlcach, dh Józef Orzyłowski, 
Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej 
OW ZOSP RP w Warszawie, bryg. mgr inż. 
Waldemar Rostek, Zastępca Komendan-
ta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej 
w Siedlcach oraz Krzysztof Kryszczuk, 
Wójt Gminy Wiśniew i jednocześnie Prezes 
ZOG ZOSP RP w Wiśniewie.

Dalej nadszedł czas na przemówienia 
zaproszonych gości. Były gratulacje, życze-
nia oraz słowa uznania dla społecznej dzia-
łalności i zaangażowania druhów w ochro-
nę przeciwpożarową. Zaproszeni goście 
przekazali także na rzecz OSP wiele cennych 
upominków. Pani Janina Ewa Orzełowska, 
Wicemarszałek Województwa Mazowiec-
kiego na ręce prezesa OSP przekazała Pa-
miątkowy Medal „Pro Mazovia”. Krzysz-
tof Kryszczuk, Wójt Gminy Wiśniew wrę-
czył cztery ubrania ochronne, a Tomasz 
Dąbrowski, Przewodniczący Rady Gminy 
Wiśniew ufundował 100 kubków, upa-
miętniających jubileusz OSP Stare Okniny, 
które trafiły do zaproszonych gości.

Po zakończeniu części oficjalnej zapro-
szeni goście, ochotnicy oraz przybyli mie-
szańcy przenieśli się do sali OSP na przygo-
towany poczęstunek.  

wo

JUBILEUSZ OSP 
STARE OKNINY

W dniach 1-4 października w Domu 
Pracy Twórczej Reymontówka odbyło się 
czytanie powieści „Chłopi” Władysława 
Stanisława Reymonta. W trakcie czterech 
dni powieść nagrodzoną literacką na-
grodą Nobla przeczytało po kolei ponad 
dwieście osób. 

Uroczyste rozpoczęcie wydarzenia roz-
począł występ Ludowego Zespołu im. Zbi-
gniew Myrchy „Wiśniewiacy”. Na inaugu-
racji nie zabrakło odtwórców głównych ról 
Jagny i Antka z ekranizacji powieści „Chłopi” 
– Emilii Krakowskiej oraz Ignacego Go-
golewskiego. Para znakomitych aktorów 

w trakcie imprezy, poprowadziła również 
warsztaty recytatorskie i emisji głosu dla 
licznie zgromadzonej młodzieży. Wstępem 
do czytania powieści było niezwykle barw-
ne wystąpienie znanej popularyzatorki 
polskiej literatury i historii Barbary Wacho-
wicz, która wprowadziła zgromadzonych 
w realia epoki i życia Władysława Reymon-
ta. Równolegle do czytania powieści „Chło-
pi” trwała praca artysty malarza Antoniego 
Wróblewskiego nad obrazem malowanym 
ziemią przywiezioną z Lipiec Reymontow-
skich.

W tym czterodniowym maratonie czy-
tania udział wzięli m.in.: aktorzy, samorzą-
dowcy, duchowni, dziennikarze, sportow-
cy, lekarze, nauczyciele i uczniowie, osoby 
reprezentujący różne branże i środowiska. 
Gminę Wiśniew reprezentował wójt – 
Krzysztof Kryszczuk.

Akcja Czytamy „Chłopów” Non Stop! 
przypomina o przypadającej w tym roku 
90. rocznicy śmierci pisarza. Rok 2015 został 
ogłoszony Rokiem Reymonta na Mazowszu.

Patronat honorowy nad projektem ob-
jął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

wo

Wiśniewiacy podczas akcji Czytamy „Chłopów” Non Stop!

Wiśniewiacy z Emilią Krakowską. 
Fot. A. Białczak.

Janina Ewa Orzełowska wręcz Prezesowi OSP
Stare Okniny Medal Pro Mazovia. Fot. UG.

Zaproszeni gości i mieszkańcy przybyli na
jubileusz. Fot. UG.

Fot. A. Białczak.

Krzysztof Kryszczuk - wójt gminy Wiśniew
czyta fragment powieści. Fot. K. Kryszczuk.

Diamentowe, Szmaragdowe i Złote Gody
Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale na szcze-

gólną uwagę zasługują tak wspaniałe rocznice jak 60-cio, 55-
cio, czy 50-cio lecie pożycia małżeńskiego. Taki właśnie jubile-
usz: diamentowych, szmaragdowych i złotych godów był ob-
chodzony w niedzielę, 4 października br. w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Wiśniewie.

W tym dniu z inicjatywy Wójta Gminy Wiśniew, Krzysztofa 
Kryszczuka i Kierownika USC, Marleny Salach odbyła się ceremo-
nia z okazji jubileuszu pożycia małżeńskiego par z terenu gminy 
Wiśniew. Uroczystość poprzedziła o godz. 16.00 Msza święta spra-
wowana w intencji jubilatów przez ks. Henryka Krupę, proboszcza 
parafii Wiśniew. Po eucharystii wszyscy zaproszeni jubilaci i goście 
spotkali się w widowiskowej GOK w Wiśniewie. Na tegoroczne uro-
czystości przybyły nw. pary.
Diamentowe gody (sześćdziesiąt lat po ślubie):
1. Helena i Kazimierz Borkowscy z Bork-Paduch;
2. Krystyna i Henryk Niedziółka z Mościbród.
Szmaragdowe gody (pięćdziesiąt pięć lat po ślubie):
1. Stanisława i Henryk Charczuk z Bork-Paduch;
2. Jadwiga i Jan Mazurek z Helenowa;
3. Krystyna i Aleksander Koć z Lipniaka;
4. Jadwiga i Antoni Chromińscy z Plut;
5. Stanisława i Michał Smyk z Radomyśli;
6. Anna i Jan Jastrzębscy z Bork-Kosiork;
7. Jadwiga i Antoni Niedziółka z Bork-Kosiork.
 

Złote gody (pięćdziesiąt lat po ślubie):
1. Aniela i Antoni Jastrzębscy z Daćbog;
2. Urszula i Piotr Zielonka z Helenowa;
3. Zofia i Czesław Krasuccy z Mroczk;
4. Irena i Roman Jastrzębscy z Mroczk;
5. Zofia i Marian Chadaj z Wiśniewa;
6. Gabryela i Roman Sadorierscy z Wiśniewa;
7. Marianna i Teodor Wiśniewscy z Zabłocia.

Zgodność pożycia małżeńskiego, trud pracy i wyrzeczeń dla 
dobra założonej przed pół wiekiem rodziny, doceniony został rów-
nież przez władze państwowe. Dowodem na to były przyznane 
przez Prezydenta RP specjalne odznaczenia - medale „Za Długo-
letnie Pożycie Małżeńskie”. Aktu dekoracji dokonał Wójt Gminy 
Wiśniew, Krzysztof Kryszczuk. Parom zostały również wręczone 
pamiątkowe dyplomy, upominki oraz bukiety kwiatów przez Prze-
wodniczącego Rady Gminy, Tomasza Dąbrowskiego i Kierownika 
USC, Marlenę Salach.

Po uroczystej ceremonii i symbolicznej lampce szampana wszy-
scy zasiedli do stołu ze słodkim poczęstunkiem. Następnie w przy-
jemnej atmosferze, wszyscy ze wzruszeniem wspominali minione 
lata oraz dzielili się receptą na długie wspólne życie. Podczas uroczy-
stości wystąpił Zespół „Radość” z Radomyśli pod kierownictwem 
Anety Karczmarskiej, który zaprezentował wszystkim zebranym, 
przygotowany specjalnie na jubileusz program artystyczny.

Wszystkim Jubilatom jeszcze raz serdecznie gratulujemy i ży-
czymy kolejnych rocznic w zdrowiu, szczęściu i miłości.

wo

Pamiątkowe zdjęcie. Fot. UG.
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ponieważ dotyczy kształtowania osobowości drugiego człowie-
ka. - Dzisiejszy nauczyciel, musi być dobrze wykształcony, aby móc 
wykształcić dobrych obywateli Rzeczypospolitej. Będąc dobrze wy-
kształconym, trzeba być również dobrym pedagogiem, psychologiem, 
ponieważ dzisiejsza młodzież jest coraz bardziej wymagająca. - po-
wiedział wójt gminy.

W dalszej części uroczystości zostały wręczone Nagrody Wójta 
Gminy Wiśniew dla wyróżniających się nauczycieli ze szkół z tere-
nu gminy Wiśniew. W bieżącym roku nagrodę otrzymali:
1. Beata Wiszniewska – dyrektor Zespołu Oświatowego w Rado-

myśli,
2. Jadwiga Niedziółka – nauczyciel w Zespole Oświatowym 

w Radomyśli,
3. Anna Dziedzina – dyrektor Zespołu Oświatowego w Śmiarach,
4. Maria Oknińska – nauczyciel w Zespole Oświatowym w Śmia-

rach,
5. Urszula Sosnówka – dyrektor Zespołu Oświatowego w Wi-

śniewie,
6. Paweł Pietrasik – wicedyrektor Zespołu Oświatowego w Wi-

śniewie,
7. Aneta Grzesiewicz – nauczyciel w Zespole Oświatowym w Wi-

śniewie,
8. Marzena Nowicka – nauczyciel w Zespole Oświatowym w Wi-

śniewie.
Po zakończeniu części oficjalnej uczniowie z Zespołu Oświatowego 
w Śmiarach i Wiśniewie, przedstawili wszystkim zebranym, stojący 
na wysokim poziomie program artystyczny. Wśród wykonawców 
znaleźli się:
1. Karolina i Kuba Jastrzębscy (uczniowie ZO Wiśniew),
2. Rafaello Sorrentino (uczeń ZO Wiśniew),
3. Kacper Jastrzębski (uczeń ZO Wiśniew),
4. Paulina Krasuska (uczennica ZO Śmiary).

Podczas występów, młodzi artyści zaprezentowali swój talent 
wokalny oraz klasyczne utwory na fortepian i gitarę. – Była to praw-
dziwa, niezapomniana uczta duchowa. – tak podsumowali występy, 
nie kryjąc łez wzruszenia uczestnicy spotkania.

Uroczystość zakończył słodki poczęstunek.
wo

W dniu 14 października br. w Urzędzie Gminy Wiśniew 
odbyło się uroczyste spotkanie wójta gminy z nauczycielami 
z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wójt Krzysztof Kryszczuk 
w uznaniu za wyróżniającą się pracę oraz osiągnięcia dydak-
tyczno-wychowawcze nagrodził ośmiu pracowników oświaty 
z terenu gminy Wiśniew.

Uroczystość rozpoczęła Bożena Wyrębek, kierownik refera-
tu Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki w Urzędzie Gminy 
Wiśniew: - Tradycyjnie, bo już po raz 12-ty wójt gminy Wiśniew – 
Krzysztof Kryszczuk, skierował zaproszenia na uroczyste spotkanie do 
nauczycieli, którzy w swojej pracy zawodowej osiągają sukcesy, a suk-
cesami tymi są sukcesy uczniów – wychowanków. Te sukcesu mają 
różną miarę, ale jakże są ważne i budujące zarówno dla uczniów jak 
i ich nauczycieli. Bardzo nam miło, że odpowiedzieliście Państwo na 
zaproszenie Pana Wójta – i jesteście dzisiaj z nami.

Następnie głos zabrał Krzysztof Kryszczuk, wójt gminy, który 
skierował szczególne słowa uznania i podziękowania dla nauczy-
cieli. Podkreślił ich niezwykle ważną rolę w wychowaniu  młodych 
pokoleń. Zaznaczył, że praca nauczycieli jest trudna i obarczona 
wyjątkową odpowiedzialnością, niespotykaną w innych profesjach, 

Nagrody Wójta Gminy Wiśniew 
w Dniu Edukacji Narodowej

W dniu 21 października 2015 r. w Mazowieckim Ośrodku 
Doradztwa Rolniczego, Oddział w Siedlcach odbyła się Powia-
towa Olimpiada Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym 
i Przedsiębiorczości.

Z radością informujemy, że pierwsze miejsce zdobyła mieszkan-
ka naszej gminy Anna Montewka.

- W olimpiadzie wzięły udział 32 uczestniczki, zdobywczynie trzech 
pierwszych miejsc w etapie gminnym, przeprowadzonym we wszyst-
kich gminach powiatu siedleckiego. Test, który weryfikował wiedzę 
z zakresu przedsiębiorczości i wiejskiego gospodarstwa domowego  
składał się z 40 pytań – powiedziała Maria Sudnik, Kierownik Wy-
działu Gospodarstwa Wiejskiego i Agroturystyki MODR Oddział 
w Siedlcach.

Anna Montewka zwyciężczynią 
Powiatowej Olimpiady MODR

Laureatki trzech pierwszych miejsc. Fot. M. Sudnik.

Uroczystości w Radomyśli

Nad prawidłowym przebiegiem olimpiady czuwała komisja, 
w skład której wchodzili pracownicy MODR Oddział w Siedlcach:
- Maria Sudnik - przewodnicząca,
- Anna Matyszczak - członek,
- Barbara Mitszak - członek,
- Marzena Lis - członek.
Organizatorzy podsumowując, podkreślili bardzo dobre przygoto-
wanie wszystkich uczestniczek olimpiady. Z grona 32 pań najwięk-
szą wiedzą wykazały się:

- I miejsce – Anna Montewka z Wiśniewa,
- II miejsce – Daniela Ostojska z Hołubli,
- III miejsce –Teresa Chęcińska z Przesmyk.

Wręczenia dyplomów i nagród rzeczowych dokonali przedsta-
wiciele MODR Oddział w Siedlcach oraz Dariusz Stopa – Starosta 
Powiatu Siedleckiego.

Pani Ani serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!
wo

Wójt Gminy skada życzenia nauczycielom Fot. UG.

W dniu 10 listopada br. w Centrum Integracyj-
no-Edukacyjnym w Radomyśli odbyła się uroczysta 
akademia z okazji Narodowego Święta Niepodle-
głości połączona z włączeniem Ochotniczej Straży 
Pożarnej Radomyśl do Krajowego Systemu Ratow-
niczo-Gaśniczego.

Część artystyczną poprzedził uroczysty apel, pod-
czas którego Komendant Miejski Państwowej Straży 
Pożarnej w Siedlcach, st. bryg. Andrzej Celiński wrę-
czył naczelnikowi OSP Radomyśl Łukaszowi Chromiń-
skiemu decyzję o włączeniu jednostki do system KSRG.

Decyzja gen. bryg. Wiesława Leśniakiewicza – 
Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej 
o włączeniu jednostki z Radomyśli do systemu poprze-
dzona była stosownym porozumieniem, które w maju 
br. roku podpisali: Komendant Miejski PSP w Siedlcach, 
Wójt Gminy Wiśniew oraz Zarządem OSP Radomyśl.

Wśród zaproszonych gości obecni byli między innymi: dh 
Stefan Todorski – Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Warszawie, dh Józef 
Orzełowski – Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej OW ZOSP 
RP w Warszawie, st. bryg. mgr inż. Andrzej Celiński – Komendant 
Miejski Państwowej Straży Pożarnej, bryg. Dariusz Wardak – Na-
czelnik Wydziału Operacyjnego KM PSP w Siedlcach, bryg. mgr inż. 
Tomasz Krasowski – dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 
2, mł. bryg. mgr inż. Cezary Magdziak – zastępca dowódcy Jed-
nostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2, Krzysztof Kryszczuk – Wójt 
Gminy Wiśniew, Tomasz Dąbrowski – Przewodniczący Rady Gminy 

Wiśniew, Józef Jan Romańczuk – Zastępca Wójta Gminy Wiśniew, 
Antoni Wiszniewski i Kazimierz Okniński – Radni Gminy Wiśniew, 
Ewa Wiśniewska – Sekretarz Gminy Wiśniew, Ks. Mieczysław Po-
ciejuk – Proboszcz Parafii Radomyśl, sołtysi, prezesi i naczelnicy 
OSP gminy Wiśnie oraz jednostek zaprzyjaźnionych, strażackie 
poczty sztandarowe.

OSP Radomyśl jest drugą jednostką z terenu gminy, po OSP 
Wiśniew, włączoną do KSRG. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy 
ma na celu ochronę ludzi i mienia przed wszelkimi zagrożeniami 
wynikającymi z praw przyrody oraz rozwoju cywilizacji technicznej. 
Jest integralną częścią systemu bezpieczeństwa publicznego. Obej-

muje obszar całego kraju.
Bezpośrednio po zakończeniu 

uroczystej ceremonii strażackiej, 
zaproszeni gości oraz licznie zgro-
madzeni mieszkańcy Radomyśli 
obejrzeli widowisko historycz-
ne przygotowane przez uczniów 
miejscowej szkoły. Pod pomnikiem 
wzniesionym w 90. rocznicę odzy-
skania przez Polskę niepodległości 
zostały złożone kwiaty i zapalone 
znicze. Na zakończenie odbył się 
koncert pieśni patriotycznych i le-
gionowych w wykonaniu Zespołu 
Radość z Radomyśli pod kierow-
nictwem Anety Karczmarskiej.

wo

Prezes OSP Radomyśl składa meldunek Komendantowi Miejskiemu 
PSP w Siedlcach. Fot. UG.

Uroczysty apel. Fot. UG.
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W środę 11 listopada w kościele parafialnym w Wiśniewie 
została odprawiona Msza święta  w intencji Ojczyzny, którą 
celebrował proboszcz parafii Wiśniew ks. Henryk Krupa.

We Mszy udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych 
gminy, przedstawiciele służb mundurowych: Wojska Polskiego, 
Policji, Państwowej Straży Pożarnej i ZOSP RP, poczty sztanda-
rowe ze Szkoły Podstawowej w Wiśniewie, Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Starych Okninach i Ochotniczej Straży Pożarnej w Wi-
śniewie, radni gminy Wiśniew oraz licznie zgromadzeni miesz-
kańcy gminy.

Po nabożeństwie wszyscy udali się pod „Pomnik Niepodle-
głościowy”, gdzie w imieniu mieszkańców wieniec złożyli: Wójt 
Gminy Wiśniew – Krzysztof Kryszczuk, Przewodniczący Rady 
Gminy Wiśniew – Tomasz Dąbrowski, Kierownik Komisariatu Po-
licji w Skórcu – asp. sztab. Andrzej Bajbert, przedstawiciel KM 
PSP w Siedlcach st. kpt. Wojciech Jurzyk, Wiceprzewodniczący 
Komisji Rewizyjnej OW ZOSP RP w Warszawie dh Józef Orzy-
łowski, Komendant Gminny ZOSP RP w Wiśniewie dh Szczepan 
Jastrzębski oraz proboszcz parafii Wiśniew ks. Henryk Krupa. 
Młodzież z Zespołu Oświatowego w Wiśniewie również złożyła 
wieniec oraz zapaliła symboliczne znicze.

Na zakończenie zebrani wspólnie odśpiewali hymn narodo-
wy.

Tego dnia w godzinach popołudniowych w Domu Kultu-
ry w Łupinach odbył się koncert z okazji Święta Niepodległości 
w wykonaniu zespołu POWER-BEAT. Działający przy Gminnym 
Ośrodku Kultury zespół obchodził w tym dniu pierwszą roczni-
cę powstania. Z tej okazji, nie zabrakło urodzinowego tortu oraz 
gromkiego „Sto lat!” odśpiewanego przez zgromadzoną publicz-
ność. Organizatorem koncertu był GOK Wiśniew.

wo

Oddanie hołdu poległym. Fot. UG.

Święto Odzyskania Niepodległości w Wiśniewie

Dnia 28 listopada 2015 r. Stowarzyszenie Aktywności Lo-
kalnej „Radość” z Radomyśli zorganizowało w Centrum Inte-
gracyjno-Edukacyjnym uroczystość z okazji Międzynarodowe-
go Dnia Seniora.

Spotkanie to zostało dofinansowane ze środków budżetu Gmi-
ny Wiśniew w ramach ogłoszonego zadania publicznego z zakresu 
działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pt. „Jesień życia na 
wesoło - biesiada przy muzyce...”.

Swoją obecnością zaszczycił nas wójt gminy Wiśniew 
– Krzysztof Kryszczuk wraz z małżonką oraz Kierownik 
Referatu Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki 
w Urzędzie Gminy Wiśniew – Bożena Wyrębek.

Gorącymi i serdecznymi życzeniami dla naszych se-
niorów rozpoczęliśmy część artystyczną uroczystości. 
Swoim śpiewem umilał nam czas zaproszony Zespół 
„Wiśniewiacy”, recytowanie wierszy przez wnuki naszych 
seniorów, a także występ artystyczny rodzeństwa Karo-
linki i Kuby Jastrzębskich. Część artystyczną zakończyło 
wręczenie symbolicznych róż, po czym rozpoczęło się 
wspólne biesiadowanie i śpiewnie. Aktywne włączenie 
się wszystkich we wspólny śpiew było możliwe dzięki 
skorzystaniu z wydanego na tę okazję śpiewnika „Prze-

boje pokoleń - zbiór piosenek i pieśni”.
Trwając w uroczystym i radosnym klimacie następnie nasi se-

niorzy rozpoczęli zabawę taneczną, która trwała do północy. Na 
zakończenie uroczystości ze strony naszych seniorów popłynęły 
gorące podziękowania za zorganizowanie spotkania i pamięć.

Grażyna Pogonowska

Wspólna biesiada za stołami. Fot. M. Karczmarski.

Dzień Seniora w naszej gminie

Czwarty bieg Mieszkańcy gminy Wiśniew na sportowo 
uczcili Narodowe Święto Niepodległości. W niedzielę 8 listo-
pada ponad sto zawodniczek i zawodników stanęło na starcie 
czwartego Biegu Ulicznego, zaliczanego do sportowej rywa-
lizacji szkół. Sygnał do startu dał wójt gminy Krzysztof Krysz-
czuk, a trasa biegu wiodła ulicami: Batalionów Chłopskich, 
Ogrodową, Sanitariuszek i Siedlecką.

Rywalizacja odbywała się w trzech kategoriach wiekowych, od-
dzielnie wśród dziewcząt i chłopców. Najmłodsi mieli do pokonania 
1200 metrów, gimnazjaliści - 2400 metrów, a uczestnicy kategorii 
„open” rywalizowali na dystansie 3600 metrów.

Wśród dziewcząt ze szkół podstawowych zwyciężyła Kinga 
Ostrowska (Wiśniew), druga linię mety minęła Karolina Oknińska 
(Radomyśl), a trzecia była Magdalena Czyżewska (Wiśniew). W ka-
tegorii chłopców wygrał Jakub Sekta (Radomyśl), przed szkolnym 
kolegą Bartłomiejem Dziewulskim i Dominikiem Oknińskim ze 
szkoły w Śmiarach.

W zawodach gimnazjalistek triumfowała Karolina Kadej 
z Wiśniewa, na drugim stopniu podium stanęła Sylwia Korycińska 
z Radomyśli, a trzecie miejsce zajęła Wiktoria Burdziłowska ze 
Śmiar. Całe podium dla gimnazjalistów zajęli uczniowie Zespołu 
Oświatowego w Śmiarach. Pierwszy był Patryk Izdebski, drugi 
Grzegorz Grzyb, a trzeci Michał Jastrzębski.

Wśród kobiet, które rywalizowały w kategorii „open” najszyb-
ciej na mecie zameldowała się Oliwia Pawełko z Siedlec, która 
wyprzedziła Kamilę Borkowską również z Siedlec i Dominikę 

Osińską z Wiśniewa. W kategorii mężczyzn pierwszy linię mety 
minął Aleksander Samoluk z Siedlec, drugi był, również siedlcza-
nin, Piotr Sobiczewski, a trzeci Mateusz Mieszczyński z miejsco-
wości Lipniak.

Zwycięzcy otrzymali puchary, medale, dyplomy i upominki 
rzeczowe. Organizatorzy przyznali też specjalne wyróżnienia dla 
najmłodszego i najstarszego uczestnika biegu. Pierwsze trafiło do 
7-letniego Maksymiliana Piaska, a drugie przypadło 67-letniemu 
Mikołajowi Wilczyńskiemu.

Wszyscy uczestnicy, którzy stanęli na starcie mimo silnego i po-
rywistego wiatru, które nie ułatwiał rywalizacji, zostali na koniec 
poczęstowani pyszną grochówką.
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Czwarty niepodległościowy bieg uliczny 

Start najmłodszych uczestników biegu. Fot. UG Wiśniew.

Pomnik Niepodległościowy. Fot. UG.
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Ludzie z pasją...
Na łamach Gminnych Wieści uruchamiamy nową rubrykę, 

której tematem przewodnim będą ludzie i ich życiowe pasje. 
Każda z przedstawionych przez nas osób będzie prezentować 
inny, ciekawy pomysł na swoje życie i świat wokół siebie. Pra-
gniemy zatem zaprezentować Państwu ludzi, którzy nie za-
wsze są doceniani, zauważani – ludzi z pasją, którzy robią to 
co kochają i niewątpliwie żyją ciekawie. Nasz cykl rozpoczyna 
mieszkaniec Wiśniewa – pan KRZYSZTOF MARKIEWICZ, jeden 
z niewielu akordeonistów, który potrafi sam naprawić swój in-
strument. 

Warsztat Pana Krzysztofa mieści się w podpiwniczeniu jego 
domu. Znajduje się w nim własnoręcznie wykonany stół stroiciel-
ski. Na regale leżą zestawy narzędzi oraz niezliczona ilość części od 
akordeonów, klawiszy, stroików, głośnic, miechów itp.

Gminne Wieści: - Jak długo zajmuje się Pan strojeniem akor-
deonów.

Krzysztof Markiewicz: - Prawdziwym strojeniem, tak naprawdę 
zajmuję się od dwóch lat. Moja przygoda z naprawą akordeonów za-
częła się jednak dużo wcześniej.

GW: - Co sprawiło, że zajął się Pan tak nietypowym zaję-
ciem?

KM: - Akordeon to moje hobby, od zawsze był moją pasją. Ciekawi-
ła mnie jego budowa, zasada działania, historia. Kiedyś kupiłem akor-
deon, który wymagał  naprawy i podstrojenia. Zawiozłem go wówczas 
do „fachowca”. Za naprawę zapłaciłem znaczną kwotę. Jak się okazało 
na darmo. Podczas pierwszej próby grania w duecie ze Stanisławem 
Wróblewskim okazało się, że akordeon nie stroi... Nie dawało mi to 
spokoju. Kupiłem prosty elektroniczny przyrząd do strojenia. Po spraw-
dzeniu, okazało się, że mój nowo nabyty instrument był wystrojony 
w tzw. stroju „wiedeńskim”.

GW: Co to znaczy?
Wyróżniamy kilka strojów tych instrumentów np.: „wiedeński”, 

„wzorcowy” czy „koncertowy”. Poszczególne stroje różnią się od siebie 
częstotliwością brzmienia  podstawowego dźwięku „A”. Akordeon ko-
legi miał „A” wystrojone na 440 Hz, z kolei mój na 435 Hz! Postanowi-
łem wówczas samodzielnie naprawić mój akordeon. Pierwsza próba 
nie do końca mi wyszła i musiałem zawieść go do drugiego majstra. 
Z czasem jednak z pomocą pana Franciszka Krasnodębskiego, najlep-

szego fachowca w tej dziedzinie, poznałem i zrozumiałem tajniki stro-
jenia, naprawy i budowy akordeonu.

GW: - Ile czasu zajmuje strój całego akordeonu?
KM: - Strojenie akordeonu to niezwykle czasochłonne zajęcie. Wła-

ściwe strojenie składa się, można powiedzieć z kilku etapów. Pierwszy 
etap to strojenie pojedynczych głosów, które wykonuje się na tym wła-
śnie specjalnym stole. Każdy głos należy wcześniej dokładnie oczyścić, 
wymyć w specjalnym preparacie, osuszyć,  wyregulować. Po nastro-
jeniu, należy nakleić specjalne skórki i za pomocą wosku pszczelego 
wzbogaconego o różne dodatki zamocować go do głośnicy akorde-
onu. Wówczas strój dobrze jest ponownie powtórzyć. Ostatni etap 
strojenia, najważniejszy następuje po zamontowaniu głośnic w akor-
deonie. Czasami trzeba kilkukrotnie wymontowywać głośnicę i kory-
gować strój. Dlatego właściwe nastrojenie całego akordeonu może 
zająć nawet kilka tygodni wytężonej pracy. Dzisiaj niestety nie wszyscy 
tak robią. Osobiście znam tylko dwóch fachowców, którzy w ten spo-
sób stroją instrumenty.

GW: - W strojeniu widzę, że pomaga Panu elektronika.
KM: - Tak, korzystam z dobrodziejstw techniki, jest  pomocna. 

Posiadam specjalny program do mierzenia częstotliwości. Na pewno 
ułatwia pracę jednak nie mając tzw. słuchu nie wyobrażam sobie tej 
pracy. Mój nauczyciel pan Franciszek Krasnodębski ciągle powtarza: 
„dobry stroiciel musi mieć przede wszystkim słuch, dobrze jak ma pod-
stawy teoretyczne z muzyki no i dokładność powiązaną z cierpliwo-
ścią”. Strojąc akordeon, sprawdzeniu podlega nie tylko dźwięk dane-

go głosu, ale także jego szczelność, stan blaszki, 
skórki i tak dalej.

GW: Jak dużo głosów jest w akordeonie?
KM: - W zależności od wielkości, akordeon 

posiada od kilkunastu do kilkuset głosów. Dzie-
lą się one na kategorie. Głos ze szczeliną do 0,03 
mm, to głos I kategorii. Taki komplet głosów do 
całego akordeonu, na chwilę obecną kosztuje ok. 
8 tys. zł. Głosy II kategorii posiadają szczelinę od 
0,03 do 0,06 mm. Powyżej 0,06 mm zaczyna się III 
kategoria.  Gra, na akordeonie posiadającym ta-
kie głosy wymaga dużo większej pracy miechem, 
ponieważ powietrze, które trafia do stroika ucie-
ka przez większe szczeliny. Instrument co prawda 
gra, ale cicho. Akordeon posiadający głosy I kate-
gorii, które są bardziej szczelne gra dużo głośniej, 
dynamiczniej.

GW: - Z jakiego materiału wykonane są 
głosy do akordeonu?

KM: - Jest to bardzo ważna kwestia. Głosy 

W przeddzień uroczystości z okazji Dnia Niepodległości 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiśniewie odbył się I Wieczór 
Pieśni Patriotycznych z udziałem Chóru Akademickiego Uni-
wersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach pod 
kierownictwem ks. Michała Szulika.

To niecodzienne spotkanie poprowadził Michał Hołownia – 
Dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych w Siedlcach, który był jedno-
cześnie dyrygentem dla licznie zgromadzonej publiczności. Pieśni 
patriotyczne i niepodległościowe radośnie rozbrzmiewały przy 
akompaniamencie Tomasza Wojtusia. Nie zabrakło utworów, tj.: 
„Legiony”, „Piechota”, „Jak to na wojence ładnie”, „Pieśń strzelców” 
czy „Przybyli ułani pod okienko”. Każdy utwór poprzedzony był 
przez dyrygenta, krótkim wprowadzeniem dotyczącym genezy 
i okoliczności jego powstania.

Gminne Śpiewanie  
pieśni patriotycznych

Delegacja samorządowców ze Słowacji w gminie Wiśniew

Pomysłodawcą takiej formy świętowania jest Janina Dołgich 
– Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie. - Wypełniona 
sala widowiskowa naszego ośrodka świadczy o tym, że organizacja 
tego spotkania była strzałem w dziesiątkę. Jestem przekonana, że uro-
czyste wspólne śpiewanie z okazji Dnia Niepodległości zagości na stałe 
w kalendarz uroczystości i imprez proponowanych przez GOK Wiśniew 
- powiedziała pani dyrektor.

- Cieszę się niezmiernie, że tak wiele osób skorzystało z propozycji, 
jaką w tym roku w przeddzień Dnia Niepodległości przygotował nam 
ośrodek kultury. Nasz repertuar pieśni patriotycznych jest niezwykle 
bogaty. Są to piękne, wzruszające utwory, które przypominają nam, 
jak wiele Polacy przeszli w walce o naszą Niepodległą Ojczyznę. Gra-
tuluję organizatorom ciekawego pomysłu i dziękuję wszystkim uczest-
nikom za liczne przybycie – powiedział Krzysztof Kryszczuk, wójt 
gminy.

I Wieczór Pieśni Patriotycznych zakończył wspólny poczęstu-
nek.
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W dniach 11 – 12 listopada br. w naszej gminie gości-
ła delegacja samorządowców z gmin partnerskich ze Sło-
wacji. Podczas spotkania ustalono program współpracy 
na kolejną kadencję, pomiędzy gminą Wiśniew, a gmina-
mi Drienica, Dubovica, Hubošovce, Jakubovany, Šarišské 
Sokolovce i Uzovce leżącymi w powiecie Sabinov.

Historia kontaktów polsko-słowackich rozpoczęła swój 
bieg w roku 2003. W 2007 roku podpisano wspólną umowę 
o współpracy, której zakres obejmuje: oświatę, kulturę, sport, 
turystykę, wymianę młodzieży, ochronę środowiska, współ-
pracę ekonomiczną i rozwój przedsiębiorczości.

- Dotychczasowa wieloletnia współpraca z zaprzyjaźnio-
nymi samorządami ze Słowacji układa się bardzo dobrze. Uwa-
żam, że współdziałanie instytucji kulturalno–oświatowych, sto-
warzyszeń, wymiana młodzieży, a także wspieranie współpracy 
pomiędzy firmami i instytucjami odbywa się z korzyścią dla 
obydwu stron. Wszystkie te działania są doskonałą formą pro-
mocji naszych regionów – powiedział wójt gminy Krzysztof 
Kryszczuk.

Delegację samorządowców ze Słowacji reprezentowali:
- Igor Birčák - starosta gminy Drienica,
- Katarína Škvarlová - starosta gminy Hubošovce,
- Ladislav Timčo - starosta gminy Dubovica,
- Martin Kollár - starosta gminy Jakubovany,
- Jaroslav Golodžej - starosta gminy Uzovce.

Na stronie internetowej gminy Wiśniew w zakładce: O Gminie - 
Gminy Partnerskie umieszczone są herby zaprzyjaźnionych gmin 
słowackich, które prowadzą bezpośrednio do stron gmin, z którymi 
została nawiązana partnerska współpraca. Zachęcamy do wirtual-
nej wędrówki po Słowacji.
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Michał Hołownia - dyrygent, podczas występu. Fot. UG.

Zgromadzona publiczność. Fot. UG.

Pamiątkowe zdjęcie samorzadowców. Fot. UG.

Krzysztof Markieiwcz - człowiek z pasją. Fot. UG.

Mechanizm basowy od akordeonu z 1936 roku. Fot. UG.
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do akordeonu są wykonywane ze stali, przy czym ta stal nie może być 
ani za twarda, ani za miękka. Niektóre instrumenty mają głosy mięk-
kie. Mówi się o nich, że są „wcięte”. Taki głos, ma jednak również wady, 
gdyż wprawiony w zbyt mocną amplitudę drgań, może nie powrócić 
na swoje miejsce i po prostu przestać grać. Głosy twarde, z kolei pod 
wpływem nagłego rozciągnięcia miecha,  mogą pęknąć.

GW: - Proszę powiedzieć jak powstają takie głosy?
KM: - Najlepsze głosy są wykonywane ręcznie z odpowiednio do-

branego materiału. Cechuje ich odpowiednia szczelność, a co za tym 
idzie jakość. Takie głosy produkowane są w renomowanych fabrykach 
we Włoszech np. Bugari. Głosy produkowane w Chinach, wykonywane 
maszynowo, są z reguły niedokładne, nieszczelne, słabej jakości. Akor-
deon z takimi głosami nie gra tylko buczy, nie  ma duszy.

GW: - Akordeon posiada również część basową.
KM: - Oczywiście, część basowa znajduje się po lewej stronie instru-

mentu. Składa się z guzików basowych, ułożonych w rzędy i szeregi. Szeregi są ułożone według koła kwintowego, dwa pierwsze rzędy wydoby-
wają dźwięki pojedyncze, rząd trzeci akordy durowe, czwarty akordy molowe, piąty septymowe, szósty septymowe zmniejszone. Mechanizm 
basowy to bardzo skomplikowany mechanizm. Jego naprawa wymaga dużej precyzji, wiedzy technicznej jak i muzycznej.

GW: - Od kiedy zaczęła się Pańska przygoda z akordeonem?
KM: - Akordeonem interesowałem się od dziecka. Niemniej pierwszy kontakt z instrumentem rozpoczął się w ósmej klasie szkoły podstawo-

wej. Na wyposażeniu Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie były wówczas różne instrumenty muzyczne, perkusja, organy, gitary, no i akor-
deon, który mnie najbardziej interesował. Moim pierwszym nauczycielem, był ówczesny nauczyciel muzyki w szkole podstawowej pan Henryk 
Izdebski. Z racji tego, że byłem pilnym uczniem, po kilku miesiącach pan Izdebski stwierdził, że muszę kontynuować naukę wyżej. Wówczas 
rodzice zapisali mnie do szkoły muzycznej, którą ukończyłem pod okiem wspaniałego pedagoga i akordeonisty Jana Adamczyka.

GW: - Czy miał Pan oprócz tego jeszcze jakieś kontakty z muzyką?
KM: - Tak, w technikum po przesłuchaniu muzycznym trafiłem do szkolnej orkiestry dętej, w której grałem na barytonie. Godnym uwagi jest 

fakt, że w tym czasie nasza orkiestra odniosła swój największy sukces, zdobywając pierwsze miejsce na rejonowym przeglądzie młodzieżowych 
orkiestr dętych w Białymstoku. Przeglądy odbywały się w czterech rejonach Polski. My reprezentowaliśmy rejon Północno-wschodni. Pokonali-
śmy wówczas ponad dwudziestu konkurentów. Po szkole trafiłem do wojska, potem był ślub, pojawiły się dzieci, budowa własnego domu i moż-
na powiedzieć, że moja przygoda z muzyką się zakończyła. Po około dwudziestu latach przerwy, za namową członkiń ludowego zespołu Wi-
śniewiacy trafiłem na kilka lat do kapeli, która im przygrywała. Obecnie z braku czasu i charakteru wykonywanej pracy zawodowej mniej gram, 
ale w wolnych chwilach majsterkuję przy akordeonach, jest to moja pasja hobby i  jakaś odskocznia i alternatywa dla bezmyślnego oglądania 
w „naszej” telewizji niekończących się bloków reklamowych.

GW: - Co na to Pańska żona?
KM: - Moja żona dopinguje mnie w tym co robię.
GW: - Pańskie marzenie to...
KM: - Moim marzeniem jest własnoręcznie, od podstaw wykonać swój akordeon. Kiedy już będę na emeryturze, zapewniam - zrobię wszystko, 

aby zbudować własny instrument.
GW: - Życzę zatem, aby Pańskie marzenie się spełniło. Dziękuję za rozmowę.
KM: - Dziękuję.

Sprawdzanie stroika w głośnicy. Fot. UG.

Pan Krzysztof w trakcie strojenia głosu akordeonu. Fot. UG.

Uzależnienie od alkoholu jest chorobą wyjątkowo „demokra-
tyczną” i dlatego może na nią zapaść każdy, bez względu na 
pleć, wiek, poziom intelektualny, wykształcenie, uprawiany za-
wód i sprawowany urząd. Każdemu też konieczna jest pomoc 
w staraniach o odzyskanie zdrowia.
Podstawową formą leczenia uzależnienia od alkoholu, która daje 
szanse na odzyskanie zdrowia jest psychoterapia uzależnienia. 
Proces terapeutyczny jest to ciężka i żmudna praca zawierająca 
w sobie wiele różnorodnych działań, których efektem powinny 
być głębokie i możliwie trwałe zmiany u osoby leczącej się. Zmiany 
te powinny dotyczyć postaw, przekonań, zachowań, przyzwycza-
jeń, relacji z innymi, a także sposobów przeżywania, odczuwania, 
myślenia, reagowania itp. Programy zdrowienia planowane są na 
okres wielu miesięcy, a nawet lat. Początek ich stanowią najczę-
ściej paro lub kilkutygodniowe, intensywne oddziaływania pro-
wadzone w warunkach stacjonarnych bądź intensywne programy 
ambulatoryjne obejmujące 16 – 20 godzin zajęć tygodniowo. Le-
czenie stacjonarne osób uzależnionych, w odróżnieniu od leczenia 
szpitalnego innych schorzeń, nie jest przeznaczone wyłącznie dla 
szczególnie ciężkich bądź „beznadziejnych” przypadków. Warunki 
stacjonarne umożliwiają bowiem zwiększenie intensywności zajęć, 
a poprzez to osiągnięcie w znacznie krótszym czasie tego, co dają 
wielomiesięczne programy ambulatoryjne. Drugi etap, to uczestni-
czenie w programie opieki poszpitalnej, czyli terapia uzupełniająca 
bądź podtrzymująca, prowadzona w warunkach ambulatoryjnych.
Prawidłowo prowadzone leczenie powinno przebiegać zgodnie 
z – przygotowanym przez terapeutę (opiekuna, przewodnika), 
uzgodnionym z pacjentem oraz na bieżąco aktualizowanym i mo-
nitorowanym – indywidualnym programem (planem) psychotera-
pii uzależnienia.
Niezmiernie cennym uzupełnieniem, zarówno stacjonarnych jak 
i ambulatoryjnych form terapii, jest Program Dwunastu Kroków 
Anonimowych Alkoholików. Stąd większość ośrodków terapeu-
tycznych zaleca swoim pacjentom uczestniczenie w spotkaniach 
(mityngach) grup Wspólnoty AA, a ich bliskim udział w spotka-
niach grup Al – Anon Alateen czy DDA. Ponadto wiele materiałów 
pomocnych w terapii uzależnienia opiera się na doświadczeniach 
Wspólnoty AA. (zobacz: www.aa.org.pl)
Zarówno badacze jak i praktycy są zgodni co do tego, że stosowa-
nie jakichkolwiek środków farmakologicznych, bez względu na ich 
skład chemiczny i profil działania, nie może być traktowane jako 
leczenie uzależnienia od alkoholu. Przez wiele lat, w lecznictwie 
odwykowym w Polsce, powszechną a często jedyną „metodą”, było 
„leczenie uczulające” lub „leczenie awersyjne” polegające na wy-
muszaniu abstynencji poprzez podawanie pacjentom disulfiramu 
w formie doustnej (Anticol, Antabus) lub w formie implantu (Espe-
ral, Disulfiram). Przy obecnych możliwościach korzystania z nowo-
czesnych metod leczenia uzależnienia od alkoholu w Polsce, pro-
ponowanie disulfiramu jako „metody leczenia” należy traktować 
jako działania nieprofesjonalne, a w niektórych przypadkach nawet 
nieetyczne.
Ostatnio poświęca się coraz więcej uwagi środkom, które wpływa-
ją hamująco na tzw. przymus picia poprzez zmniejszenie nasilenia 
„głodu” alkoholowego bądź osłabiają „nagradzające” działanie al-
koholu. Środki te powinny być jednak stosowane tylko na zlece-
nie specjalisty, w określonych i indywidualnych przypadkach oraz 
powinny być traktowane wyłącznie jako czynnik wspomagający 
psychoterapię uzależnienia od alkoholu. Samo podawanie tych 

środków nie daje żadnych szans na wyzdrowienie.
Tak jaj już wcześniej pisaliśmy, osoba decydująca się na leczenie 
powinna pamiętać, że obok placówek spełniających odpowiednie 
standardy, zarówno w prasie jak i w Internecie, szeroko reklamują 
się „kliniki”, „lecznice” i „ośrodki”, a także indywidualne osoby poda-
jące się za specjalistów od leczenia zarówno uzależnienia od alko-
holu jak i wielu innych przypadłości. 
Jedni usiłują przekonać swoich klientów do tego, że potrafią ich 
„wyleczyć” z alkoholizmu  i innych uzależnień przy pomocy „kodo-
wania”, „biorezonansu magnetycznego”, „biostymulacji”, „sesji rein-
karnacyjnych”, „mostu energetycznego”, sesji „zbiorowej hipnozy”, 
seansów „hipnozy w stanie czuwanie” i wielu, wielu innych, zagad-
kowo brzmiących „metod”. Inni proponują kosztowne, kilkudniowe 
wyjazdy „terapeutyczne” do atrakcyjnych miejscowości turystycz-
nych, powtarzane co parę miesięcy (wtedy jest ciągłość wpływu 
gotówki do kieszeni „terapeuty” ale nie ma niestety ciągłości opieki 
terapeutycznej koniecznej w leczeniu uzależnień) albo same tylko 
„odtrucia” zakończone „wszyciem” esperalu, który jak wiadomo nie 
leczy choroby, a tylko odwleka moment podjęcia leczenia.
Czytając tego rodzaju propozycje, każda zdrowo myśląca osoba, ła-
two zorientuje się, że ma do czynienia ze zwyczajnym naciąganiem 
i obietnicami bez pokrycia.
Znacznie trudniej jest natomiast zorientować się, że naciąganiem 
może być również propozycja skorzystania z „wypróbowanych” 
i wyjątkowo „skutecznych” metod terapii opartych (jak twierdzą naj-
częściej) na „amerykańskich” doświadczeniach albo też propozycja 
przyjmowania „nowoczesnych” leków, które jakoby są w stanie „wy-
leczyć” z alkoholizmu. Podobnie łatwo jest nabrać się na spotyka-
ne, zarówno w prasie jak i w internecie, sponsorowane (wykupione 
przez reklamującą się firmę) artykuły lub wywiady ze „specjalistami” 
oraz sprawiające wrażenie  naukowych, wywody na temat niemal 
100% skuteczności różnych, często dziwnie brzmiących „metod”. 
Nie ma co się temu dziwić, bo ogłoszeniodawcy, inwestując poważ-
ne kwoty pieniędzy w reklamowanie swoich wyszukanych „metod” 
dobrze wiedzą, że pieniądze szybko im się zwrócą.  Potencjalni 
klienci nie mają bowiem prawie żadnej wiedzy na temat sposo-
bów leczenia uzależnień  i poddają się najchętniej takim metodom, 
których nazwy brzmią obco, a jednocześnie nie wymagają od nich 
specjalnego wysiłku.
Przed podjęciem decyzji o leczeniu proponujemy koniecznie 
sprawdzić czy: 
1. placówka, do której chcecie się Państwo zwrócić po pomoc jest 

zarejestrowana jako zakład opieki zdrowotnej, bo wtedy jest 
duże prawdopodobieństwo, że jego działalność spełnia okre-
ślone standardy i podlega nadzorowi specjalistycznemu;

2. osoba kierująca ową placówka ma certyfikat specjalisty terapii 
uzależnień;

3. oferujący swoje usługi lekarz bądź terapeuta posiada uznane 
w Polsce kwalifikacje (certyfikaty), które uprawniają go do le-
czenia osób uzależnionych od alkoholu.

Niestety lenistwo, które bywa drugą naturą nie jednego z nas, 
skłania dość często do korzystania z pomocy „cudotwórców” i „cza-
rowników” oferujących „metody” lecznicze, które nie wymagają od 
pacjenta prawie żadnego wysiłku, a jedynie określonej kwoty pie-
niędzy. Warto też wiedzieć, że sam fakt posiadania dyplomu leka-
rza czy psychologa nie daje gwarancji profesjonalizmu w leczeniu 
alkoholizmu i innych uzależnień, ponieważ na studiach ta tematyka 
traktowana jest niestety „po macoszemu”. Zawsze trzeba upewnić 
się jakie kwalifikacje (przez kogo wydane dyplomy i certyfikaty) 
posiada terapeuta, a nie opierać się wyłącznie na tym, że posiada 
jakiś dyplom albo już komuś znajomemu pomógł, bo mógł to być 

Leczenie zespołu 
uzależnienia od alkoholu 
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„Ratujemy i uczymy ratować”
16 października odbyło się zorganizowane przez WOŚP w ramach 
programu „Ratujemy i uczymy ratować” bicie rekordu w wykony-
waniu RKO (resuscytacji krążeniowo - oddechowej). Nasza szkoła 
wzięła w tym wydarzeniu udział po raz pierwszy. Przez prawie pół 
godziny nauczyciele i uczniowie naszej szkoły wykonywali RKO 
na czterech fantomach. Łącznie w biciu rekordu wzięło udział 98 
uczestników.

Festiwal Nauki i Sztuki
Październik jest miesiącem bogatym w różnorodne uroczystości 
i imprezy kulturalne. Jednym z ważnych wydarzeń jest corocznie 
odbywający się w Siedlcach Festiwal Nauki i Sztuki. W tym roku 
również grupa pięćdziesięciu uczniów od klasy III SP do III gimna-
zjum (w tym członkowie Klubów Młodego Odkrywcy „Ciekawskie 
Radomyślaki”) pod opieką pań: Jolanty Woźniak, Jagody Niedziółki, 
Urszuli Mężyńskiej i Beaty Wawreckiej wysłuchała dwóch wykła-
dów: 
- Pokaż „kotku” co masz w środku - czyli o pasożytach słów kilka 

- dr inż. Kornelia Kucharska, Katedra Biologii Środowiska Zwie-
rząt, Wydział Nauk o Zwierzętach, SGGW.

- Czy „robak” to robak? Jak to na prawdę jest z owadami? - mgr 
Dariusz Kucharski, Delta Optical.

SOS dla WF
Dnia 22 października 2015 r. w Zespole Oświatowym w Radomyśli 
odbył się SZKOLNY OKRĄGŁY STÓŁ. W debacie wzięli udział przed-
stawiciele klas IV-VI, I-III gimnazjum, reprezentanci samorządu 
uczniowskiego z opiekunem. W spotkaniu poza nauczycielem wy-
chowania fizycznego panią Martą Gregorczuk uczestniczyła pani 
Jadwiga Niedziółka – nauczyciel wspierający projekt, która prowa-
dzi również blog projektowy. Zaproszenie przyjęła również pani dy-
rektor Beata Wiszniewska.

Bezpieczeństwo na drodze
22 października 2015 r. uczniowie Szkoły Podstawowej (klasy 0-IV) 
uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielami Komendy Policji 
w Siedlcach oraz przedstawicielem WORD-u w Siedlcach. Dzieci 
miały okazję porozmawiać z Policjantami o zachowaniu bezpie-
czeństwa w drodze do i ze szkoły, o bezpiecznym przechodzeniu 
przez ulicę, prawidłowym zachowaniu się podczas jazdy rowerem.
W dniu 5.11.2015 r. odbyły się w naszej szkole Dzień Bezpiecznego 
poruszania się po drodze z WORD-em. Zajęcia dedykowane były 

uczniom klas 0-II Szkoły Podstawowej, a poprowadził je Pan Jerzy 
Chmieliński.

Nietypowa lekcja historii
Dnia 27.10.2015 r. w ZO w Radomyśli grupa rekonstrukcji historycz-
nych „Polanie” zaprezentowała pokaz historyczny pt. „Słowianie”. 
Uczniowie poznali genezę i pochodzenie Słowian, również ich ży-
cie, zwyczaje i kulturę. Wiele emocji wzbudziła prezentacja oręża 
i sposobów walki, narzędzi kar i tortur oraz strojów słowiańskich. 
W trakcie pokazu, odbył się również mini turniej rycerski (walki 
z uczniami). W kąciku ciekawostek można było zobaczyć: alfabet, 
grę słowiańską oraz narzędzia z życia codziennego. Żywa lekcja hi-
storii pod hasłem „Czujemy się zobowiązani dbać o naszą polskość 
i patriotyczne postrzeganie naszej ojczyzny” dostarczyła dzieciom 
dużo dobrej zabawy i uśmiechu.

Ślubowanie I klasy
Bardzo ważnym momentem w życiu każdego małego człowieka 
jest ślubowanie i pasowanie na ucznia. To niezwykłe wydarzenie 
miało miejsce w naszej szkole w dniu 29 października 2015 roku. 
Tego dnia 14 uczniów klasy pierwszej zaprezentowało wiersze, pio-
senki oraz taniec dla rodziców, nauczycieli i uczniów. Występ dzieci 
spotkał się zbardzo ciepłym przyjęciem.

Wyróżnienie dla ZO Radomyśl
W dniu 13 listopada 2015 r. w Warszawie w ramach inauguracji 
Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, odbyła się uroczysta Gala 
rozpoczynająca tegoroczny Tydzień Przedsiębiorczości oraz podsu-
mowująca ubiegłoroczne działania. Podczas Gali wręczone zostały 
statuetki dla Najaktywniejszych Szkół, które brały udział w progra-
mie w 2014 roku. Nasza szkoła otrzymała w tym roku statuetkę po 
raz trzeci. Naszą szkołę reprezentowała delegacja złożona z dwóch, 
wylosowanych z całej grupy aktywnie działających w przedsiębior-
czości dziewcząt: Wiktorii Cegiełko i Kamili Królak z klasy I gimna-
zjum oraz z pań: J. Niedziółki i A. Cholewki, koordynatorek progra-
mu.

Wycieczka do Warszawy
W środę 18 listopada 2015 r. grupa uczniów z Zespołu Oświatowe-
go w Radomyśli pod opieką pań J. Niedziółki, B. Wawreckiej i U. Mę-
żyńskiej wybrała się na wycieczkę do Stolicy. Wyjazd zorganizowa-
ny został w ramach Tygodnia Przedsiębiorczości oraz projektu „Mali 
Meteorolodzy”. Uczniowie brali udział w warsztatach w Muzeum 

Zespół Oświatowy w Radomyśli

Zajęcia z bezpiecznego poruszania się na drodze. Fot. ZO Radomyśl.

Przedstawiciele ZO Radomyśl na gali. Fot. ZO Radomyśl.

tylko szczęśliwy zbieg okoliczności. Zdarza się niestety, że lekarz 
przeprowadzający odtrucie w domu jest osobiście zainteresowa-
ny dalszymi losami odtruwanego pacjenta głównie dlatego, że za 
skierowanie na „wszywkę” esperalu albo na wspomnianą wcześniej 
pseudoterapię, otrzymuje prowizję.
Zanim Zdecyduje się Pan/i na wizytę u lekarza, który miałby 
pomóc w rozwiązaniu problemu uzależnienia, warto więc spraw-
dzić czy posiada on odpowiednie kwalifikacje. Zdarza się bowiem, 
że leczeniem uzależnień zajmują się lekarze, którzy nie posiadają 
żadnej specjalizacji albo specjalizację zupełnie nieprzydatną w tej 
dziedzinie (np. z organizacji zdrowia, z higieny czy z dermatologii).
Również warto sprawdzić czy lekarz bądź terapeuta uzależnień po-
siada certyfikat potwierdzający posiadanie umiejętności niezbęd-
nych w leczeniu uzależnień i czy ma prawo przedstawiać się jako 
psychoterapeuta. Prawo do posługiwania się tytułem psychotera-
peuty mają osoby posiadające: licencję Polskiego Towarzystwa Psy-
chologicznego (http://www.ptp.org.pl/modules.php?name=New-
s&file=article&sid=53) lub certyfikat Polskiego Towarzystwa Psy-
chiatrycznego (http://www.psychiatria.org.pl/arch/7320). Należy 

pamiętać, że posiadanie licencji PTP lub certyfikatu psychoterapeu-
ty PTP nie oznacza wcale, że dana osoba potrafi leczyć uzależnienia.
Bardzo często otrzymuję telefony z pytaniami o prywatne placówki 
zajmujące się odtruciami czy terapią alkoholizmu. Na ogół odpo-
wiadam, że nie ma sensu szukać placówek prywatnych, bo placów-
ki publiczne po pierwsze leczą dobrze, po drugie jakość ich usług 
jest kontrolowana przez NFZ, a po trzecie leczenie w nich jest nie-
odpłatne. Jednocześnie staram się uświadomić osobie pytającej, 
że zarówno sukces terapeutyczny jak i porażka to wspólne „dzieło” 
pacjenta i terapeuty. Najlepszy terapeuta nie jest w stanie pomóc 
osobie, która nie realizuje jego  wskazówek i zaleceń.  Z kolei, pra-
gnący wyzdrowieć pacjent ma małe szanse na wyzdrowienie, jeżeli 
trafi na złego terapeutę. Jeżeli ktoś uważa, że nie ma szczęścia do 
terapeutów – powinien próbować wyzdrowieć poprzez zwrócenie 
się po pomoc do wspólnoty samopomocowej opartej na progra-
mie Dwunastu Kroków, jaką są Anonimowi Alkoholicy. 

Andrzej Ługowski
terapeuta uzależnień

Jesienno-zimowa refleksja
Niektórych mieszkańców, jak i nas, bardzo dziwi fakt, że 

wzdłuż dróg, w lasach i żwirowiskach terenu naszej gminy 
wciąż pojawiają się „nowe” śmieci - pojedyncze i w skupiskach. 
Dlaczego? Dlaczego tak się dzieje? Kim są ludzie którzy tak po-
stępują? 

Czy to mieszkańcy naszej gminy czy przyjezdni? Ale dlaczego, 
po co, czym to jest powodowane? Sąsiadujące z nami gminy: Łu-
ków, Siedlce, Zbuczyn i Domanice oraz ponad 2500 pozostałych 
gmin w Polsce od lipca 2013 r. ma zorganizowany system odbioru 
odpadów spod bramy. Wystarczy wystawić w dniu wywozu wo-
rek ze śmieciami przed dom, brak ograniczenia co do ilości śmieci 
(od stycznia 2015 r. odpady zarówno zmieszane i segregowane od-
bierane są na terenie gminy Wiśniew każdego miesiąca). Ponadto 
mamy, od lipca 2013 r. na oczyszczalni ścieków w Wiśniewie GP 
SZOK, miejsce którego nigdy nie było. Miejsce, do którego można 
zupełnie legalnie, bezpłatnie (w ramach systemu) przywieźć kilka-
naście rodzajów odpadów (plastik, szkło, papier, meble, zużyte lo-
dówki, telewizory, opony, gruz budowlany, opakowania po farbach 
itd.). 

Działalność gospodarcza - co z nią!. Szanujemy przedsiębior-
ców, to osoby szczególne, kreatywne, swoją błyskotliwością i często 
ciężką pracą zasilają gminę podatkami, dzięki którym - m.in. - gmi-

na żyje. Ale… no właśnie. Część przedsiębiorców ma podpisane in-
dywidualne umowy na odbiór śmieci, ale nie wszyscy. Czekamy na 
ich refleksje, nie chcemy na razie podejmować działań administra-
cyjnych, ale może należy przejąć ten sektor podobnie jak nierucho-
mości zamieszkałe i objąć systemem zorganizowanym te podmioty, 
które faktycznie generują śmieci. Panie/Panowie Przedsiębiorcy - to 
nie są duże koszty, np. 120 litrowy pojemnik/worek to koszt około 
12 zł za odpady zmieszane - zresztą wprowadza się to w „koszty” 
działalności. 

Może to ta część podmiotów, tłoczy odpady w strumień odpa-
dów domowych, spala w piecach bądź taszczy w lasy? Może należy 
im pomóc. A może psychologia i mechanizm zaśmiecania terenu 
jest zupełnie inny? Któż to wie. Ile upłynie czasu, aby zadbać o ten 
kawałek rdzennej Polski. Ile upłynie czasu, aby teren naszej gminy, 
Gminy Wiśniew pod względem gospodarki odpadami komunalny-
mi był zbliżony do gospodarki śmieciami naszych sąsiadów jak np.: 
Niemiec, czy Holandii?

Proszę o reakcję, aktywność i kategoryczną walkę oraz piętno-
wanie tych wszystkich którzy zaśmiecają i przyczyniają się do brzy-
doty naszego terenu. Zwracam się z apelem do przedsiębiorców 
i pozostałych mieszkańców naszej gminy, aby każdy z Państwa 
był ambasadorem w tej sprawie.

Jan Tomczak – insp. ds. gospodarki odpadami w UG

GKRPA w Wiśniewie
GKRPA działa na mocy Ustawy o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i została powołana Zarządze-
niem Nr 15/03 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 24 stycznia 2003 
roku. W skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych w Gminie Wiśniew wchodzą osoby przeszkolone 
w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholo-
wych.

Do zadań komisji w ramach działań wynikających z instytucji 
zobowiązania do leczenia należy:
- przyjęcie zgłoszenia o przypadku nadużywania alkoholu (wy-

stąpienie przesłanek z art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwo-
ści i przeciwdziałaniu alkoholizmowi);

- wezwanie na rozmowę osoby, której dotyczyło zgłoszenie i po-
uczenie jej o konieczności zaprzestania działań wymienionych 

w art. 24 cytowanej ustawy i/lub poddania się leczeniu odwy-
kowemu.

Kto może złożyć wniosek o leczenie odwykowe? 
Wniosek może złożyć dowolna osoba (sąsiad, członek rodziny 

itp.) lub instytucja (zakład pracy, pomoc społeczna, policja, proku-
ratura), która wie o osobie nadużywającej alkoholu i powodującej 
rozkład życia rodzinnego, demoralizacje małoletnich, uchylającej 
się od pracy albo systematycznie zakłócającej spokój lub porządek 
publiczny. Wniosek należy złożyć w siedzibie GKRPA właściwej ze 
względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby, której wniosek 
dotyczy.

mj
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.
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Farmacji oraz w wielu zajęciach w Centrum Nauki Kopernik.
W czwartek 19 listopada gimnazjaliści w ramach TP odwiedzili: - Za-
kład Karny w Siedlcach, Miejską Komendę w Siedlcach oraz zbierali 
informacje o zawodach, predyspozycjach, wykształceniu i plusach 
oraz minusach pracy w Galerii Siedlce.

Mikołajkowa wycieczka
Dnia 30.11.2015 r. uczniowie klas IV-VI razem z wychowawcami 
uczestniczyli w wycieczce do Siedlec. Wyjazd zorganizowano w ra-
mach Mikołajek. Uczniowie brali udział w warsztatach muzealnych 
pt. „Legendy i baśnie wschodniego Mazowsza i południowego Pod-
lasia”. Następnie udaliśmy się do Nowego Kina Siedlce na film „Hotel 
Transylwania 2”.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia 
Dyrektor, Grono Pedagogiczne, pracownicy i uczniowie ZO Radomyśl 

składają wszystkim czytelnikom życzenia zdrowia,  spokoju i radosnego świętowania.

Z życia Zespołu Oświatowego w Śmiarach

Czas płynie nieubłaganie, niedawno rozpoczął się rok szkolny 
a już powoli zbliżamy się do końca półrocza. Przez ten okres w na-
szej szkole odbyło się wiele uroczystości, a także imprez o charakte-
rze rozrywkowym. Na pewno każdą z nich wspominamy inaczej, ale 
za to z dużym sentymentem.  

Od kilku lat bardzo uroczyście obchodzimy 14.10 – Dzień Edu-
kacji Narodowej połączony z Dniem Patrona. Najpierw uczestni-
czymy we mszy św. sprawowanej  przez ks. Proboszcza Sławomira 
Groszka, a następnie w akademii poświęconej naszemu Patronowi 
Janowi Pawłowi II oraz nauczycielom i pracownikom szkoły. W tym 
roku uczniowie klasy II i III gimnazjum przypomnieli wartości, ja-
kimi przez całe życie kierował się Jan Paweł II. Nie zabrakło wspo-
mnień i wnikliwego spojrzenia na problemy współczesnego świata: 
los biedaków, bezdomnych, wojny… W drugiej części uroczysto-
ści w sposób żartobliwy pokazali zebranym ,,biblijną” wizję: ,,Skąd 
wziął się nauczyciel na świecie?” Na koniec nie zabrakło życzeń, 
upominków oraz uśmiechów. Podczas uroczystości nagrodzono 
także laureatów konkursu plastycznego pt. „Jan Paweł II – Patron 
Rodziny”, który zorganizowała p. Małgorzata Jasińska, a nagrody 
ufundowała Rada Rodziców.

Chociaż nasi uczniowie nie są jeszcze pełnoletni i nie mają 
prawa do głosowania to, 19.10.2015 r. gimnazjaliści uczestniczyli 
w szkolnej symulacji wyborów parlamentarnych. Uczennice kl. II 
powołały szkolną komisję wyborczą, przygotowały karty do głoso-
wania oraz lokal wyborczy. Głosowanie odbyło się z zachowaniem 
ordynacji wyborczej , gdzie uczniowie  mogli oddać głos na jeden 
z 15 komitetów wyborczych, a następnie wrzucić kartę do prawdzi-
wej urny.

Dnia 22.10.2015 r. świętowaliśmy pasowanie pierwszokla-
sistów na uczniów naszej szkoły, w obecności całej społeczności 
szkolnej oraz zaproszonych gości: Wójta Gminy Wiśniew P. Krzysz-
tofa Kryszczuka, Przewodniczącej Rady Rodziców P. Małgorzaty 
Jastrzębskiej, ks. Proboszcza Sławomira Groszka oraz rodziców 
pierwszoklasistów. Aby zostać przyjętym w poczet szkoły, dzieci 
musiały zdać „egzamin”. Odwagi dodawali im koledzy z klasy IV, 
którzy przywitali ich wierszami i zapewniali, że w szkole wcale nie 
jest źle. Dzieci, tak jak hasło, które im towarzyszyło: „Rozkwitamy 

w świecie nauki”, pokazały, że chociaż są jeszcze małe, to wiedzę 
mają już dużą. Pięknie recytowały wiersze o szkole oraz śpiewały 
piosenki. Po zdaniu egzaminu zostały pasowane przez Panią Dyrek-
tor Annę Dziedzinę na uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła 
II w Śmiarach, po czym pozostawiły ślad w kronice szkoły.

Polska, piękna jesień zachęciła uczniów klas 0, I, II do wspól-
nego świętowania na placu wiejskim w Śmiarach „Dnia Pieczo-
nego Ziemniaka”. Dnia 29.11.15 r. dzieci rywalizowały między 
sobą w różnych konkursach z udziałem oczywiście ziemniaków. 
Było „tropienie ziemniaków”, były zawody w sadzenie i zbieranie 
ziemniaków, slalom z „gorącym ziemniaczkiem”, wyścig w rzuca-
niu ziemniakiem do wiaderka, a także rywalizacja drużynowa, kto 

szybciej zbierze ziemniaki. Wesołym przerywnikiem tychże zmagań 
były zabawy chustą animacyjną, wspólny śpiew piosenek o i dla 
Pani Jesieni. Gdy już wszyscy się trochę utrudzili zapłonęło ogni-
sko, a w nim podpiekały się smakowite ziemniaczki. Wychodząc na 
przeciw różnorodnym gustom kulinarnym „zacnych gości” organi-
zatorzy zaproponowali również pieczenie kiełbasek przy ognisku. 
Imprezę dla dzieci przygotowały mamy z Rady Rodziców dzieci 
z klasy „0”.

8 listopada to Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowa-
nia. W Polsce już od pięciu lat obchodzony jest, jako Dzień Śniada-
nie Daje Moc. W bieżącym roku szkolnym zgodnie z wytycznymi or-
ganizatorów akcji śniadaniowe święto było obchodzone w piątek 
– 6.11.2015 r. Tego dnia najmłodsi uczniowie naszej szkoły włączy-
li się we wspólne i pożywne przygotowanie zdrowego śniadania. 
Fantazji i pomysłowości w tworzeniu niepowtarzalnych i zdrowych 
kanapek nie brakowało nikomu, tak, że było trudno wybrać najcie-
kawszą i najefektywniejszą kanapkę. Po długich i burzliwych obra-
dach za Jury nagrodziło: z kl.: „O”- Antoniego Jastrzębskiego, z kl. 
I – Kingę Jastrzębską, z kl. II – Maję Pierog, zaś z kl. III-Dawida 
Jastrzębskiego. Po rozstrzygnięciu tego konkursu przyszedł czas 
na udział w quizie o tematyce zdrowotnej, a następnie na wspólne 
spożycie przygotowanych wcześniej kanapek.

Narodowe Święto Niepodległości jest najważniejszym świętem 
dla nas Polaków. Na terenie szkoły odbyła się akademia poświęco-
na temu świętu, podczas której uczniowie klasy I gim. przedstawili 
montaż słowno-muzyczny pt. „Pamiętamy”. Młodzież z pełną powa-
gą i zadumą przypomniała trudną drogę Polaków do niepodległo-
ści, dramatyczne wydarzenia okresu zaborów oraz wielką radość 

z odzyskanej wolności. Wszyscy z łezką w oku śpiewaliśmy piękne 
pieśni patriotyczne, pełne tęsknoty i miłości do Ojczyzny.

Oczywiście oprócz wymienionych wcześniej uroczystości odby-
ły się również inne, jak np.: Święto Pluszowego Misia czy andrzejki. 
Uczniowie brali udział także w różnych wycieczkach mi.n do Sie-
dlec, czy śladami Jana Pawła II. 

Życie szkolne to nie tylko nauka, ale również zabawa, której jak 
widać nie brakuje naszym uczniom.

  Bożena Michalak

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia 
wszystkim czytelnikom „Gminnych Wieści” w imieniu  

p. Dyrektor Anny Dziedziny, pracowników szkoły 
i własnym życzę zdrowych, pełnych miłości świąt.                                                 

Gimnazjaliści z Radomyśli z wizytą w Zakładzie Karnym. Fot. ZO Radomyśl. 11 listopada w ZO w Śmiarach. Fot. ZO Śmiary.

Uczniowie klasy pierwszej z wychowawczynią. Fot. ZO Śmiary.

Gry i zabawy wpodczas Dnia ziemniaka. Fot. ZO Śmiary. Ogólnopolski Jubileuszowy Zjazd Szkolnych Kół Caritas
„Błogosławieni miłosierni”, pod takim hasłem odbył się Ogólno-
polski Jubileuszowy Zjazd Szkolnych Kół Caritas w Rzeszowie. 
W dniach 12-13 września na ulicach Rzeszowa spotkali się wolonta-
riusze z opiekunami i księżmi z 21 diecezji. Naszą szkołę oraz diece-
zję reprezentowało osiem wolontariuszek pod opieką p. Marzenny 
Kurek. Młodzi ludzie spotkali się właśnie w tym mieście, ponieważ 
w Rzeszowie, 20 lat temu, powstało pierwsze Szkolne Koło Caritas. 
Zjazd był świętem wszystkich młodych ludzi, a także wyrazem wia-
ry i bezinteresowności w dawaniu siebie innym.       
   
Dzień Edukacji Narodowej
Dzień Edukacji Narodowej to szczególne święto dla tych, których 
codzienne życie związane jest ze szkołą. W tym roku postanowili-
śmy uczcić je w oryginalny sposób, przygotowując ciekawe zaba-
wy konkursowe dla przedstawicieli społeczności szkolnej. Dnia 13 
października 2015 roku o godzinie 13:00 na hali sportowej stanęły 
w szrankach drużyny: uczniów, nauczycieli oraz pracowników, aby 
dzielnie walczyć o dobre imię i wygraną zespołu. Zadania konkurso-
we przygotowywane przez organizatorów do końca utrzymywane 
były w tajemnicy i ostatecznie okazały się ciekawą dla wszystkich 
niespodzianką. Na koniec tradycyjnie wszystkim pracownikom i na-
uczycielom wraz z życzeniami, zostały wręczone słodkie upominki 
oraz własnoręcznie wykonane przez gimnazjalistów kwiaty. 
Ślubowanie pierwszoklasistów
23 października pierwszoklasiści z Zespołu Oświatowego w Wi-
śniewie zostali uroczyście przyjęci do szkolnej rodziny. Ślubowali 

na sztandar szkoły, a następnie zostali pasowani na uczniów przez 
panią dyrektor Urszulę Sosnówkę, w obecności licznie przybyłych 
rodziców oraz opiekunów. Po części artystycznej i wręczeniu prak-
tycznych upominków przez starszych kolegów z klas drugich, przy-
szła pora na popisy bohaterów dnia, dzielnie pokonujących tremę. 
Pani dyrektor złożyła nowym uczniom, ich rodzicom i opiekunom 
piękne, ciepłe życzenia. Nie zabrakło upominków, spotkania, 
a także rozmów przy finezyjnie przygotowanych stołach. Wszyscy 
uczestnicy zostali uwiecznieni na pamiątkowej fotografii.

Dzień Papieski w naszej szkole
Dnia 21 października miał miejsce w naszej szkole uroczysty apel, 
który „wpisał się” w ogólnopolskie obchody XV Dnia Papieskie-
go. Tegoroczna edycja, zgodnie z decyzją Konferencji Episkopatu 

Z życia Zespołu Oświatowego w Wiśniewie.

Nauczyciele w trakcie jednej z konkurencji. Fot. ZO Wiśniew.
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Uczniowie z Radomyśli wśród szkół podstawowych 
i gimnazjaliści z Wiśniewa zostali zwycięzcami rywalizacji 
sportowej szkół w gminie Wiśniew. Uroczyste podsumowanie 
sezonu 2014 – 2015 odbyło się 15 października na miejscowym 
„Orliku”, a zaraz po wręczeniu nagród uczniowie rozpoczęli 
kolejny rok zmagań.

Zestawienie obejmuje osiągnięcia dzieci i młodzieży z 6 dyscy-
plinach. To: piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, koszykówka, 
tenis stołowy i biegi. W rankingu „podstawówek”, który uwzględ-
nia wyniki dziewcząt i chłopców, pierwsze miejsce z dorobkiem 
30 punktów zdobyła SP Radomyśli, która o 8 punktów wyprzedziła 
Wiśniew i o 9 - szkołę w Śmiarach. W kategorii gimnazjów najlepsi 
okazali się reprezentanci Wiśniewa, którzy zgromadzili 31 punktów. 
Z 22 na drugim miejscu uplasowała się Radomyśl, a z dorobkiem 
21 „oczek” rywalizację zakończyły Śmiary. W klasyfikacji zespołów 
oświatowych, uwzględniającej osiągnięcia szkół podstawowych 
i gimnazjów łącznie, zwyciężył Wiśniew, przed Radomyślą i Śmiara-
mi.

Koordynatorem sportowej rywalizacji był gminny koordynator 
sportu Robert Pierog, a gratulacje zawodniczkom i zawodnikom 
złożył wójt gminy Wiśniew Krzysztof Kryszczuk.

Po wręczeniu pucharów, nagród rzeczowych i dyplomów od-
był się pierwszy Gminny Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt i Chłopców 
Szkół Gimnazjalnych zaliczany do „Rywalizacji sportowej szkół 
w roku szkolnym 2015 - 2016”. Zarówno dziewczęta, jak i chłopcy 
rozgrywali swoje mecze systemem „każdy z każdym”. 

Wśród gimnazjalistek najlepiej wypadły piłkarki z Radomyśli, 
drugie miejsce zajęły ich rówieśniczki z Wiśniewa, a trzecie drużyna 
z gimnazjum w Śmiarach. W kategorii chłopców triumfował zespół 
z Wiśniewa, na drugiej pozycji turniej zakończyli reprezentanci gim-
nazjum w Śmiarach, a trzecie przypadło drużynie z Radomyśli.

ias24
Polski, przebiegała pod hasłem: „Jan Paweł II – Patron Rodzi-
ny”. Wszyscy zebrani mieli przyjemność obejrzeć, przygotowany 
specjalnie na uroczystość obchodów Dnia Papieskiego, program 
słowno-muzyczny poświęcony św. Janowi Pawłowi II, którego wy-
konawcami była młodzież z klasy I gimnazjum i uczniowie kl. IV-V. 
Apel rozpoczął ks. Mirosław, wprowadzając zgromadzonych w te-
mat uroczystości. Zamysłem przygotowujących apel było ukazanie 
św. Jana Pawła II jako głowy Stolicy Apostolskiej, prezbitera świata, 
a także człowieka troszczącego się o innych, któremu nie obce są 
losy najmłodszych i najsłabszych. Podczas apelu mieliśmy okazję 
wysłuchać fragmentów przemówień Papieża Polaka, dotyczących 
rodziny, a także wysłuchać piosenki „Cudownych rodziców mam” 
w wykonaniu uczennicy gimnazjum, Pauliny Goliczewskiej. 

Dzień Patrona Szkoły
27.10.2015 r. obchodziliśmy Dzień Patrona Szkoły Podstawowej – 
Bolesława Chrobrego. W klasach odbyły się prelekcje prowadzone 
przez uczennice gimnazjum, na temat życia pierwszego króla Pol-
ski. Następnie młodzi wychowankowie mogli wykazać się wiedzą 
o najważniejszych wydarzeniach i osobach związanych z naszym 
patronem, odpowiadając na szereg pytań. Wiadomości uczniów 
z tego zakresu okazały się zadowalające, wszyscy więc otrzymali 
zakładkę z wizerunkiem Bolesława Chrobrego. Na koniec (zgodnie 
z tradycją imieninową) uczniowie mogli poczęstować się cukierka-
mi.

Otrzęsiny pierwszych klas gimnazjum
Dnia 29 października odbyło się nieoficjalne przyjęcie „nowych” 
uczniów klas pierwszych do grona gimnazjalistów. Otrzęsiny, zgod-
nie z tradycją, przygotowały klasy drugie wraz z wychowawcami. 
Tematem przewodnim imprezy był „Wieczór Wampirów” na szczę-
ście upiorny tylko w nazwie, bo jak się okazało, wszyscy uczestnicy 
świetnie się bawili. Drużyny klas pierwszych, odpowiednio klasa 
IA- „Saga Zmierzch” i IB „Pamiętniki Wampirów” śmiało rywalizowały 
walcząc do końca o zwycięstwo. Konkurencje, skrupulatnie przygo-
towane przez organizatorów, wymagały wszechstronnych umie-
jętności: artystycznych- prezentacja tematycznych scenek, pokaz 
mody, zabawa - kalambury. Witamy Was bardzo serdecznie wśród 
nas i życzymy Wam zapału i wytrwałości w walce o najlepsze stop-
nie w ciągu kolejnych trzech lat w gimnazjum.

Święto odzyskania niepodległości
11 listopada 1918 roku, to bardzo ważna data w historii Polski, 
może najważniejsza… To święto państwowe obchodzone jest dla 
upamiętnienia odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r., 
po 123 latach zaborów. Dzień Niepodległości przypomina nam 
o dążeniu Polaków do pełnej wolności i suwerenności swojego kra-
ju. Dlatego z tej okazji, w dniu 10 listopada 2015 r. uczniowie naszej 
szkoły, pod opieką merytoryczną pani Anny Kryszczuk i pani Moniki 
Przygody, przygotowali akademię z okazji 97 rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Uroczystość rozpoczęła się od odśpie-
wania hymnu państwowego. Następnie nasi aktorzy przedstawili 
program słowno-muzyczny, ukazujący drogę Polaków do niepod-
ległości Rzeczypospolitej.\

Wielki Konkurs Ekologiczny dla Przedszkoli
Dzieci z oddziału przedszkolnego naszej szkoły biorą udział w Wiel-
kim Konkursie Ekologicznym dla Przedszkoli pod hasłem „Zrób to 
sam”, organizowanym przez Buliba.pl. Na konkurs zrobiliśmy grę 
planszową „Domowe zwierzątka”, którą można oglądać wcho-
dząc do szkoły. Już od 26 listopada można oddawać głos na na-
szą grę. Więcej głosów to większa szansa na wygraną. Dziękujemy 
wszystkim oddane głosy.

Bezpieczeństwo przede wszystkim
Jesienna, pochmurna pogoda sprawia, że powinniśmy pomyśleć 
o naszym bezpieczeństwie, tym bardziej, że droga do szkoły stała 
się codziennością każdego ucznia. Otaczający nas świat stwarza 
wiele możliwości, ale i tkwi w nim wiele niebezpieczeństw. O tym, 
jak ważne jest zachowanie szczególnej ostrożności na przejściach 
kolejowych, uczniowie naszej szkoły, dowiedzieli się od pracow-
ników straży ochrony kolei. W dniu 24 listopada 2015 r., w ramach 
prowadzonej przez PKP Polskie Linie Kolejowe kampanii społecznej 
Bezpieczny Przejazd – „Szlaban na ryzyko!” – Wszystkie prze-
jazdy kolejowo-drogowe są bezpieczne, odbyło się bardzo cie-
kawe spotkanie. Niewątpliwą jego atrakcją był pies, który razem ze 
swoim przewodnikiem, pracuje w straży ochrony kolei. Spotkanie 
było jednym z pierwszych zaplanowanych w tym roku szkolnym, 
bo zależy nam na szeroko rozumianym bezpieczeństwie dzieci 
i młodzieży, nie tylko w drodze z domu do szkoły, ale także podczas 
zabaw na podwórku.

Informacje przygotowały Marzena Kurek oraz Renata Godzińska

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia, w imieniu pani dyrektor Urszuli Sosnówka, 
uczniów, nauczycieli oraz pracowników ZO w Wiśniewie, życzymy dużo radości 

oraz rodzinnego ciepła przy wigilijnym stole.

Podsumowanie turnieju
„Rywalizacja Sportowa Szkół z Gminy Wiśniew 

2014/2015”

Pasowanie uczniow klas pierwszych. Fot. ZO Wiśniew..

ZO Wiśniew. Fot. UG.

Mecz Wiśniew - Śmiary. Fot. UG.

Akademia z okazji 11 listopada. 
Fot. ZO Wiśniew.
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21 listopada 2015 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Wi-
śniewie odbył się Turniej Szachowy z Okazji Święta Odzyska-
nia Niepodległości. Był to ostatni turniej zaliczany do „Grand 
– Prix” za 2015 rok.

Zawody rozegrano systemem ,,każdy z każdym’’ (po 15 minut na 
zawodnika). Pierwsza trójka przedstawia się następująco:
- I miejsce Jan Ostrysz – Wiśniew, 
- II miejsce Roman Głowienkowski – KSz Skoczek Siedlce,
- III miejsce Józef Flaziński – UKS – STSz Sokołów Podlaski.

Frekwencja niestety nie dopisała do zawód przystąpiło tylko 5 
graczy. Turniej sędziował Franciszek Jurzyk. Nagrody, dyplomy i pu-
char wręczył – Michał Kryszczuk. Wszystkim zawodnikom bardzo 
serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów.

Klasyfikacja 5 Najlepszych Grand - Prix za 2015 rok: Józef 
Flaziński, Roman Głowiankowski, Jan Ostrysz, Krzysztof Skwierczyń-
ski, Zbigniew Litwiniec.

GRATULUJEMY! Na kolejny turniej szachowy o Puchar Wójta 
Gminy Wiśniew zapraszamy w styczniu 2016 r.

mk

I spotkanie
z cyklu Rodzina

 „Wisienki rodowe”

W sobotę 12 grudnia w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Wiśniewie 
odbyło się I Spotkanie rodzin z Wi-
śniewa pt.: „Rodziny Wisienki Ro-
dowe - o czym można opowiedzieć 
sąsiadom”.

Na zaproszenie ovrganizatorów, 
w spotkaniu wzięli udział: Daniela 
i Tadeusz Jakubowscy z synem Pio-
trem i wnukami, Beata Pasztor, Ro-
man, Marek i Mirosław Izdebscy, 
Janusz Pachecka, Ryszard Pachec-
ka, Stanisław Mazur, Janina Mar-
kiewicz. Moderatorem dyskusji była 
Janina Dołgich, dyrektor ośrodka 
kultury. W trakcie spotkania zaprosze-
ni goście po za prezentacją własnych 
rodzin, wspominali z sentymentem 
czasy młodości przeżyte w Wiśnie-
wie. Krzysztof Kryszczuk wójt gminy 
Wiśniew, gratulując organizatorom 
pomysłu wyraził nadzieję, że w nie-
długim czasie odbędzie się kolejne 
podobne spotkanie. 

Dla zaproszonych gości wystąpi-
ły zespoły działające przy Gminnym 
Ośrodku Kultury w Wiśniewie.

gok

Dobiegły końca rozgrywki Ligi Regio-
nalnej LZS w piłce nożnej „Jesień 2015”. 
Po 7. kolejkach drużyna UKS Wiśniew za-
jęła trzecie miejsce, zdobywając brązowy 
medal.

Bilans meczów to: 16 punktów, 22 strze-
lonych bramek, 8 straconych. Z powodu 
jednego remisu i jednej przegranej przypadł 
nam najniższy stopień na podium.

Wyniki poszczególnych meczów przed-
stawiają się następująco:
- Koszewnica – Wiśniew 1:1;
- Wiśniew – Toki  3:0;
- Wiśniew – LZS Wilczonek 7:1;
- Sionna - Wiśniew 4:1;
- Wiśniew – LZS Żeliszew  2:1;
- Wiśniew – LZS ,Herkules’’ Nowe Osiny  

6:1;
- LZS Rzakta : Wiśniew 0:2.

Warto też podkreślić iż zespół UKS Wi-
śniew jako jedyny, pokonał zwycięzców ligi LZS „Jesień 2015” czyli 
LZS Rzaktę 2 :0. Niestety to zwycięstwo nie wystarczyło na srebro, 
które wywalczyła drużyna LZS Koszewnica. Zarówno Wiśniew jak 
i srebrni medaliści uzyskali po 16 punktów, ale nasza drużyna zdo-
była o jedną bramkę mniej.

Warto podkreślić, UKS Wiśniew brał udział także w rozgrywkach 
Siedleckiej II Ligi Piłkarskich Szóstek, gdzie zajął I miejsce po run-
dzie Jesiennej. Z całego serca dziękujemy zawodnikom za godne 
reprezentowanie naszej gminy w regionie, a przede wszystkim za 
pracę i wysiłek, który włożyli w to, aby osiągnąć sukces. Gratuluje-
my!

Robert Pierog

Turniej szachowy w GOK

Konkurs „Dekoracja Bożonarodzeniowa” 

Uczestnicy turnieju w trakcie rywalizacji. Fot. GOK.

UKS WIśniew. Fot. UG.

Uczniowie z ZO Wiśniew w trakcie testu. Fot. GOK.

LZPiT. Fot. GOK.

Roman, Marek i Mirosław Izdebscy
i Janina Markiewicz. Fot. GOK.

Kartki wykonane na konkurs.Fot. GOK.

Tadeusz Jakubowski przedstawia 
swoją rodzinę. Fot. GOK.

Wspomnienia dr. Raszarda Pachecka. 
Fot. GOK.

Konkurs
na pocztówkę 
do Świętego Mikołaja   

Jak co roku Gminna Biblioteka Publicz-
na w Wiśniewie ogłosiła konkurs plastycz-
ny dla dzieci kl. O z terenu Gminy Wiśniew 
na pocztówkę do Świętego Mikołaja. 

Celem konkursu było zachowanie tradycji 
bożonarodzeniowych i przybliżenie warto-
ści tematyki Świąt Bożego Narodzenia oraz 
kształtowanie inwencji twórczej u dzieci. 

Na ogłoszony konkurs dostarczono do 
GBP 44 prace od dzieci ze szkół z terenu gmi-
ny. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali 
dyplomy i nagrody rzeczowe.

Kierownik GBP

I Konkurs wiedzy o internecie

16 grudnia w trzech Zespołach Oświatowych w Wiśniewie 
odbył się I Konkurs Wiedzy o Internecie. 

I miejsce zajęła Angelika Kłopotowska (ZO Radomyśl).  
II miejsce ex aequo Dominika Woźniak (ZO Wiśniew) i Patryk Ol-
szewski (ZO  Radomyśl). Organizatorem konkursu był Gminny Ośro-
dek Kultury w Wiśniewie i Lokalne Centrum Kompetencji działające 
w Ośrodku Kultury. W konkursie łącznie wzięło udział 33 uczniów. 

gok

Mikołajki dla członków LZPiT 
„Wiśniewiacy”

Dnia 6 grudnia 2015 r. w Dworze w Mościbrodach Święty 
Mikołaj odwiedził dzieci z Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca 
„Wiśniewiacy”.

W czasie spotkania z Mikołajem dzieci robiły zdjęcia, wielką 
atrakcją był kucyk z którym przyszła Pani Honorata Borkowska. 
Mikołaj wręczył dzieciom czekoladową podobiznę Mikołaja. Dzieci 
tańczyły, odgadywały zagadki, śpiewały piosenki i recytowały wier-
sze, za co Święty Mikołaj podziękował bardzo dzieciom i obiecał 
przybyć do nich za rok.

gok

Wójt Gminy Wiśniew zaprasza do udziału w V edycji Kon-
kursu „Dekoracja Bożonarodzeniowa – gmina Wiśniew w świą-
tecznym nastroju”.

Udział w konkursie mogą wziąć wszyscy, których posesje znaj-
dują 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. Sposo-
by zgłaszania do Konkursu:

- osobiście do Urzędu Gminy Wiśniew, pok. nr 3,
- pocztą elektroniczną: promocja@wisniew.pl 
- pocztą tradycyjną pod adres: Urząd Gminy Wiśniew, ul. Siedlec-

ka 13, 08-112 Wiśniew.
Regulamin konkursu oraz kartę zgłoszeniową można pobrać 

bezpośrednio w Urzędzie Gminy Wiśniew lub na stronie interneto-
wej urzędu www.wisniew.pl

Zgłoszenia można składać do 4 stycznia 2016 r. Zapraszamy!!!
wo

Podsumowanie Ligi Regionalnej LZS
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TELEFONY DO URZĘDU GMINY:  
25 641 73 13, 25 641 73 23, fax 25 740 55 62

WÓJT GMINY WIŚNIEW KRZYSZTOF KRYSZCZUK  
PRZYJMUJE INTERESANTÓW W KAŻDY CZWARTEK w godz. 10.00 – 17.00

101 - Sekretariat
104 - Gospodarka Komunalna
105 - Zamówienia Publiczne i Obrona Cywilna
106 - GOPS (świadczenia rodzinne)
107 - Urząd Stanu Cywilnego

108 - Podatki
110 - GOPS (kierownik)
111 - Referat Rozwoju i Inwestycji
113 - Oświata
114 - Ewidencja Działalności Gospodarczej

Numery wewnętrzne:

O g ł o s z e n i e  o  d n i u  w o l n y m  o d  p r a c y
Wójt Gminy Wiśniew informuje, że dnia 24 grudnia 2015 r. 

Urząd Gminy Wiśniew będzie nieczynny.
(Zarządzenie Nr 88/2015 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia 24 grudnia 2015 r. dniem 

wolnym o d pracy dla pracowników Urzędu Gminy Wiśniew, w związku z art. 130 §2 Kodeksu pracy)


