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INFORMACJA WÓJTA GMINY WIŚNIEW
ZARZĄDZENIA WYDANE W OKRESIE OD 10 LIPCA 2015 R. DO 28 WRZEŚNIA 2015 R.

•	 Nr 54/2015 z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie wprowadze-
nia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Wiśniew.

•	 Nr 55/2015 z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie powołania 
Komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko Za-
stępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, Promocji, 
Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej w Urzędzie 
Gminy Wiśniew.

•	 Nr 56/2015 z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie powołania 
komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów 
(w związku z ogłoszeniem z dnia 25 czerwca 2015 r. prze-
targu na sprzedaż nieruchomości mienia gminnego po-
łożonego w obrębie wsi Borki-Kosiorki oraz ogłoszeniem 
z dnia 25 czerwca 2015 r. przetargu ustnego na dzierżawę 
nieruchomości mienia gminnego położonego w obrębie 
Wiśniew-Kolonia).

•	 Nr 57/2015 z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie wskazania 
sposobów wykonywania czynności kancelaryjnych w celu 
dokumentowania przebiegu załatwiania spraw w Urzędzie 
Gminy Wiśniew.

•	 Nr 58/2015 z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w bu-
dżecie gminy na 2015 r.

•	 Nr 59/2015 z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania 
Obwodowych Komisji do spraw Referendum ogólnokrajo-
wego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

•	 Nr 60/2015 z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania 
Komisji Przetargowej (na zadanie pn. „Przebudowa drogi 
dojazdowej do pól w miejscowości Mroczki”).

•	 Nr 61/2015 z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie powoła-
nia komisji do odbioru zadania inwestycyjnego „Budowa 
oświetlenia ulicznego w miejscowości Kaczory”.

•	 Nr 62/2015 z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie powoła-
nia komisji do odbioru zadania inwestycyjnego „Budowa 
oświetlenia ulicznego Mościbrody – Wólka Wiśniewska”.

•	 Nr 63/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji 
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wiśniew, informa-
cji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, 
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz wykona-
nia planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 
2015 r.

•	 Nr 64/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie opraco-
wania materiałów planistycznych do projektu uchwały 
budżetowej na 2016 rok.

•	 Nr 65/2015 z dnia 1 września 2015 r. w sprawie zmian 
w budżecie gminy na 2015 r.

•	 Nr 66/2015 z dnia 2 września 2015 r. w sprawie zmian 
w składzie Obwodowej Komisji do spraw Referendum 
ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 
2015 r.

•	 Nr 67/2015 z dnia 2 września 2015 r. w sprawie zmian prze-
pisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową 
Gminy Wiśniew.

•	 Nr 68/2015 z dnia 2 września 2015 r. w sprawie powoła-
nia Komisji Przetargowej (zadanie pn.: „Przebudowa drogi 
gminnej w Nowych Okninach”).

•	 Nr 69/2015 z dnia 11 września 2015 r. w sprawie powo-
łania komisji do odbioru zadania inwestycyjnego „Zakup 
zmywarki do naczyń, bemara wózkowego oraz pieca 
konwekcyjno-parowego do Przedszkola Samorządowego 
w Wiśniewie w Zespole Oświatowym”.

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ RADĘ GMINY WIŚNIEW
Podczas IX sesji w dniu 31 lipca 2015 r. Rada Gminy 

Wiśniew podjęła następujące uchwały:
•	 Uchwała Nr IX/48/2015 w sprawie zasad udzielenia dotacji 

na rzecz spółek wodnych, trybu postępowania przy udzie-
leniu dotacji na rzecz spółek wodnych i sposobu ich roz-
liczania.

•	 Uchwała Nr IX/49/2015 w sprawie przejęcia zadań Powiatu 
Siedleckiego z zakresu letniego utrzymania dróg powia-
towych w obrębie gminy Wiśniew.

•	 Uchwała Nr IX/50/2015 w sprawie powołania zespołu ds. 
zaopiniowania kandydatów na ławników.

•	 Uchwała Nr IX/51/2015 w sprawie zasięgnięcia od Komen-
danta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach 
na ławników.

•	 Uchwała Nr IX/52/2015 w sprawie ustalenia wysokości 
ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych stra-
ży pożarnych z terenu gminy Wiśniew za udział w działaniu 
ratowniczym lub szkoleniu.

•	 Uchwała Nr IX/53/2015 w  sprawie rozpatrzenia skargi 

Prokuratury Rejonowej w  Siedlcach na uchwałę Rady 
Gminy Wiśniew Nr XIX/120/93 z dnia 25 lipca 1993 rok 
w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Wiśniew 
miejsc sprzedaży napojów alkoholowych zmienioną w §1 
ust. 1 Uchwałą Nr XIV/104/04 Rady Gminy Wiśniew z dnia 
21.04.2004 r.

•	 Uchwała Nr IX/54/2015 w sprawie wyrażenia woli przy-
stąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki 
niskoemisyjnej dla Gminy Wiśniew.

•	 Uchwała Nr IX/55/2015 w sprawie zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Gminy Wiśniew na lata 2015-2022.

•	 Uchwała Nr IX/56/2015 w sprawie zmian w budżecie gmi-
ny Wiśniew na 2015 rok.

Podczas X sesji w dniu 24 września 2015 r. Rada Gminy 
Wiśniew podjęła następujące uchwały:

•	 Uchwała Nr X/57/2015 w sprawie upoważnienia Wójta 
Gminy do wyrażenia zgody na obciążenie służebnością 
przesyłu nieruchomości mienia gminnego w miejscowości 
Wiśniew,

•	 Uchwała Nr X/58/2015 w sprawie upoważnienia Wójta 
Gminy do wyrażenia zgody na obciążenie służebnością 
przesyłu nieruchomości mienia gminnego w obrębach 
Borki-Paduchy i Tworki,

•	 Uchwała Nr X/59/2015 w sprawie przyjęcia darowizny nie-
ruchomości położonej w miejscowości Wiśniew na mienie 
gminne,

•	 Uchwała Nr X/60/2015w sprawie wyboru ławników na 
kadencję 2016 – 2019,

•	 Uchwała Nr X/61/2015 w sprawie ustalenia wysokości diet 
dla sołtysów gminy Wiśniew,

•	 Uchwała Nr X/62/2015 w sprawie ustalenia wysokości diet 
dla Radnych Rady Gminy Wiśniew,

•	 Uchwała Nr X/63/2015 w sprawie wynagrodzenia dla Wój-
ta Gminy Wiśniew,

•	 Uchwała Nr X/64/2015 w sprawie przyjęcia apelu do Po-
słów i Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej o odrzuceniu 
zapisów projektu Prawo wodne,

•	 Uchwała Nr X/65/2015 w sprawie powołania Komisji Sta-
tutowej Rady Gminy Wiśniew,

•	 Uchwała Nr X/66/2015 w sprawie zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Gminy Wiśniew na lata 2015-2022, 

•	 Uchwała Nr X/67/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy 
Wiśniew na 2015 rok.

wh

DOWÓD OSOBISTY – WAŻNE INFORMACJE

W  związku z  pojawiającymi się wśród mieszkańców 
gminy wątpliwościami dotyczącymi wyrobienia nowego 
dowodu osobistego, poniżej przedstawiamy istotne in-
formacje dotyczące tego tematu.

Od 1 marca 2015 r. obowiązuje nowy wzór dowodu 
osobistego obsługiwany przez nowy System Rejestrów 
Państwowych. W  dokumencie pojawiło się szereg nowych 
zabezpieczeń, m.in. dwukrotnie powtórzone zdjęcie posia-
dacza, mikrodruki, tłoczenia i specjalne farby. Istotną zmianą 
jest brak adresu zameldowania. Dzięki temu, przy zmianie 
meldunku nie trzeba będzie wymieniać dowodu. W nowym 
dowodzie nie znajdziemy również informacji o kolorze oczu 
i  wzroście ani skanu podpisu posiadacza. Zrezygnowano 
z wszelkich danych, które nie są niezbędne albo polegają na 
subiektywnej ocenie obywatela lub urzędnika.

Kolejną ważną zmianą, która sprawia naszym petentom 
najwięcej problemu jest nowy wzór fotografii. Informu-
jemy, że fotografia, która od 1 marca br. wykorzystywana 
jest w  dowodzie osobistym jest taka sama jak ta, która 
obowiązuje w paszportach. Dotychczasowe zdjęcia przed-
stawiające tzw. lewy profil, nie mogą być wykorzystane do 
wyrobienia nowego dowodu. Ponadto zdjęcie dołączone do 
wniosku powinno być wykonane nie wcześniej niż 6 miesię-
cy przed dniem złożenia wniosku.

Wniosek o nowy dowód można złożyć w dowolnej gmi-
nie. Dowód będzie można wyrobić w najbliższym urzędzie 
gminy, niezależnie od meldunku. Dotychczas mogliśmy 
to zrobić tylko w  urzędzie właściwym dla naszego miejsca 
zameldowania. Nasz nowy dokument odbierzemy w tym sa-
mym urzędzie, w którym złożyliśmy wniosek.

Dotychczasowe dowody osobiste zachowają ważność 
do upływu terminów w  nich określonych. Nie będzie ko-
nieczności wymiany dokumentów.

Tak jak do tej pory, dowód osobisty otrzymamy nieod-
płatnie.

USC

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!
Przypominamy, że wszelkie czynności związane 

z wpisem do Centralnej Ewidencjii Informacji o Działal-
ności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Mini-
stra Gospodarki są całkowicie BEZPŁATNE. 

Na rynku funkcjonują firmy komercyjne przesyłające 
przedsiębiorcom oferty dokonania wpisu do prowadzonych 
przez siebie rejestrów. Wpis do tych rejestrów nie upoważnia 
do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium 
Polski. Ma on charakter czysto informacyjny czy reklamowy. 
Podanie przez przedsiębiorców swoich danych takim fir-
mom, a także wniesienie ewentualnych opłat, jest całkowi-
cie dobrowolne.

Publikowane przez takie firmy dane nie korzystają z do-
mniemania wiarygodności, a  fakt figurowania podmiotu 
w takim rejestrze w żaden sposób nie świadczy o formalno-
prawnym zarejestrowaniu firmy. Tworzone przez tego typu 
firmy ewidencje stanowią próbę powielenia ogólnodostęp-
nych bezpłatnych informacji o przedsiębiorcach, zawartych 
w publicznych rejestrach CEIDG czy też REGON.

Ministerstwo Gospodarki nie ponosi odpowiedzialności 
za zawartość jakichkolwiek spisów przedsiębiorców prowa-
dzonych przez firmy komercyjne. Zaleca się przedsiębior-
com rozwagę przed podejmowaniem współpracy z firmami 
oferującymi odpłatne wpisy do komercyjnych rejestrów.

Więcej informacji: www.mg.gov.pl
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nostki ochrony przeciwpożarowej, zarządców dróg) oraz 
inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin 
przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunię-
cie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub 
krzewy stanowią złom lub wywrot.
Ponadto ustawodawca ułatwił kwalifikację drzew, które 

podlegają obowiązkowi uzyskania zezwolenia na usunięcie. 
W dotychczasowym brzmieniu przepisu art. 83 ust. 6 pkt 4 
z  obowiązku uzyskania zezwolenia wydanego przez wójta  
zwolnione były drzewa lub krzewy, których wiek nie prze-
kraczał 10 lat. W zmienianych przepisach określono wielko-
ści obwodów pnia drzew. I  tak stosownie do treści znowe-
lizowanego przepisu obowiązkowi uzyskiwania zezwolenia 
nie będzie podlegać usuwanie drzew, których obwód pnia 
na wysokości 5 cm nie przekracza:
a) 35 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwy-

czajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, ro-
binii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

b) 25 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
Dla ułatwienia procedury związanej z  uzyskaniem ze-

zwolenia na usunięcie drzew zweryfikowano zakres wymo-
gów formalnych wniosku o  wydanie zezwolenia. Miano-
wicie zniesiono obowiązek dołączenia do wniosku tytułu 
prawnego do władania nieruchomością na rzecz oświadcze-
nia o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością 
pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszy-
wych zeznań.

Rozwiązano również zagadnienia niewłaściwie prowa-
dzonej pielęgnacji koron drzew czyli ogławiania (pozbawia-
nia drzew koron), które niszczy drzewa. Zgodnie z nowymi 
przepisami usunięcie powyżej 30% korony będzie podle-
gało karze za uszkodzenie drzewa w wysokości 60% opłaty 
za usunięcie drzewa, a  usunięcie powyżej 50% korony bę-
dzie uznawane jako zniszczenie drzewa, za co kara wyniesie 
2-krotność opłaty. Ogławianie drzew tylko  w wyjątkowych 
sytuacjach nie powoduje ich znacznego osłabienia - przy-
kładem może być obcinanie gałęzi tradycyjnie ogłowionych 
wierzb czy ozdobne kształtowanie młodych drzew.

Wobec powyższego informujmy, że od dnia 28 sierpnia 
2015 r. obowiązywać będzie nowy wzór wniosku do Wójta 
Gminy Wiśniew o  wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 
lub krzewów z terenu nieruchomości. Wniosek będzie moż-
na pobrać ze strony internetowej Gminy Wiśniew w zakład-
ce: Poradnik interesanta lub w  Referacie GK pokój nr 20  
(I piętro).

Referat GK

Zanim wytniesz 
drzewo

Z  dniem 28 sierpnia 2015 r. weszły w  życie  zmiany 
ustawy o  ochronie przyrody, które wymusił wyrok Try-
bunału Konstytucyjnego dotyczący zbyt wysokich i nie-
proporcjonalnych kar za usunięcie drzew lub krzewów 
bez wymaganego zezwolenia. 

Przy okazji ustawodawca dokonał obniżenia wysokości 
opłat za usunięcie drzew lub krzewów oraz kar administra-

cyjnych z tym związanych, zróżnicował wysokości kar w za-
leżności od okoliczności sprawy, uregulował kwestię usu-
wania drzew w stanie wyższej konieczności oraz usprawnił 
procedury związane z wydawaniem zezwoleń na usunięcie 
drzew.

Zniesiono obowiązek uzyskiwania zezwolenia na usuwa-
nie:
• krzewów z  ogrodów przydomowych, przy czym krzew 

zdefiniowano jako wieloletnią roślinę rozgałęziającą się 
na wiele równorzędnych zdrewniałych pędów, nie two-
rzącą pnia ani korony, nie będącą pnączem, 

• powalonych lub złamanych przez wiatr drzew, które 
będą mogły być usunięte przez właściwe służby (tj. jed-

Referat Gospodarki Komunalnej informuje nowych 
odbiorców wody z gminnej sieci wodociągowej i przypo-
mina dotychczasowym, iż w  przypadku awarii wodocią-
gu lub przyłączy wodociągowych należy niezwłocznie 
powiadomić pracowników Urzędu Gminy.

W  dni robocze w  godzinach pracy Urzędu Gminy od 
8:00 do 16:00, zgłoszenia przyjmuje Mirosław Ambroziak,  
tel. (25) 641 73 13 w. 104. W  dni robocze, po godz. 
16:00 oraz w  dni świąteczne i  wolne od pracy zgłoszenia  
przyjmują:
• Tadeusz Kołecki, konserwator wodociągów - tel. 609 

516 411, (dot. miejscowości: Borki-Kosiorki, Borki-Paduchy, 
Borki-Sołdy, Ciosny, Daćbogi, Gostchorz, Helenów, Kaczory, 
Lipniak, Łupiny, Mościbrody, Mościbrody-Kolonia, Mroczki, 
Myrcha, Pluty, Stok Wiśniewski, Śmiary, Tworki, Wiśniew, 
Wiśniew-Kolonia, Wólka Wiśniewska, Wólka Wołyniecka);

• Roman Okniński, konserwator wodociągów - tel. 609 
516 412, (dot. miejscowości: Nowe Okniny, Okniny Po-
dzdrój, Radomyśl, Stare Okniny, Zabłocie).

W  sprawach związanych z  dostarczeniem ścieków do 
punktu zlewnego w gminnej oczyszczalni w Wiśniewie lub 
przyjęciem segregowanych odpadów (poza frakcjami od-
bieranymi z  posesji) w  Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpa-
dów Komunalnych należy kontaktować się z  konserwato-
rem dyżurnym oczyszczalni ścieków, pod numerem tel. 609 
516 799.

Jednocześnie przypominamy wszystkim odbiorcom 
wody o odpowiednim zabezpieczeniu przyłączy i wodo-
mierzy przed zamarznięciem w okresie zimowym. Obo-
wiązek ten należy do właściciela posesji, na której znaj-
duje się przyłącze wody. 

Referat GK

INFORMACJA  
DLA ODBIORCÓW WODY

Informujemy, że w  listopadzie 2015 roku na terenie 
gminy Wiśniew będzie przeprowadzona zbiórka mebli 
i innych odpadów wielkogabarytowych. 

W dniu obioru należy do godz. 700 wystawić przed pose-
sję niepotrzebne stoły, krzesła, szafy, sofy, wersalki, zrolowa-
ne dywany i wykładziny, wózki dziecięce, materace, pierzy-
ny, kołdry, sieci na pranie, rowery, zabawki dużych rozmia-
rów, wanny, brodziki, umywalki, muszle toaletowe, spłuczki, 
grzejniki, panele, rolety itp.

Mieszkańcy kolonijnej zabudowy lub domów oddalo-
nych od zabudowy ciągłej proszeni są o dostarczenie ga-
barytów do drogi głównej w zabudowie ciągłej.

Zbiórka nie dotyczy zużytego sprzętu elektrycznego  
i elektronicznego oraz zużytych opon.

Zbiórka będzie przeprowadzona wg następującego harmo-
nogramu:
−	 2 listopada 2015 r. (poniedziałek), Sektor I: Lipniak, 

Stok Wiśniewski, Myrcha, Wólka Wołyniecka, Wólka Wi-
śniewska, Mościbrody, Mościbrody-Kolonia, Helenów.

−	 3 listopada 2015 r. (wtorek), Sektor II: Borki-Kosiorki, 
Borki-Sołdy, Borki-Paduchy, Ciosny, Zabłocie, Okniny-Po-
dzdrój, Radomyśl, Nowe Okniny, Stare Okniny.

−	 4 listopada 2015 r. (środa), Sektor III: Gostchorz, Twor-
ki, Pluty, Daćbogi, Mroczki, Śmiary, Łupiny, Kaczory.

−	 5 listopada 2015 r. (czwartek), Sektor IV: Wiśniew, Wi-
śniew-Kolonia.

Referat GK

ZBIÓRKA MEBLI I ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

DOTACJA Z WFOŚIGW  
DLA GMINY WIŚNIEW

Uchwałą Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie gmina 
Wiśniew otrzymała dotację w wysokości do 27 185,00 zł 
na zadanie pn.: „Usuwanie i  unieszkodliwianie azbestu 
na terenie gminy Wiśniew w 2015 r .”

Zadanie to dofinansowane będzie przez dwie instytucje: 
WFOŚiGW w wysokości do 11 514,00 zł oraz Narodowy Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysoko-
ści do 15 671,00 zł. Łącznie przyznana dotacja obejmuje do 
85% kosztów kwalifikowanych zadania. 

Podobnie jak w latach ubiegłych zakres prac będzie obej-
mował odbiór, transport i utylizację oraz demontaż, odbiór, 

transport i  utylizację wyrobów zawierających azbest. Łącz-
nie Gmina Wiśniew zamierza zutylizować ok. 85,87 Mg wy-
robów azbestowych.

Przypominamy, że przyjęty w  dniu 14 maja 2002 roku 
przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej „Program 
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowa-
nych na terytorium Polski” zakłada usunięcie azbestu i wyro-
bów azbestowych do 2032 r.

Referat RI

Fot. UG
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Pani Sylwia Paryła – z wykształcenia ekonomista, absol-

wentka Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Ukończyła studia 
podyplomowe na Akademii Leona Koźmińskiego w Warsza-
wie oraz na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym 
w Siedlcach. W latach 2006-2015 pracownik księgowości 
Urzędu Gminy Siedlce. Od 1 czerwca 2015 r. powołana na 
Skarbnika Gminy Wiśniew.

Redakcja: Czy propozycja objęcia funkcji skarbnika 
gminy Wiśniew, była dla Pani dużym zaskoczeniem?

Sylwia Paryła: Propozycja objęcia funkcji Skarbnika była 
dla mnie bardzo miłym zaskoczeniem. W ocenie Wójta wypa-
dłam jak widać dobrze.

R: Pierwsze wrażenie po objęciu funkcji Skarbnika 
gminy Wiśniew? 

SP: Bardzo pozytywne, współpracownicy bardzo miło mnie 
przyjęli, czuję sympatie i koleżeńskość, która pozwala się lepiej 
realizować na pełnionej funkcji.

R: Stanowisko skarbnika gminy to z jednej strony 
prestiż i uznanie, z drugiej zaś duża odpowiedzialność…

SP: Tak, zgadza się bardzo duża odpowiedzialność, zarów-
no przed Radnymi, Wójtem, jak również Regionalną Izbą Ob-
rachunkową. Odpowiedzialność Skarbnika Gminy to również 

ścisły nadzór nad procesem w zakresie wykonania budżetu, 
współpracy z  wykonawcami inwestycji, pracownikami Urzędu 
oraz innych instytucji współpracujących z Gminą Wiśniew.

R: Bezpośrednim odzwierciedleniem sytuacji ekono-
micznej gminy jest jej budżet. Jak Pani ocenia obecny 
budżet gminy?

SP: Obecny budżet Gminy oceniam dobrze. Zostały zreali-
zowane, bądź są w trakcie realizacji planowane inwestycje. 
Podpisane zostały kolejne umowy na realizację następnych in-
westycji na terenie gminy, które pozwolą mieszkańcom Gminy 
lepiej i wygodniej żyć. 

Wydatki bieżące zabezpieczają prawidłowe funkcjono-
wanie placówek oświatowych, kultury, opieki społecznej, na 
bieżąco realizowane są wydatki zabezpieczające inne dziedzi-
ny życia społecznego w Gminie. Świadczy to o tym, że budżet 
Gminy jest bezpieczny, prawidłowo realizowany i w pełni za-
bezpiecza prawidłową i terminową realizację zadań publicz-
nych na terenie naszej Gminy.  

R: Wrzesień to dla referatu księgowości gorący okres. 
To czas nad przygotowaniem projektu nowego budżetu. 

SP: Dla referatu księgowości każdy miesiąc jest gorącym 
okresem. Wrzesień szczególnie, gdyż sołtysi składają wnioski 
w ramach środków funduszu sołeckiego. Radni przygotowują 
propozycję inwestycji do objęcia projektem budżetu. Dla refe-
ratu księgowości szczególnie ciężkim jest miesiąc październik, 
gdzie kumuluje się okres sprawozdawczy, z pracami nad przy-
gotowaniem projektu budżetu na nowy rok.

R: Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopi-
niowała wykonanie budżetu gminy Wiśniew za pierwsze 
półrocze 2015 roku. Proszę o krótkie podsumowanie.   

SP: Tak, Regionalna Izba Obrachunkowa zaopiniowała 
pozytywnie wykonanie za I półrocze 2015 budżetu Gminy Wi-
śniew. Planowane dochody w wysokości 16.702.642,43 zł zre-
alizowano w kwocie 9.060.465, 56 zł. Planowane wydatki w 
kwocie 20.010.142,43 zł zrealizowano w kwocie 8.780.335,73 
zł. Wynik budżetu stanowi nadwyżka w kwocie 280.129,83 zł, a 
plan przewiduje deficyt budżetu w kwocie 3.307.500 zł. 

Bardzo się cieszę z pozytywnej opinii tym bardziej, że jest to 
mój pierwszy poważny dokument z wykonania budżetu, który 
przygotowywałam.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2015 roku jest bardzo do-
bre, wysoki procent wykonania dochodów budżetowych wska-
zuje na ich zrealizowanie w całym roku, niższe wykonanie wy-
datków budżetu jest efektem realizacji inwestycji, które będą 
płacone w drugim półroczu. Jednak należy się spodziewać, że 
tak dobre wykonanie dochodów budżetu za I półrocze rokuje 
na wykonanie niższego deficytu niż planowany.

R. Dziękuję za rozmowę.

Rozmowa z Panią Sylwią Paryła,  
nowym Skarbnikiem Gminy

Tegoroczna susza, dla sektora rolniczego była szczegól-
nie uciążliwa. W sierpniu rolnicy z  terenu naszej gminy za-
częli zgłaszać się do urzędu informując o stratach, jakie z po-
wodu suszy wystąpiły w ich gospodarstwach. W związku z tą 
sytuacją na wniosek Wójta Gminy Wiśniew, w dniu 28 sierp-
nia 2015 r. Wojewoda Mazowiecki powołał skład terenowej 
komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rol-
nych, spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosfe-
rycznymi – suszą na terenie gminy Wiśniew. W skład komisji 
weszli:

• Stanisław Ługowski – przedstawiciel MODR, Oddział 
w Siedlcach;

• Krzysztof Ginter – Radny Mazowieckiej Izby Rolniczej;

• Marek Okniński – Radny Mazowieckiej Izby Rolniczej; 

• Jan Adamczyk – inspektor Urzędu Gminy Wiśniew;

• Jolanta Ostrowska – inspektor Urzędu Gminy Wiśniew.

Do Urzędu Gminy Wiśniew wpłynęło 223 wnioski o sza-
cowanie szkód w  uprawach rolnych. Zgodnie z  regulami-
nem pracy komisji terenowych, na pomoc mogli liczyć rol-
nicy, którzy ponieśli straty powyżej 30% średniej rocznej 
produkcji rolnej w danym gospodarstwie rolnym. Podstawą 
do wyliczania produkcji były dane liczbowe do szacowania 
strat w uprawach rolnych poniesionych w wyniku klęsk ży-
wiołowych w 2015 r. oraz dane liczbowe do szacowania strat 
w  działalnościach zwierzęcych opracowane przez MODR 
w Warszawie. 

Po sporządzeniu wszystkich protokołów i  wizji lokalnej 
w  terenie, w  związku ze zmianą cen pogłowia bydła, jakie 
dokonał MODR, komisja zmuszona była do ponownego 
przeliczenia protokołów ze 103 gospodarstw rolnych. 

W  efekcie podjętych działań w  62 gospodarstwach 
rolnych (28% ogółu złożonych wniosków) oszacowano 
szkody wynoszące ponad 31% produkcji rolnej.

PODSUMOWANIE PRAC  
GMINNEJ KOMISJI SUSZOWEJ

Wysokie temperatury jakie miały miejsce tego lata z jednej strony sprzyjały wszystkim wcza-
sowiczom, z drugiej zaś spędzały sen z powiek rolników posiadających uprawy polowe. 

Referat GK

Fot. UG
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W sierpniu br. gmina Wiśniew zakończyła jedną z 
większych inwestycji kubaturowych pn.: „Termomoder-
nizacja, przebudowa dachu i budynku Zespołu Oświato-
wego w Wiśniewie - Etap II”.  

Roboty wykonywane były w części wschodniej i środko-
wej obiektu. Wykonawcą zadania inwestycyjnego była firma 
Zakład Remotowo-Budowlany Aneta Knap z Łochowa. 
Zakres robót obejmował:
• roboty ogólnobudowlane,
• roboty sanitarne:

−	 wodociągowe,
−	 kanalizacyjne,
−	 centralnego ogrzewania,
−	 wentylacyjne,

• elektryczne,
• zagospodarowanie terenu.

W ramach inwestycji przeprowadzono ulepszenia termo-
modernizacyjne w zakres,  których weszło:
• docieplenie ścian w gruncie płytami styropianowymi,
• docieplenie stropodachów płytami z wełny mineralnej,
• docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowy-

mi,
• wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
• ulepszenie systemu grzewczego,
• ulepszenie instalacji ciepłej wody użytkowej.

Dodatkowo zamon-
towano windę dla osób 
niepełnosprawnych. 
Jej instalacja w znacz-
nym stopniu usprawni 
organizację zajęć dy-
daktycznych. Ucznio-
wie niepełnosprawni 
będą mieli pełny, nie 
utrudniony dostęp do 
pracowni przedmioto-
wych, które znajdują się 
na pierwszym piętrze 
budynku. Na montaż 
windy gmina Wiśniew 
otrzymała dofinanso-
wanie z Mazowieckiego 
Oddziału PFRON w ra-

mach „Programu wyrównywania szans między regionami II”, 
obszar B – likwidacja barier architektonicznych, w wysokości 
39 729,00 zł.

W trakcie prowadzonych robót dodatkowo zaszła po-
trzeba modernizacji instalacji teleinformatycznej, alarmo-
wej, szkolnego radiowęzła, monitoringu. Przeprowadzono 
również gruntowny remont klatki schodowej.

Gmina Wiśniew na realizację tej inwestycji złożyła wnio-
sek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Warszawie, w ramach VI konkursu Programu 
priorytetowego „System zielonych inwestycji (GIS – Green 
Investment Scheme). Część 1) Zarządzanie energią w bu-
dynkach użyteczności publicznej”. Niestety pomimo pozy-
tywnej oceny formalnej, wniosek z powodu braku środków 
znalazł się na liście rezerwowej. 

Zadanie to sfinansowane zostało ze środków własnych. 
Wartość robót wyniosła ok.: 2,5 mln zł.

Referat RI

Zakończenie inwestycji  
w Zespole Oświatowym w Wiśniewie

Gmina Wiśniew zakończyła realizację zadania inwe-
stycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłącza-
mi i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiśniew 
na terenie gminy Wiśniew”.  

Wniosek o przyznanie pomocy został złożony w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w styczniu 
2014 r. w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla go-
spodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Zgodnie z podpi-
saną umową pomiędzy Samorządem Województwa Mazo-
wieckiego, a gminą Wiśniew na realizację ww. zadania otrzy-
maliśmy dotację  w wysokości 243  687,00 zł. Wykonawcą 
inwestycji była firma wyłoniona w przetargu nieograniczo-
nym - Inżynieria ADAMPOL, Adam Michalik. Zakres robót 
obejmował budowę sieci wodociągowej z przyłączami oraz 
sieci kanalizacji sanitarnej o następujących długościach:

1.    sieć wodociągowa:
−	 øz 225 PCV: 69 m,
−	 øz 160 PEHD: 1933 m,
−	 øz 110 PEHD: 183 m,
−	 øz 90 PEHD: 31 m,

2.    przyłącza wodociągowe:
−	 øz 63 PEHD: 59 m,
−	 øz 50 PEHD: 12 m,
−	 øz 40 PEHD: 320 m,
3.    sieć kanalizacji sanitarnej:
−	 øz 250 PCV: 65 m.
30 czerwca br. gmina na złożyła w Urzędzie Marszałkow-

skim wniosek o płatność, który został pozytywnie zaopinio-
wany. Przeprowadzona na miejscu rutynowa kontrola ww. 
inwestycji, przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Mazowieckiego nie wniosła uwag. Obecnie 
gmina czeka na wypłatę przyznanej dotacji. 

Referat RI

INWESTYCJA WODOCIĄGOWA  
W WIŚNIEWIE

Zagospodarowanie terenu. Fot. UG

Winda dla niepełnosprawnych. Fot. UG

Szatnia. Fot. UG

ZO Wiśniew od strony ul. T. Kościuszki Fot. UG

Fot. UG

Fot. UG

Fot. UG Fot. UG
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Remonty cząstkowe 
dróg na terenie  
gminy Wiśniew

Poprawa jakości nawierzchni dróg na terenie gminy 
jest jednym z ważniejszych priorytetów władz samorzą-
dowych. Ubytki w nawierzchni, które rokrocznie poja-
wiają się po okresie zimowym, z jednej strony są uciąż-
liwe dla uczestników ruchu drogowego, z drugiej zaś 
stanowią dla nich nie lada zagrożenie.

Mając na względzie bezpieczeństwo mieszkańców oraz 
wszystkich kierowców poruszających się po naszych dro-
gach w miesiącu lipcu br. gmina przeprowadziła remonty 
cząstkowe ubytków w nawierzchniach bitumicznych. 

Roboty drogowe wykonane były dwoma metodami. 
Pierwszą z nich była naprawa mieszanką mineralno-bi-
tumiczną na gorąco. Remont tą metodą przeprowadziła 
firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych 
DROGBUD sp. z o.o. z Łukowa na następujących ciągach dro-
gowych:
• Wiśniew – Ciosny – Radomyśl: 33,70 m2;
• Radomyśl: 19,10 m2;
• Nowe Okniny – DK63: 20,20 m2;
• DK63 – Stare Okniny: 69,80 m2;
• Gostchorz: 64,90 m2;
• Mroczki – Smiary – Łupiny: 106,40 m2;
• Wiśniew-Kolonia: 35,90 m2;
• Mościbrody: 69,60 m2;
• Lipnik – Stok Wiśniewski: 85,30 m2;
• Helenów – Ujrzanów: 34,10 m2;
• Wiśniew – Stok Wiśniewski – Myrcha 46,10 m2.

Drugą zastosowaną metodą naprawy ubytków drogo-
wych było zastosowanie emulsji asfaltowej z grysami. Robo-
ty te wykonała Firma Usługowo Handlowa Krzysztof Proku-
rat z Rakowca na nw. ciągach drogowych:
• Wiśniew – Ciosny – Radomyśl:  37,89 m2;
• Zabłocie: 12,49 m2;
• Stare Okniny: 48,53 m2;
• Śmiary – Łupiny: 15,70 m2;
• Wiśniew: 9,05 m2;
• Wiśniew – Stok Wiśniewski: 2,62 m2;
• Lipnik – Stok Wiśniewski:  44,46 m2;
• Stok Wiśniewski – Myrcha: 48,03 m2;

Łączna wartość wykonanych robót wyniosła 54 377,90 zł.

Referat GK.

Gmina Wiśniew zakończyła realizację inwestycji pn.: 
„Budowa drogi gminnej w Mościbrodach”.

Wykonawcą zadnia była firma TRANS-KOST Janusz Kra-
suski z  Nowych Oknin. Inwestycja polegała na wykonaniu 
nw. zakresu:
1) odcinek II:

• jezdnia o długości 339 m i szerokości 5 m o nawierzch-
ni z betonowej kostki brukowej 8 cm, obramowanej 
krawężnikiem wtopionym,

• opaska gruntową o szerokości 0,50 m obsiana trawą,
• skrzyżowanie z drogą gminną z łukami o promieniach 

R= 8,0 m,
• oświetlenie jezdni,

2) odcinek Ib:
• nawierzchnia tłuczniowo-żwirowa o  długości 105 m 

i  szerokości 3 m, częściowo obramowana krawężni-
kiem wtopionym.

Łączna wartość zadania wyniosła 240 632,28 zł. 
Referat RI

Budowa drogi  
w Mościbrodach

W  miesiącu wrześniu gmina Wiśniew rozstrzygnęła 
kolejne przetargi na budowę dróg.

Pierwszy z  nich dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: 
„Przebudowa drogi dojazdowej do pól w  miejscowo-
ści Mroczki”. Na realizację tej inwestycji gmina otrzymała 
dotację w  wysokości 40 000 zł, ze środków Samorządu 
Województwa Mazowieckiego związanych z  wyłączeniem 
z produkcji gruntów rolnych. W przetargu nieograniczonym 
najkorzystniejszą ofertę złożyła firma MERKRAS Michał 
Krasuski z  Nowych Oknin, na kwotę 75 373,17 zł. Zakres 
robót budowlanych obejmuje:
•	 mechaniczne ścinanie drzew oraz wywóz dłużyc, karpin 

i gałęzi (materiał z wyrębu będzie stanowił własność wyko-
nawcy),

•	 wykonanie nawierzchni betonowej ze żwiru stabilizowa-
nego cementem o grubości 15 cm na podbudowie pia-
skowo-żwirowej,

•	 nawierzchnia betonowa będzie miała długość 350 m 
i szerokość 5 m.
Drugi rozstrzygnięty przetarg dotyczył zadania pn.: 

„Przebudowa drogi gminnej Borki-Kosiorki - Helenów 
na odcinku 700 m”. Wykonawcą wyłonionym w przeprowa-
dzonym postępowaniu przetargowym została firma MIKST 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych z Węgro-
wa. Wartość zaplanowanych robót wynosi 249 567,00 zł. 
W ich zakres wchodzi:
•	 przebudowa odcinka o długości 700 m od km 0+775 do 

km 1+475,
•	 remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej o  łącznej 

powierzchni ok. 250 m2 na odcinku od km 0+000 do km 
0+775,

•	 wykonanie dwóch warstw ścieralnych asfaltowych 4+4 
cm ułożonych na warstwie pośredniej z kruszywa łama-
nego 0÷31,5 o grubości 10 cm,

•	 szerokości nowej nawierzchni: zmienna od 4,5 m do 5 m.
W dniu 24 września br. rozstrzygnięto kolejne postępo-

wanie przetargowe na zadanie pn.: „Przebudowa drogi 
gminnej w Nowych Okninach”. Na wykonanie tej inwesty-
cji najkorzystniejszą ofertę złożyła firma FEDRO Sp. z  o.o. 
z Osiecka. Wykonawca zobowiązał się wykonać roboty bu-
dowlane za kwotę 103 104,41 zł. Zakres prac obejmuje:
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfalto-

wych, warstwa wiążąco-wyrównawcza gr. po zagęszcze-
niu 4 cm;

- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfalto-
wych, warstwa ścieralna gr. po zagęszczeniu 4 cm;

- droga długości 401,5 m i szerokości 5 m.
Zakończenie ww. inwestycji przewidziano w październi-

ku 2015 r.
O  realizacji powyższych zadań inwestycyjnych będziemy 
Państwa informować na bieżąco na stronie www.wisniew.pl.

Referat RI

Nowe punkty świetlne 
na terenie gminy Wiśniew

W miesiącu sierpniu zakończono dwa zadania inwe-
stycyjne, tj.: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejsco-
wości Kaczory” i „Budowa oświetlenia ulicznego Mości-
brody - Wólka Wiśniewska”.

Inwestycja w  Kaczorach polegała na budowie linii na-
powietrznej oświetlenia ulicznego nn 0,4 kV AsXSn 2x25 na 
odcinku o długości 243 m, montażu opraw oświetleniowych 
oraz szafy SON wraz z  wyposażeniem. Wykonawcą wyło-
nionym w postępowanie przetargowym była firma ELDOB 
Krzysztof Dobrzyński, ul. Natolin 17, Stara Niedziółka,  
05-300 Mińsk Mazowiecki. Łączny koszt zadania wyniósł  
18 377,39 zł.

Zadnie realizowane na pograniczu miejscowości Mo-
ścibrody - Wólka Wiśniewska polegało na budowie linii 
napowietrzno-kablowej nn 0,4 kV o dł. ok. 1,2 km, montażu 
skrzynki oświetlenia ulicznego w obrębie stacji transforma-
torowej nr 1822 „Wólka Wiśniewska 1” w m. Wólka Wiśniew-
ska i  Mościbrody gm. Wiśniew. Wykonawcą była firma EL-
-MAR Sp. z o.o. ul. Wschodnia 36 d, 87-100 Toruń. Wartość 
tej inwestycji po przeprowadzonym przetargu nieograniczo-
nym wyniosła 90 479,21 zł.

Komisja odbierająca obydwa zadania inwestycyjne nie 
wniosła uwag do jakości wykonanych prac.

Obecnie trwają czasochłonne procedury formalne 
związane z zawarciem umowy z dostawcą energii elek-
trycznej, po czy nastąpi montaż licznika energii i  fak-
tyczne uruchomienie oświetlenia.

Referat RI

Rozstrzygnięte przetargi 
na budowę dróg

Droga Wiśniew - Ciosny.

Droga Wiśniew - Ciosny.Droga Ciosny - Borki-Paduchy.

Nowe oświetlenie Mościbrody - Wólka Wiśniewska. Fot. UG

Nowe oświetlenie w Kaczorach. Fot. UGFot. UG

Fo
t. 

U
G



Gminne Wieści Gminne Wieści12 13

Jednostki OSP z terenu gminy Wiśniew 
wzbogaciły się o kolejny sprzęt ratowni-
czy. Gmina Wiśniew zakończyła realizację 
zadania inwestycyjnego pod nazwą „Za-
kup sprzętu ratowniczego dla jednostek 
OSP z terenu Gminy Wiśniew”. 

Decyzją Zarządu Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki 
Wodnej w Warszawie na realizację ww. za-
dania otrzymaliśmy dotację w wysokości 
20  000,00 zł - umowa dotacji nr 0686/15/
NZ/D z dnia 07.09.2015 r.

Ochotnicy z Radomyśli otrzymali: roz-
pieracz kolumnowy z 10 m wężem hydrau-
licznym i wentylator osiowy, natomiast 
druhowie z Wiśniewa: pompę szlamową, 
turbowentylator oraz 3 kompletne aparaty 
powietrzne. 

Łączna wartość zakupionego sprzętu ra-
towniczego wyniosła 44 290,00 zł. 

Referat RI

SPRZĘT RATOWNICZY DLA OSP

Gmina Wiśniew jest na etapie przygotowań do opra-
cowywania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Jest to 
dokument o  charakterze strategicznym, który opisuje 
kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pa-
kietu klimatyczno-energetycznego, tj. redukcji gazów 
cieplarnianych na poziomie lokalnym.

Celem wdrażania planu jest poprawa stanu środowi-
ska i jakości życia mieszkańców naszej gminy poprzez dzia-
łania w  zakresie m.in. ograniczenia emisji zanieczyszczeń 
pyłowo-gazowych, termomodernizacji budynków mieszkal-
nych  i  użyteczności publicznej, modernizacji i  rozbudowy 
infrastruktury drogowej, zmniejszenia energochłonności 
oświetlenia ulicznego, itp.

Wdrażanie planów gospodarki niskoemisyjnej jest zwią-
zane z przyjęciem w 2007 roku tzw. pakietu energetyczno-

-klimatycznego Unii Europejskiej, którego głównymi celami 
są: podniesienie efektywności energetycznej o 20%, podnie-
sienie udziału OZE w miksie energetycznym oraz obniżenie 
emisji gazów cieplarnianych o  20% (tzw. pakietu 3x20) do 
2020 r.

Ponadto PGN jest dokumentem wymaganym przy 
składaniu wniosków przez gminy o wsparcie ze środków 
UE w ramach perspektywy 2014-2020.

Na opracowanie PGN gmina Wiśniew złożyła wniosek 
do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Warszawie. Wniosek ten został rozpatrzony 
pozytywnie i uchwałą Zarządu, przyznano nam dotację w 
wysokości do 14.852,00 zł, co stanowi do 75% kosztu kwa-
lifikowanego.

Referat RI

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

Początek września to dla władz sa-
morządowych czas wzmożonej pra-
cy nad projektem nowego budżetu 
gminy. Dokument ten określający 
plan dochodów i wydatków, stano-
wi podstawę gospodarki finansowej 
każdej gminy. 

Jedną ze składowych budżetu jest 
fundusz sołecki, czyli pieniądze, które 
w budżecie gminy są zagwarantowa-
ne dla danego sołectwa na realizację 
przedsięwzięć służących poprawie wa-
runków życia mieszkańców. Warunkiem 
przyznania w danym roku budżetowym 
pieniędzy z funduszu, jest złożenie przez 

dane sołectwo do wójta stosownego 
wniosku. Wniosek uprzednio poparty 

uchwałą zebrania wiejskiego, musi być 
dostarczony wójtowi do 30 września 
roku poprzedzającego rok budżetowy 
w celu uwzględnienia go w projekcie 
budżetu gminy. 

W związku z powyższym we wrze-
śniu został przeprowadzony cykl spo-
tkań wójta z  mieszkańcami poszcze-
gólnych miejscowości z terenu gminy 
Wiśniew. Obecność wójta na zebraniach 
była dobrym momentem na omówie-
nie potrzeb oraz zagadnień nurtujących 
mieszkańców. 

Ponadto, spotkania w poszczegól-
nych miejscowościach dało możliwość 
przedstawienia dotychczasowego do-
robku lokalnych władz samorządowych, 
jak też zaprezentowanie planów oraz 
zamierzeń inwestycyjnych na lata naj-
bliższe.

wo

PKW podała oficjalne wyniki gło-
sowania w  referendum przeprowa-
dzonym w  dniu 6 września 2015 r. 
Frekwencja w kraju wyniosła zaled-
wie 7,8%.

Na terenie gminy Wiśniew frekwen-
cja była niewiele wyższa i  wyniosła 
8,25%. Na liczbę 4606 osób upraw-
nionych do głosowania do urn przyby-
ło 380.

Na pierwsze pytanie: „Czy jest Pani/
Pan za wprowadzeniem jednomanda-
towych okręgów wyborczych w wybo-
rach do Sejmu Rzeczypospolitej Pol-
skiej?” – TAK, odpowiedziało 296 osób, 
tj. 79,57%.

Na pytanie drugie: „Czy jest Pani/
Pan za utrzymaniem dotychczasowe-
go sposobu finansowania partii poli-
tycznych z  budżetu państwa?” – TAK, 
odpowiedziało 53 osoby, tj. 14,36%.

Na pytanie trzecie: Czy jest Pani/
Pan za wprowadzeniem zasady ogól-

nej rozstrzygania wątpliwości co do 
wykładni przepisów prawa podatko-
wego na korzyść podatnika? – TAK, 
odpowiedziało 340 osób, tj. 92,39%.

Najwyższa frekwencja była w  ob-
wodzie nr 3 (Gminny Ośrodek Kultury 
w Wiśniewie) – 11,62%, najniższa w ob-
wodzie nr 1 (Gminny Ośrodek Pielę-
gnacji Tradycji Kulinarnych w  Wólce 
Wiśniewskiej) – 5,35%.

wo

Więcej informacji na stronie: 
referendum2015.pkw.gov.pl/

ZEBRANIA - Fundusz Sołecki
Sprzęt otrzymany przez OSP Wiśniew. Fot. UG

Sprzęt otrzymany przez OSP Radomyśl. Fot. UG

Zebranie w miejscowości Helenów. Fot. UG

Fot. UG
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•	 80,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
•	 100,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia,

−	 z tytułu  podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania: 
•	 105,00 zł na dziecko w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimna-

zjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podsta-
wowej lub gimnazjum w przypadku dziecka (osoby uczącej się) legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności 
lub stopniu niepełnosprawności,

•	 63,00 zł na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkiwania do miejscowości, w której znajduje się siedziba 
szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obo-
wiązek szkolny i obowiązek nauki,

−	 dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 100,00 zł,
−	 dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 1 000,00 zł,
−	 dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400,00 zł.

Ponadto: 
−	 zasiłek pielęgnacyjny – 153,00 zł,
−	 specjalny zasiłek opiekuńczy – 520,00 zł,
−	 zasiłek dla opiekuna – 520,00 zł,
−	 świadczenie pielęgnacyjne z  tytułu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym – 1 200,00 zł, a  od 1 stycznia 2016 r. – 

1 300,00 zł.

Zmiana od 1 listopada 2015 r. kryteriów dochodowych oraz kwot zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków 
rodzinnych.

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu 
osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o  zasiłek rodzinny i  specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości 
świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2015 r., poz. 1238) od 1 listopada 2015 r. następuje zmia-
na kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych, a także wysokość zasiłku rodzinnego i dodatków do 
zasiłku rodzinnego.

Od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 31 października 2017 r. kryterium dochodowe będzie wynosiło:
−	 674,00 zł na osobę w rodzinie lub
−	 764,00 zł na osobę w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne.

Od 1 listopada 2015 r. do dnia 31 października 2016 r. kwoty zasiłków rodzinnych będą wynosiły odpowiednio:
−	 89,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
−	 118,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
−	 129,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia

Wysokości dodatków do zasiłków rodzinnych:
−	 z tytułu  samotnego wychowywania dziecka - 185,00 zł, nie więcej jednak niż 370,00 zł na wszystkie dzieci,
−	 z tytułu  wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 90,00 zł na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku ro-

dzinnego,
−	 z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:

Zmiana kryteriów dochodowych 
i zasiłków rodzinnych

GOPS Informuje >>>

Zmiana od 1 października 2015 r. kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecz-
nej.

Z dniem  1 października  2015 r. weszło  w życie rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia 14  lipca  2015 r.  w  sprawie  
zweryfikowanych  kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. 2015  r., poz. 1058).

Zgodnie z zapisami rozporządzenia kryterium dochodowe dla:
−	 osoby samotnie gospodarującej wynosi  – 634,00 zł,
−	 osoby w rodzinie – 514,00 zł.

Zmianie ulegają też kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:
−	 maksymalna kwota zasiłku stałego została określona w wysokości – 604,00 zł,

kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego  – 288,00 zł.

Zmiana kryterium dochodowego  
oraz kwot świadczeń

Informacja w sprawie przyjmowania wniosków na świadczenia  
rodzinne na okres od 1 listopada 2015 r. do 31 października 2016 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniewie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych wraz 
z dodatkami, na okres zasiłkowy 2015/2016 przyjmowane są od dnia 1 września 2015 r. w pokoju nr 12, w godzinach 800-1600.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złożyła wniosek wraz z do-
kumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za 
miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada. Natomiast w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne 
na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, usta-
lenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za listopad następuje do dnia 31 grudnia.

Informacja w sprawie przyjmowania wniosków na świadczenia  
z funduszu alimentacyjnego na okres  

od 1 października 2015 r. do 30 września 2016 r. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniewie informuje, że wnioski o ustalenie prawa ustalenie prawa do świadczeń 
z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2015/2016 przyjmowane są od dnia 1 sierpnia 2015 r. w pokoju nr 12, 
w godzinach 800-1600.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złożyła 
wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata 
świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października. Natomiast w przypadku gdy osoba 
ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami 
w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń 
przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniewie w ra-
mach partnerstwa z  Powiatowym Urzędem Pracy w  Siedl-
cach w  okresie od 01.09.2015 r. do 31.10.2015 r. realizuje 
pilotażowy Program Aktywizacja i  Integracja. Działania-
mi w zakresie aktywizacji zawodowej i integracji społecznej 
bezrobotnych z III profilu pomocy, korzystających ze świad-
czeń pomocy społecznej objętych zostało 6 osób bezrobot-
nych z terenu gminy Wiśniew. 

Program ma na celu pomóc osobom najbardziej oddalo-
nym od rynku pracy, którym należy również pomóc w pro-
blemach rodzinnych, środowiskowych, czy prawnych, a nie 
jedynie przedstawić ofertę pracy.

Program PAI obejmował 2 bloki działań:
−	 Blok Aktywizacja, w ramach którego bezrobotni wykony-

wali na terenie gminy prace społecznie użyteczne, w wy-
miarze 10 godzin tygodniowo, oraz

−	 Blok Integracja, w  ramach którego osoby bezrobotne 
objęte zostały usługami reintegracyjnymi i specjalistycz-
nymi, realizowane przez instytucje pożytku publicznego, 
zwane NGO, na zlecenie PUP. Działania w zakresie inte-
gracji społecznej bezrobotnych, służące kształtowaniu 
aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym, re-
alizowane poprzez grupowe poradnictwo specjalistycz-
ne, warsztaty trenerskie i grupy wsparcia, w wymiarze co 
najmniej 10 godzin tygodniowo.
W ramach Programu PAI bezrobotni przepracują 352 go-

dziny w ramach prac społecznie-użytecznych w instytucjach 
na terenie gminy Wiśniew.

Realizacja programu Program Aktywizacja i Integracja
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W niedzielę 2 sierpnia 2015 r. na placu przed Urzę-
dem Gminy odbył się już po raz dziewiąty Mazowiecki 
Festiwal Kapel Ludowych „Pod Siedlcami w Wiśniewie”. 
Licznie zgromadzoną widownię oraz uczestników Festi-
walu – śpiewająco - powitał  Zespól Ludowy im. Zb. Myr-
chy WIŚNIEWIACY.

Publiczność miała okazję wysłuchać wiele znanych i po-
pularnych melodii ludowych, charakterystycznych dla ob-
szarów Mazowsza i Podlasia. W tegorocznej edycji zmagań 
konkursowych wzięło udział 11 kapel:

• „Mroczkowiacy” z miejscowości Jeleniec;
• Kapela Jana Kani z Lipnik;
• „Wenus” z Łukowa;
• „Zorza” z Łukowa;
• Kapela Janka Muzykanta z Borków-Kosów;
• Kapela „Jaśki” z Sobolewa;
• „Powiślaki” z miejscowości Strych;
• „Melodia” z Łukowa;
• „Bocianisko” z Garwolina;
• Kapela Stanisława Figielskiego z Goniwilka Nowego;
• „Mazowszaki” z Mińska Mazowieckiego.

Po zakończeniu występów konkursowych na scenie za-
prezentowali się nastoletni artyści: Michał Mucha, grający 
na akordeonie oraz kapela w składzie: Konrad Skolimowski 
– akordeon guzikowy, Tomasz Kantowicz – bębenek i Ilona 
Kantowicz - tamburyn. Nie zabrakło również naszego rodzi-
mego muzykanta - Janka Muzykanta.

Publiczność nie ograniczała się tylko do słuchania, ale 
przy bardziej znanych utworach wiele par ruszyło do tańca, 
pozostała część zebranych głośno śpiewała, a wszystko ra-
zem sprawiało wrażenie autentycznej, spontanicznej zaba-
wy.

Poziom Festiwalu był bardzo wysoki i wyrównany, wszy-
scy wykonawcy zebrali zasłużone gratulacje i oklaski, a po 
naradzie Jury w składzie: Michał Hołownia, dyrektor Ze-
społu Szkół Muzycznych w Siedlcach – przewodniczący oraz 
członkowie: Stanisław Wróblewski, były kierownik LZ Wi-

śniewiacy i Marek Stańczuk– lider zespołu Podoba Mi Się 
zdecydowało, że: nagrodę główną - GRAND PRIX IX MFKL 
„Pod Siedlcami w Wiśniewie” otrzyma – „Kapela Jana Kani 
z Lipnik”.

Przyznano także:
• I miejsce – Kapeli „Mazowszaki” z Mińska Mazowieckiego,
• II miejsce – Kapeli „Powiślaki” z miejscowości Strych,
• III miejsce – Kapeli Stanisława Figielskiego z Goniwilka 

Nowego.
Wszyscy uczestnicy otrzymali statuetki i pamiątkowe dy-

plomy, które wręczyli: wójt gminy Wiśniew Krzysztof Krysz-
czuk, przewodniczący Rady Gminy Wiśniew Tomasz Dąbrow-
ski, dyrektor GOK Janina Dołgich oraz fundatorka nagrody 
głównej Teresa Zając.

Organizatorem IX Mazowieckiego Festiwalu Kapel Ludo-
wych był Ośrodek Kultury w Wiśniewie.

„Pod Siedlcami w Wiśniewie...” po raz dziewiąty

W  dniu 31 lipca br. w  Siedlcach 
odbyły się obchody Święta Policji. 
Uroczystości na Skwerze im. Tade-
usza Kościuszki poprzedziła Msza 
św. w  kościele pod wezwaniem św. 
Stanisława Męczennika. 

Z  tej okazji, jak co roku, funkcjonariu-
szom policji oraz osobom zasłużonym 
wręczono odznaczenia, medale oraz akty 
mianowania na wyższe stopnie policyj-
ne. Z  radością informujemy, że wśród od-
znaczonych znalazł się wójt naszej gmi-
ny  Krzysztof Kryszczuk, który otrzymał 
brązowy „Medal za Zasługi dla Policji”.

Medal ten jest polskim odznacze-
niem  cywilnym, nadawanym przez mini-
stra właściwego do spraw wewnętrznych. 
Został ustanowiony ustawą z dnia 7 czerw-
ca 2001 jako odznaczenie za wybitne za-
sługi w  dziedzinie realizacji ustawowych 
zadań Policji.

Od dnia 1 września br. kierow-
nikiem Urzędu Stanu Cywilnego 
w  Wiśniewie została Pani Marlena 
Salach, pełniąca dotychczas funk-
cję Zastępcy Kierownika USC. 

Marlena Salach jest absolwentką Wy-
działu Prawa Uniwersytetu  w  Białymsto-
ku. W urzędzie gminy Wiśniew pracuje od 
15 kwietnia 2003 r. (od 01 stycznia 2004 r. 
jako Zastępca Kierownika USC Wiśniew). 

– Pani Marlena Salach posiada zarów-
no teoretyczne, jak  i  praktyczne przygo-
towanie do pełnienia funkcji Kierownika 
USC. Dodatkowo z  powodzeniem pro-
wadzi sprawy kadrowe w urzędzie gminy 
– mówi Krzysztof Kryszczuk, wójt gminy 
Wiśniew.

Prywatnie jest szczęśliwą żoną i mamą 
dwójki dzieci. W wolnych chwilach prefe-
ruje aktywny wypoczynek na łonie natury.

Pani Marlenie gratulujemy i  życzymy 
kolejnych sukcesów zawodowych!

wo

Medal za Zasługi dla Policji dla wójta gminy Wiśniew

Awans w USC Wiśniew

wo

wo

Finałowa Polka Wiśniewska. Fot. UG

Wręczenie medalu dla Wójta Gminy Wiśniew. Fot. ŻS

Fot. UG
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DOŻYNKI
W niedzielę, 20 września 2015 r., 

w Śmiarach odbyły się Dożynki Gmi-
ny Wiśniew 2015. Niestety, progno-
zy synoptyków tym razem po czę-
ści się sprawdziły i pogoda podczas 
uroczystości nie była zbyt łaskawa. 
Na szczęście późnym popołudniem 
deszcz przestał padać i  występ 
gwiazdy wieczoru odbył się przy 
licznie zgromadzonej publiczności.

Święto plonów tradycyjnie roz-
poczęła dziękczynna Msza święta 
sprawowana przez proboszcza parafii 
Jastrzębie Śmiary ks. mgr Sławomi-
ra Groszka. – Drodzy rolnicy, pragnę 
przede wszystkim najpierw Was serdecz-
nie powitać. Przynosimy dziś do kościo-
ła, owoce ziemi, pracę rąk ludzkich, za 
które chcemy Panu Bogu podziękować. 
– mówił ks. Sł. Groszek. – W każdej Mszy 
świętej, chleb i  wino, stają się znakami 
obecności Chrystusa. Możemy powie-
dzieć, że dzięki pracy rolników (chleb 
i wino), Chrystus staje się obecny wśród 
nas pod postaciami eucharystycznymi. 
Z  nim podziękujmy Ojcu Niebieskiemu 
za tegoroczne plony. Na zakończenie 
nabożeństwa podziękowania za od-
prawioną Mszę św. ks. proboszczowi 
złożyli: Przewodniczący Rady Gminy 
Wiśniew – Tomasz Dąbrowski i sołtys 
sołectwa Śmiary – Anna Krasuska.

Po eucharystii korowód dożyn-
kowy z  pieśnią „Plon niesiemy plon” 
przemieścił się na boisko sportowe 
przy Zespole Oświatowym w  Śmia-
rach, gdzie o  godz. 13.00 rozpoczęła 
się część oficjalna tegorocznych doży-
nek. Na scenie rozbrzmiała tradycyj-
na „Polka Wiśniewska” w  wykonaniu 
Zespołu Ludowego im. Zbigniewa 
Myrchy Wiśniewiacy. Następnie głos 
zabrał Krzysztof Kryszczuk, wójt gmi-
ny Wiśniew, który powitał wszystkich 
uczestników przybyłych na uroczy-
stości, w  szczególności tegorocznych 
Starostów Dożynek - Teresę Jastrzęb-

ską z  Daćbog i  Adama Biernackiego 
ze Śmiar. Po powitaniu i  uroczystym 
otwarciu uroczystości, Starostowie na 
ręce wójta przekazali chleb dożynko-
wy: - Przekazujemy chleb, upieczony 
z  tegorocznych zbiorów. Prosimy aby, 
Pan dzielił go sprawiedliwie, nie za dużo 
i  nie za mało, tak żeby dla wszystkich 
starczyło i  nie zabrakło w  następnym 
roku. Wójt gminy zapewnił, że zrobi 
wszystko, aby tak się stało, po czym 
poprosił Starostów Dożynek, aby po-
dzielili chleb wśród wszystkich uczest-
ników dożynek.

W  dalszej części uroczystości na 
scenę zostali zaproszeni rolnicy, któ-
rzy otrzymali nadawaną przez Ministra 
Rozwoju i  Wsi - Odznakę honorową 
„Zasłużony dla rolnictwa”. W tym roku 
odznakę otrzymali: Roman Borkow-
ski z  Mroczk, Józef Paweł Krasuski 
z  Radomyśli, Jacek Piechowicz z  No-
wych Oknin i  Jarosław Pogonowski 
ze Starych Oknin. Odznaczenia wrę-
czyli Krzysztof Tchórzewski – Poseł na 
Sejm RP, Krzysztof Borkowski – Poseł 
na Sejm RP, Dariusz Stopa – Starosta 
Siedlecki i Krzysztof Kryszczuk – wójt 
gminy Wiśniew.

Uroczystości dożynkowe swo-
ją obecnością zaszczycili: Krzysztof 
Tchórzewski i Krzysztof Borkowski – 
Posłowie na Sejm RP, Dariusz Napiór-
kowski – Dyrektor Delegatury w  Sie-
dlcach Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Mazowieckiego, Dariusz 
Stopa – Starosta Powiatu Siedleckiego, 
Mariusz Osiak – Wójt Gminy Łuków, 
ppłk Ryszard Gorczyca – Dowódca 
Grupy Wsparcia 23. Bazy Lotnictwa 
Taktycznego w  Mińsku Mazowieckim, 
Elwira Hawryluk – przedstawiciel Se-
natora RP Waldemara Kraski, Dariusz 
Jasiński – Prezes MBS w  Zbuczynie, 
Jacek Grabiński – Wiceprezes Stowa-
rzyszenia Wspólnota Polska Oddział 
w  Siedlcach, Stanisław Murawski – 
Kierownik Placówki Terenowej KRUS 
w Siedlcach, Mariusz Wyczółkowski – 
Kierownik Biura Powiatowego Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa w  Siedlcach, Sławomir Izdebski 
– Przewodniczący Ogólnopolskiego 
Porozumienia Związków Zawodowych 
i  Organizacji Rolniczych, Stanisław 
Przesmycki z córką Agnieszką – wła-
ściciele Zakładu Elektrotechnicznego 
ZELTECH, Grzegorz Gołąbek – Prezes 

Korowód dożynkowy. Fot. UG

Msza święta. Fot. UG

Wieńce dożynkowe. Fot. UG

Starostowie Dożynek przekazują wójtowi chleb dożynkowy. Fot. UG

Odznaczenie rolników. Fot. UG

Powitanie gości. Fot. UG
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Zarządu PUK w  Siedlcach, Jacek Ry-
muza – Dyrektor MBS w  Zbuczynie 
Oddział w Wiśniewie.

Po części oficjalnej rozpoczął się 
program artystyczny. Jako pierwsze na 
scenie zaprezentowały się dzieci z Ze-
społów Oświatowych z  terenu gmi-
ny Wiśniew. Tuż po prezentacji szkół 
na scenie pojawił się Ludowy Zespół 
Pieśni i Tańca im. Zbigniewa Myrchy 
WIŚNIEWIACY, LZ im. Z. Myrchy WI-
ŚNIEWIACY, młodzieżowy zespół mu-
zyczny „POWER BEAT” oraz Zespół 
„Radość” z Radomyśli.

Mimo, iż część artystyczna dożynek 
odbywała się przy coraz bardziej pada-
jącym deszczu, nie zniechęciło to, ani 
wykonawców, ani publiczności, która 
nagradzała gromkimi brawami kolej-
nych artystów. Prawdziwy aplauz wy-
wołał pochodzący z Bielska Podlaskie-
go zespół HOYRAKY. Ich występ był 
nie lada gratką dla miłośników muzyki 
folk-rockowej. Grupa ta   w swojej mu-
zyce wykorzystuje wielokulturowości 
własnego regionu, jakim jest Podlasie 
poprzez łączenie tradycyjnych ukraiń-
skich piosenek ludowych z  elementa-
mi współczesnego rytmu (wzbogacając 
je szczyptą rocka i reggae). Ekspresyjna 
wokalistka Katarzyna Kasik Kownac-
ka oraz niezwykle charyzmatyczny 
akordeonista Piotr Ostaszewski wraz 
z resztą składu rozgrzali publiczność do 
czerwoności. Zespół HOYRAKI to laure-
aci wielu konkursów i  przeglądów. To 
także półfinaliści V edycji programu 
„Must be the music. Tylko muzyka”.

Podczas dożynek rozstrzygnięto 
dwa konkursy: na „Najpiękniejszy wie-
niec dożynkowy” oraz „Wiedzy rolni-
czej”. Pierwszy z nich został przeprowa-
dzony w dwóch kategoriach: sołectwa 
i szkoły. 

W  kategorii sołectwa komisja 
w  składzie: Beata Izdebska – prze-
wodnicząca, Bożena Wyrębek – se-
kretarz oraz członkowie Małgorzata  
Dymecka, Agnieszka Przesmycka 
i Katarzyna Grabowiec po obejrzeniu 
10. prac wykonanych przez mieszkań-
ców sołectw: Borki-Kosiorki – Kolo-
nia-Mościbrody, Daćbogi - Pluty, Gos-
tchorz, Helenów, Mroczki, Łupiny, Stare 
Okniny, Śmiary, Radomyśl, Wiśniew, 
przyznała wyróżnienia i wyłoniła zwy-
cięzców:
•	 I  miejsce – KGW w  Daćbogach 

i Plutach, 
•	 II miejsce – sołectwo Wiśniew – 

wykonawca Anna Montewka, 
•	 III miejsce – KGW w Borkach – Ko-

siorkach i Kolonii Mościbrody. 
Wyróżnienie otrzymało: KGW Śmiary, 

KGW Helenów i KGW Łupiny.

W kategorii szkoły kolejność miejsc 
przedstawiała się następująco:
•	 I  miejsce –   Zespół Oświatowy 

w Wiśniewie, 
•	 II miejsce – Zespół Oświatowy 

w Radomyśli, 
•	 III miejsce – Zespół Oświatowy 

w Śmiarach. 

Autorzy wszystkich prac otrzymali 
dyplomy i nagrody rzeczowe.

LZ im. Zb. Myrchy Wiśniewiacy. Fot. UG

Zaproszeni goście. Fot. UG

Zaproszeni goście. Fot. UG

Zespół Radość z Radomyśli. Fot. UG

LZPiT im. Zb. Myrchy Wiśniewiacy. Fot. UG

Rozsterzygnięcie konkursu na Najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Fot. UG
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Konkurs wiedzy rolniczej poprowa-
dził jak co roku Stanisław Ługowski, 
przedstawiciel Mazowieckiego Ośrod-
ka Doradztwa Rolniczego Oddział 
w Siedlcach. Obszerną wiedzą rolniczą 
po raz kolejny popisał się Adam Cie-
ślik z Wiśniewa, który deklasując rywali 
zajął pierwsze miejsce. 

W trakcie imprezy można było sko-
rzystać z  wielu atrakcji, jakie przygo-
towali organizatorzy. Na placu prowa-
dzone były bezpłatne badania profi-
laktyczne (pomiar ciśnienia, poziomu 
cukru), konsultacje z  pracownikami 
ARiMR, MODR, KRUS oraz prezenta-
cje rękodzieła artystycznego. W  bu-
dynku strażnicy OSP Śmiary, funkcjo-
nariusze z Komisariatu Policji w Skórcu 
prowadzili akcję znakowania rowe-
rów. Dużym zainteresowaniem cieszył 
się prezentowany przez policjantów 
z  Komendy Miejskiej w  Siedlcach sy-
mulator jazdy skuterem. Nie zabrakło 
atrakcji dla najmłodszych, tj.: wesołe 
miasteczko, stragany z zabawkami i ła-
kociami.

W miarę upływu czasu na niebie za-
częły pojawiać się pierwsze przejaśnie-
nia. Po godzinie 18.00 uciążliwy deszcz 
w  końcu przestał padać i  publiczność 
mogła znowu bawić się przy scenie, na 
której pojawił się dobrze znany lokal-
nej publiczności zespół MAXIM. Zapre-
zentowane przez nich utwory z minuty 
na minutę podgrzewały coraz bardziej 
atmosferę przed występem gwiazdy 
wieczoru, którą w tym roku był grający 

muzykę disco polo zespół MEJK. Głów-
ny skład zespołu od lat tworzą Elwira 
Smilgin-Brodzik i  jej mąż Mariusz 
Brodzik. Na scenie w czasie koncertów 
towarzyszą im profesjonalni tancerze. 
Można ich zobaczyć i usłyszeć na wie-
lu szklanych ekranach i  rozgłośniach 
radiowych. Licznie zgromadzona pu-
bliczność żywiołowo reagowała na 
prezentowane kolejno hity zespołu tj.: 
„Tańczę z  nim do rana”, „Dla Ciebie” czy 
„Graj dla mnie graj”.

Wspólną zabawę tradycyjnie za-
kończył pokaz sztucznych ogni, po 
którym rozpoczęła się dyskoteka pod 
gwiazdami.

Wójt Gminy Wiśniew szczegól-
ne słowa podziękowania za pomoc 
w  organizacji dożynek kieruje do 

dyrekcji i  pracowników Gminnego Ośrodka Kultury 
w Wiśniewie oraz Zespołu Oświatowego w Śmiarach, Pań 
z  Koła Gospodyń Wiejskich w  Śmiarach oraz członków 
OSP Śmiary. Bez zaangażowania i pomocy tych osób, nie 
udało by się przygotować tej imprezy w takim zakresie.  

Tegoroczne świętowanie nie byłoby również możliwe 
bez wsparcia sponsorów, a byli nimi:

• Pan Stanisław Przesmycki, Zakład Elektrotechniczny 
„ZELTECH” w Siedlcach. 

• Państwo Anna i  Grzegorz Dybciakowie, PPH „AGRO – 
TOP” spółka z. o.o w Wiśniewie. 

• Pan Antoni Józwowicz, Prezes Zarządu Zakładu Utyliza-
cji Odpadów Sp. z. o.o w Siedlcach. 

• Pan Dariusz Jasiński, Prezes Międzygminny Bank Spół-
dzielczy w Zbuczynie. 

• Państwo Joanna i Dariusz Gałachowscy, Cukiernia KLO-
NOWA w Siedlcach. 

• Pan Krzysztof Jastrzębski, FERMA DROBIU - Wiśniew – 
Kolonia. 

• Państwo Katarzyna i Wiesław Księżopolscy – Tworki. 
• Agencja Ubezpieczeniowa Pani Iwona Zacharczuk Jan 

Iwanowski Sp. Jawna działająca na rzecz PZU S.A. 
• Pan Janusz Krasuski, TRANS-KOST – Nowe Okniny. 
• Pan Grzegorz Gołąbek, Prezes Zarządu PUK Serwis 

Spółka z. o.o w Siedlcach. 
• Pani Bożena Orzyłowska, Przedsiębiorstwo Usługowo – 

Handlowe ROLNIK w Radomyśli. 
• Państwo Ewa i Stanisław Wiśniewscy, Piekarnia EWSTA 

w Radomyśli. 
• Pan Sylwester Jastrzębski, tartak Śmiary. 
• Państwo Katarzyna i Tomasz Grabowiec, Tartak Carpi-

nus Wiśniew. 

Serdecznie dziękujemy firmom i instytucjom za okazaną po-
moc. Więcej zdjęć na www.wisniew.pl

Dnia 15 sierpnia 2015 r. w  świę-
to Wniebowzięcia Najświętszej Ma-
rii Panny, Święto Wojska Polskiego 
oraz Rocznicę Bitwy Warszawskiej 
1920 roku, Koło Gospodyń Wiejskich 
w Mroczkach oraz Rada Sołecka wsi 
Mroczki zorganizowała rajd rowero-
wy „Szlakiem historii…”.

Trasa rajdu rozpoczęła się przy po-
mniku w Mroczkach, gdzie po krótkiej 
prelekcji wygłoszonej przez Pana Ro-
mana Krasuskiego, sołtysa wsi Mroczki, 
wszyscy uczestnicy oddali hołd miesz-
kańcom tej miejscowości, którzy w róż-
nych okresach historycznych zginęli, 
walcząc o wolność ojczyzny. 

Następnie szlakiem przez Daćbogi, 
Pluty, Gręzówkę i  Klimki, cykliści do-
tarli do pomnika ks. Brzóski w  Lasach 
Łukowskich. Tutaj w  czasie krótkiego 
postoju, przy muzyce akordeonowej 
wykonywanej przez Pana Mieczysława 
Borkowskiego „Podlaskiego Janka Mu-
zykanta” wszyscy uczcili pieśnią patrio-
tyczną ostatniego przywódcę Powsta-
nia Styczniowego. Kolejnym celem wy-
prawy był wybudowany z czerwonego 
kamienia pomnik partyzantów pol-
skich i radzieckich oraz wiata edukacyj-
na „Ostoja”. Uczestnicy rajdu odwiedzili 
również pomnik żołnierzy AK oraz po-
święcony powstańcom styczniowym 
pomnik „Pod dębem”, po czym udali się 

w drogę powrotną.
Na mecie w WDK Mroczki na uczest-

ników rajdu czekał bigos, pierogi, cia-
sto, kawa, herbata, a przede wszystkim 
orzeźwiający zimny podpiwek. Poczę-
stunek przygotowały panie z Koła Go-
spodyń Wiejskich w Mroczkach. Na za-
kończenie wystąpił Ludowy Zespół im. 
Zbigniewa Myrchy „Wiśniewiacy” oraz 
Pan Mieczysław Borkowski z  blokiem 
pieśni patriotycznych.  

- Walory zdrowotne jazdy rowerem, 
tym bardziej w  takim lesie są nie do 
przecenienia. Święta państwowe, naro-

dowe, kościelne można uczcić na wiele 
sposobów. Ważne by były to także na-
sze osobiste święta sprawiające przy-
jemność i  satysfakcję. Intencją organi-
zatorów rajdu jest łączenie wielu pozy-
tywnych aspektów: pamięć historycz-
na, turystyka, rekreacja. Dziękujemy 
wszystkim uczestnikom i  zapraszamy 
następnym razem – tak, podsumował 
wyprawę organizator rajdu Pan Roman 
Krasuski.

Więcej informacji i zdjęć na stronie 
www.wisniew.pl i www.mroczki.com.pl

wo

Rajd rowerowy

woWystęp Zespołu HOYRAKY. Fot. UG

Występ gwiazdy wieczory Zespołu MEJK. Fot. UG

Pokaz sztucznych ogni. Fot. UG

Uczestnicy rajdu. Fot. Roman Krasuski
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ki, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach, 
ks. Sławomir Groszek, proboszcz parafii Jastrzębie Śmiary, 
ks. Adam Krasuski, proboszcz parafii Gręzówka oraz ks. ka-
nonik Andrzej Filipiuk, proboszcz parafii Domanice.

Organizatorami uroczystości byli: Krzysztof Tchórzew-
ski, Poseł na Sejm RP, ks. Sławomir Groszek, proboszcz 
parafii Jastrzębie Śmiary, Krzysztof Kryszczuk, Wójt Gminy 
Wiśniew, Mariusz Osiak, Wójt Gminy Łuków oraz Julian Ja-
strzębski z Plut i Jerzy Soczewka z Trzcińca.

Pod pomnikiem poległych złożono wieniec oraz zapalo-
no symboliczne znicze. W uroczystości wzięli udział miesz-
kańcy z  gminy Domanice, Łuków, Wiśniew oraz młodzież 
z pocztem sztandarowym z Zespołu Oświatowego w Śmia-
rach.

Po mszy wszyscy zebrani zostali zaproszeni na poczęstu-
nek przygotowany przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich 
w Śmiarach.  

W niedzielne popołudnie 13 września br. w Wólce Wiśniew-
skiej odbyła się po raz ósmy cykliczna impreza pn.: „Święto 
chleba”. Obchody te na stałe wpisały się w  kalendarz imprez 
organizowanych na terenie gminy Wiśniew.

 Organizatorzy, tj.: Koło Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza Straż 
Pożarna i  Rada Sołecka z Wólki Wiśniewskiej jak co roku dołożyli 
wszelkich starań, aby każdy z  uczestników znalazł „coś dla sie-
bie”. Uroczystości o godz. 14.00 rozpoczęła Msza święta sprawowa-
na przez ks. Mirosława Sidoruka, wikariusza parafii Najświętszego 
Serca Jezusowego w Wiśniewie. 

Po zakończeniu eucharystii rozpoczęła się część artystyczna. Na 
scenie jako pierwsza zaprezentowała się schola „Serca sercu” pod 
przewodnictwem Pani Małgorzaty Dymeckiej. Artyści przy akom-
paniamencie gitar zaprezentowali wspaniały program muzyczny 
zakończony wykonaniem pieśni w języku włoskim. Tuż po występie 
scholii na scenie rozbrzmiała tradycyjna Polka Wiśniewska i pieśni 
ludowe w wykonaniu Zespołu Ludowego im. Zbigniewa Myrchy 
„Wiśniewiacy”. 

Wśród artystów, którzy zaprezentowali się podczas obchodów 
nie zabrakło także Zespołu „Radość” z Radomyśli pod kierownic-
twem Pani Anety Karczmarskiej. Zespół zaprezentował się z no-
wym akompaniatorem Panem Zenonem Celińskim. 

Na scenie pojawił się również młodzieżowy zespół działają-
cy przy Gminnym Ośrodku Kultury w  Wiśniewie: POWER BEAT. 
Młodzi artyści wystąpili w  trzech odsłonach, prezentując kolejno 
program: „Piosenki do słuchania”, „Wiśniewiacy – nowe pokolenie” 
z piosenkami ludowymi oraz „Piosenki disco polo”. Opiekunem gru-
py jest instruktor GOK, Paweł Ksionek.

W  przygotowanie części artystycznej aktywnie włączyły się 
również dzieci i  młodzież z  Wólki Wiśniewskiej. Klaudia Pawlak 
i Dawid Ciołek zaprezentowali zebranym energiczny taniec show 
dance. Mimo, iż jak sami twierdzą, przygodę z  tańcem rozpoczęli 
niedawno ich występ został przyjęty entuzjastycznie przez wszyst-
kich zebranych. Dzieci i młodzież pod kierownictwem Pani Moniki 
Ciołek, Przewodniczącej KGW z Wólki Wiśniewskiej wystawiły na 
scenie przeniesioną w czasy współczesne Bajkę o Babie Jadze oraz 
zabawny skecz poruszający temat prawidłowego żywienia w spo-
rcie. Zgromadzona publiczność zgodnie twierdziła po ich występie, 
że wrodzona naturalność oraz swobodne zachowanie na scenie, 
wróży młodym artystom rychłą karierę aktorską. 

Część artystyczną zakończył solowy występ mieszkańca Wólki 
Wiśniewskiej Pana Leszka, który porwał publiczność do tańca, śpie-
wając tradycyjną pieśnią biesiadną „Hej Sokoły”. 

Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz sprzętu oraz umie-
jętności gaszenia pożarów zaprezentowany przez Ochotniczą 
Straż Pożarną z  Wiśniewa. Pod bacznym okiem strażaków, naj-
młodsi mogli sami przekonać się jak działa prawdziwa armatura 
wodna.

Wśród wielu atrakcji dla ducha organizatorzy przygotowali 
również coś dla ciała. Licznie zgromadzona publiczność mogła 
skosztować pyszny żurek, dania z  grilla, pieczony chleb ze smal-
cem oraz pyszne ciasta. Wszystkie smakołyki przygotowały Panie 
z KGW z Wólki Wiśniewskiej.

Obchody „Święta Chleba” zakończyła dyskoteka, którą trady-
cyjnie poprowadził Pan Paweł Strzemieczny, Sołtys wsi Wólka Wi-
śniewska. 

W uroczystościach w Wólce Wiśniewskiej wzięli udział: Krzysz-
tof Tchórzewski,  Poseł na Sejm RP, Krzysztof Kryszczuk, Wójt 
Gminy Wiśniew, Józef Jan Romańczuk, zastępca wójta, Sylwia 
Paryła, skarbnik gminy oraz radni Rady Gminy wraz z przewodni-
czącym Tomaszem Dąbrowskim.  

Organizatorzy składają specjalne podziękowania Państwu 
Ewie i Stanisławowi Wiśniewskim, właścicielom piekarni EWSTA 
z  Radomyśli za przekazane nieodpłatnie pieczywo oraz OSP Wi-
śniew za prezentację sprzętu i pokazy dla publiczności.

Obchody „Święta chleba” w Wólce Wiśniewskiej

W dniu 13 września br. w Lesie Mroczkowskim po raz 
piąty odbyła się uroczysta Msza święta w 152. rocznicę 
Powstania Styczniowego.

Z roku na rok uroczystości pod Dębem Straceń skupiają 
coraz większą rzeszę osób, pragnących oddać hołd tym, któ-
rzy ofiarą krwi spełnili swój najwyższy patriotyczny obowią-
zek, oddając swe życie w obronie Ojczyzny.

Uroczysta Msza święta w intencji poległych polskich żoł-
nierzy Powstania Styczniowego rozpoczęła się o godz. 16.00. 
Eucharystię sprawowali: ks. prałat dr Mieczysław Głowac-

Uroczystości 
w Lesie Mroczkowskim

Organizatorami obchodów byli: Rada i Wójt Gminy Łuków, Świato-
wy Związek Żołnierzy Armii Krajowej i Towarzystwo Przyrodniczo – Hi-
storyczne „Orlik”. Patronat honorowy objął Prezes Zarządu Głównego 
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Uroczystość poprzedziła o godz. 12.00 Msza święta w intencji Oj-
czyzny odprawiona w kościele Matki Boskiej Częstochowskiej w Grę-
zówce. Następnie na Cmentarzu Wojennym odbył się uroczysty apel 
poległych z udziałem Kompanii Reprezentacyjnej Sił Powietrznych RP 
oraz program artystyczny.

W  uroczystościach wzięli również udział strażacy z  Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Starych Okninach wraz z pocztem sztandarowym. 

Aby pamięć trwała...
W dniu 13 września br. delegacja z naszej gminy reprezentowana przez Pana Krzysztofa Kryszczuka – Wójta Gmi-

ny Wiśniew i Pana Tomasza Dąbrowskiego – Przewodniczącego Rady Gminy Wiśniew, wzięła udział w uroczystościach 
upamiętniających 70. rocznicę zakończenia II Wojny Światowej i 70. rocznicę zamordowania przez funkcjonariuszy 
UB legendarnego dowódcy Armii Krajowej z Jaty kpt. Wacława Rejmaka PS. „Ostoja”. 

wo
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Monika Ciołek, przewodniczaca KGW 
i Paweł Strzemieczny, Sołtys Wólki Wiśniewskiej. Fot. UG.

Uroczysta Msza święta. Fot. UG

Uczestnicy uroczystości. Fot. UG

Janusz Kozioł, Starosta Łukowski i Tomasz Dąbrowski, 
Przewodniczący Rady Gminy Wiśniew. Fot. UGKombatanci Armii Krajowej. Fot. UG
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W  dniu 4 września br. w  hali 
sportowej w  Siemiatyczach od-
był się koncert Zespołu Pieśni 
i Tańca „Śląsk”. Artyści zaprezen-
towali licznie zgromadzonej pu-
bliczności program „A  to Polska 
właśnie”.

Dzięki uprzejmości Wójta Gminy 
Wiśniew na koncert zostały zaproszone 
osoby, które krzewią kulturę na terenie 
gminy Wiśniew oraz swą działalnością 
promują gminę po za jej granicami. 
Wśród nich znaleźli się członkowie  
Zespołu Radość z  Radomyśli, Zespołu 
Ludowego Pieśni i Tańca im. Zbigniewa 
Myrcha Wiśniewiacy, Zespołu Ludowe-
go im. Zbigniewa Myrcha Wiśniewiacy 
oraz młodzieżowego zespołu Power 
BEAT. Nie zabrakło również zaprzy-
jaźnionego z  gminą Wiśniew Pana  
Mieczysława Borkowskiego czyli Pod-
laskiego Janka Muzykanta, który umi-
lił wszystkim uczestnikom podróż  
grając melodie ludowe na harmonijce 
ustnej. 

Dwuczęściowy koncert z  udziałem 
orkiestry, chóru i  baletu w  całości był 
oparty na polskiej muzyce, pieśniach 

oraz tańcach ludowych i narodowych. 
Większą część programu stanowiły 
kompozycje lub opracowania muzycz-
ne Stanisława Hadyny oraz układy cho-
reograficzne Elwiry Kamińskiej – duetu 
twórców potęgi zespołu „Śląsk”. W pro-
gramie znalazły się popularne utwory 
Stanisława Hadyny, takie jak: „Karo-
linka”, „Szła dzieweczka”, „Hej, te nasze 
góry”, „Ondraszek” oraz opracowania 
muzyczne do takich tańców, jak: trojak, 

taniec chustkowy, kujawiak - oberek, 
krakowiak, polonez - mazur i tańce gó-
rali podhalańskich.

– Koncert Zespołu „Śląsk” to nie-
zapomniane, wspaniałe widowisko  
artystyczne, które na długo pozostanie 
w pamięci nas wszystkich – tak podsu-
mowała występ Aneta Karczmarska, 
kierownik Zespołu Radość z Radomyśli.  

W dniu 21 września br. w sali kon-
ferencyjnej urzędu gminy odbyło się 
spotkanie przedstawicieli Lokalnej 
Grupy Działania Ziemi Siedleckiej 
z członkami Kół Gospodyń Wiejskich 
z  ternu gminy Wiśniew oraz Stowa-
rzyszenia „Mazowieckie Wisienki”.

Spotkanie otworzył Krzysztof 
Kryszczuk, wójt gminy Wiśniew, któ-
ry na wstępie przywitał przybyłych 
przedstawicieli Lokalnej Grupy Działa-
nia Ziemi Siedleckiej, Huberta Pasia-
ka – Prezesa LGD, dr hab. Kazimierza 
Bogdana Łęczyckiego, pracowni-
ka LGD oraz wszystkich zebranych.  
Następnie poinformował, że spotka-
nie dotyczy ważnego tematu, jakim są 

Konsultacje społeczne dotyczące LSR

W  Wiśniewie powstało Lokalne 
Centrum Kompetencji. W  siedzi-
bie Gminnego Ośrodka Kultury od 
czwartku 1 października za darmo 
będzie można korzystać z nowocze-
snego sprzętu komputerowego, dru-
karki i projektora.

- Do dyspozycji użytkowników jest 
pięć stanowisk komputerowych z dostę-
pem do sieci. Można przyjść, żeby wy-
szukać potrzebne informacje, wysłać CV, 
przygotować pismo urzędowe albo spo-
rządzić inny tekst, bądź sprawdzić swoją 
skrzynkę mailową – zachęcają przedsta-
wiciele LCK. 

Pomysłodawcy powstania centrum 
przyznają, że utworzono je głównie 
z myślą o tych, którzy nie mają w domu 
dostępu do sieci. - Większość naszych 
mieszkańców już posiada Internet, ale 
jest też grupa osób, która jeszcze nie zo-
stała do niego podłączona. Ponadto ze 
sprzętu w  LCK mogą również korzystać 
przyjezdni, którzy będą potrzebować 
w danej chwili drukarki czy komputera - 
dodają autorzy pomysłu. 

Zakup wyposażenia nowego cen-
trum kosztował około 50 tysięcy zło-
tych, które udało się pozyskać z  Re-
gionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego oraz 
budżetów państwa i samorządu woje-
wódzkiego. Lokalne Centrum Kompe-
tencji w  Wiśniewie jest jednym z  ele-
mentów projektu pod nazwą „Rozwój 
e-usług i  ich dostępu dla obywateli 
w  ramach Mazowieckiej Sieci Społe-
czeństwa Informacyjnego M@zowsza-
nie”.

LCK będzie czynne w  godzinach 
pracy GOK w  Wiśniewie, tj.: w  ponie-
działki między 8.00 a 16.00, od wtorku 
do piątku do 20.00 oraz w soboty mię-
dzy 11.00 a 14.00. 

ias24

Lokalne Centrum Kompetencji

Koncert Zespołu „Śląsk”

wo

konsultacje społeczne dotyczące opra-
cowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla 
obszaru objętego działaniem Lokalnej 
Grupy Działania Ziemi Siedleckiej 
(LSR).

- Każda z gmin z powiatu siedleckie-
go obecnie zaprasza na konsultacje spo-
łeczne inne grupy docelowe. Dzisiejsza 
obecność przedstawicieli Kół Gospodyń 
Wiejskich z  terenu gminy Wiśniew, nie 
jest przypadkowa. Państwa aktywność 
i  zaangażowanie w  realizację kolejnych 
przedsięwzięć jest godna naśladowania 
przez innych. Dlatego Wasza opinia na 
temat przygotowywanej Lokalnej Stra-

tegii Rozwoju, jest bardzo istotna. – po-
wiedział Krzysztof Kryszczuk wójt gmi-
ny Wiśniew.

W trakcie spotkania Hubert Pasiak – 
Prezes LGD Ziemi Siedleckiej przybliżył 
zebranym ideę funkcjonowania LGD. 
Podkreślił istotna rolę prowadzonych 
konsultacji społecznych. – Dobrze opra-
cowana, dzięki udziałowi mieszkańców 
naszego obszaru w  jej przygotowanie, 
Lokalna Strategia Rozwoju w  znaczą-
cym stopniu ułatwi ubieganie się o środ-
ki z  Unii Europejskiej w  perspektywie 
finansowej 2014 – 2020. – powiedział 
Prezes LGD.

W  spotkaniu wziął również udział 
dr hab. Kazimierz Bogdan Łęczycki, 
pracownik LGD Ziemi Siedleckiej, który 
jest bezpośrednio odpowiedzialny za 
przygotowanie LSR. Podczas spotkania 
omówił on dokumenty planistyczno-
-strategiczne, w  kontekście tworzenia 
LSR oraz poprowadził dyskusję nad 
określeniem celów, kierunków działań, 
wpływających na rozwój naszego tere-
nu.  

Przedstawiciele LGD przedstawili 
również zebranym, możliwości ubie-
gania się o środki finansowe z UE w ra-
mach PROW 2014-2020.

wo
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Wyposażenie LCK. Fot. GOK

Wyposażenie LCK. Fot. GOK
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Bezpieczne grzybobranie
Zbieranie grzybów w  Polsce jest 

niezwykle popularnym zajęciem, 
natomiast ich spożywanie stanowi 
mocno osadzony w  naszym społe-
czeństwie zwyczaj żywieniowy. 

Bogate walory smakowe i zapacho-
we zawarte w  grzybach sprawiają, że 
są one chętnie spożywane. Ponadto, 
pobyt w  lesie jak oceniają amatorzy 
grzybobrania jest doskonałą formą ak-
tywnego wypoczynku. Tak więc z  jed-
nej strony mamy do czynienia z cenio-
nym artykułem spożywczym, którego 
zbiór dostarcza wiele przyjemności, 
z drugiej strony niestety grzyby mogą 
stać się przyczyna śmiertelnych za-
truć pokarmowych. Warto więc przed 
wyruszeniem do lasu zaopatrzyć się 
w atlas grzybów, gdyż znajomość grzy-
bów pozwoli nam uniknąć tragicznych 
w skutkach pomyłek.

Podstawowe zasady bezpiecznego 
grzybobrania:
1. Należy zbierać wyłącznie te grzy-

by, co do których nie mamy jakich-
kolwiek wątpliwości, że są jadalne 
(warto korzystać z atlasów);

2. Należy zbierać wyłącznie grzyby 
wyrośnięte i  dobrze wykształco-
ne, gdyż młode owocniki, bez wy-
kształconych cech danego gatunku 
są najczęściej przyczyną tragicz-
nych pomyłek;

3. Początkujący grzybiarze powinni 
zbierać wyłącznie grzyby rurko-
we, ponieważ w  tej grupie nie ma 
grzybów śmiertelnie trujących i jest 
dużo mniejsze ryzyko zatrucia;

4. Unikać błędnych metod rozpozna-
wania gatunków trujących (zabar-
wienie cebuli podczas gotowania, 
ciemnienie srebrnej łyżeczki, gorzki 
smak – gatunki śmiertelnie trujące 
np. Amanita phalloides, Amanita 
verna mają przyjemny, słodkawy 
smak);

5. Zbierać grzyby w  przewiewne ko-
szyki, w  żadnym przypadku w  re-
klamówki foliowe, bo powoduje 
to zaparzanie i  przyspiesza psucie 
grzybów, nie przechowywać świe-
żych grzybów ani potraw z  grzy-
bów zbyt długo; 

6. Nie należy zbierać grzybów w oko-
licach o skupisku odpadów tj. przy 
zakładach produkcyjnych, jak rów-
nież rosnących w  rowach lub na 
skraju lasu, przy drogach o dużym 
natężeniu ruchu - grzyby wchłania-
ją ze swego otoczenia metale cięż-
kie i inne zanieczyszczenia;

7. Nie należy zbierać i  niszczyć grzy-
bów niejadalnych i trujących, gdyż 
wiele z  tych gatunków jest pod 
ochroną i stanowią one część eko-
systemu;

8. W  razie wątpliwości czy zebrane 
grzyby są trujące czy jadalne, moż-
na skorzystać z  bezpłatnej porady 
w  stacjach sanitarno–epidemiolo-
gicznych.
W  przypadku wystąpienia nud-

ności, bólów brzucha, biegunki, 
skurczy mięśni, podwyższonej tem-
peratury, po spożyciu grzybów, na-
leży wywołać wymioty i jak najszyb-
ciej zgłosić się do lekarza. Pamiętaj-
my, że przy zatruciach muchomorem 
sromotnikowym występuje faza po-
zornej poprawy, po której stan cho-
rego gwałtownie się pogarsza. We-
zwany w porę lekarz może uratować 
mu życie.

W  artykule wykorzystano informa-
cje zawarte na stronie Państwowego 
Inspektora Sanitarnego www.gis.gov.pl 

Tegoroczne wakacje dla wczasowiczów były wyjątkowo udane. 
Upalna pogoda w  połączeniu z  zaplanowanym urlopem, gwaran-
towały pełnię szczęścia. Niestety dla psów i  kotów okres wakacji, 
jest najgorszym czasem w roku. Wówczas niektórzy LUDZIE, niestety 
w okrutny sposób pozbywają się swych pupili, czyli tzw. „braci mnie-
jszych”. 

Taka sytuacja miała właśnie miejsce na terenie naszej gminy. W połow-
ie sierpnia, jeden mieszkańców zawiadomił pracowników urzędu, że 
w Wiśniewie w  okolicy tartaku błąka się bezpański pies. Po dotarciu na 
miejsce okazało się, że w przydrożnym rowie siedział psiak, który pilnował 
pozostawionych przy nim rzeczy, należących najprawdopodobniej do 
jego byłego pana. Jak widać tropikalne słońce wypaliło nie tylko rozum, 
ale i sumienie pseudo właściciela tego biednego zwierzaka… 

Pies obecnie przebywa na terenie przytuliska na oczyszczalni 
w  Wiśniewie, wśród siedmiu innych czworonogów, czekających na 
nowych właścicieli.

Osoby zainteresowane adopcją psa prosimy o kontakt z pracownika-
mi oczyszczalni pod nr tel. 609-516-799.

PSY DO ADOPCJI

Mimo, iż pogoda i temperatury 
wskazywały na okres wakacyjny, na 
kartce kalendarza widniał 1 wrze-
śnia. Dla uczniów był to czas na roz-
poczęcie edukacji w nowym roku 
szkolnym 2015/2016.

- Na uroczystościach inaugurujących 
rok szkolnych 2015/2016 w Zespołach 
Oświatowych w Wiśniewie, Radomyśli i 
Śmiarach uczniowie i szanowne grona 
pedagogiczne z oznakami wypoczyn-
ku – opalenizną, witali się wzajemnie 
promiennymi uśmiechami – mówi Wójt 
Gminy Wiśniew Krzysztof Kryszczuk, 
który uczestniczył w uroczystości w Ze-
spole Oświatowym w Wiśniewie.  Rok 
szkolny 2015/2016 na terenie gminy 
Wiśniew rozpoczęło 328. uczniów szkół 
podstawowych, 160. gimnazjalistów 
oraz 90. dzieci w przedszkolu i oddzia-
łach przedszkolnych.

Nowy rok szkolny dla uczniów, 
dzieci, kadry pedagogicznej i pracow-
ników obsługi Zespołu Oświatowego 
w Wiśniewie to również nowe, dużo 
lepsze warunki nauki i pracy. Najstar-

sza część obiektu szkolnego doczekała 
się realizacji wyczekiwanego od wielu 
lat generalnego remontu, który wła-
śnie został zakończony. Obiekt szkol-
ny jak również teren wokół obiektu są 

nie do poznania. Na parterze obiektu 
mieści się przedszkole z przestronnymi 
trzema pomieszczeniami dydaktycz-
no-wychowawczymi, szerokim koryta-
rzem, toaletami przystosowanymi dla 

najmłodszych. Piętro pierwsze i drugie 
(które uzyskano w wyniku remontu) to 
pomieszczenia dydaktyczne z zaple-
czami na zajęcia zarówno dla uczniów 
szkoły podstawowej jak również gim-

nazjalistów. Większość wyremonto-
wanych pomieszczeń została wyposa-
żona w nowe meble, a przedszkolaki 
dodatkowo w nowe zabawki. 

POCZĄTEK ROKU SZKOLNEGO

Spotkanie z dietetykiem
Dnia 18 września 2015 r. odbyło się w klasach młodszych 

spotkanie z paniami dietetyczkami. Spotkanie zorganizowa-
ła p. Aneta Cholewka. Dzieci dowiedziały się jak racjonalnie 
sporządzać zdrowe posiłki oraz jak wielką rolę odgrywa śnia-
danie.

Dożynki 2015
W niedzielę, 20 września 2015 r., w Śmiarach odbyły się 

Dożynki Gminy Wiśniew 2015. Święto plonów tradycyjnie 
rozpoczęła dziękczynna Msza święta. Po eucharystii koro-
wód dożynkowy przemieścił się na boisko sportowe przy 
Zespole Oświatowym w Śmiarach, gdzie o godz. 13.00 roz-
poczęła się część oficjalna tegorocznych dożynek: przemó-
wienia, wręczenie medali zasłużonym rolnikom.

Po części oficjalnej rozpoczął się program artystyczny. 
Zespół Oświatowy w Radomyśli reprezentowało 16 uczniów 
szkoły podstawowej przygotowanych przez panią Martę 
Gregorczyk i panią Małgorzaty Goławskiej zatańczyło polski 
taniec narodowy - Polonez.  

Podczas dożynek rozstrzygnięto też konkurs na „Najpięk-
niejszy wieniec dożynkowy”. Nasza szkoła zajęła II miejsce 
i otrzymała dyplom oraz bon podarunkowy na 400 zł.

W trakcie imprezy można było skorzystać z wielu atrakcji, 
jakie przygotowali organizatorzy.

Opiekę nad uczniami podczas Dożynek sprawowały  
p. Zofia Grzegorczyk i p. Urszula Mężyńska.

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 
Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia (World Multiplica-

tion Table Day - WMTDay) to akcja edukacyjna, której celem 
jest propagowanie nauczania-uczenia się matematyki. Ma 
ona zachęcić do  przypomnienia sobie tabliczki mnoże-
nia. Akcja jest okazją dla uczniów do nadrobienia „tabliczko-
wych” zaległości po wakacjach. Natomiast dorośli mogą dać 
przykład dzieciom – pokazując swoją świetną znajomość 
trudnych przypadków mnożenia. 

Nasza szkoła w  tym roku po raz pierwszy wzięła udział 
w  tej akcji. Ze znajomością tabliczki mnożenia mierzyli się 
wszyscy uczniowie, którzy powinni już zgłębić jej tajniki 

Zespół Oświatowy w Radomyśli
wo

wo

bw

Fot. WO

Fot. UG

Początek roku szkolnego w ZO Wiśniew. fot. UG
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Początek roku szkolnego 
„Witaj szkoło!” - takim hasłem rozpo-

częliśmy kolejny rok szkolny. Po Mszy 
św. celebrowanej przez proboszcza 
ks. Sławomira Groszka w  kościele pw. 
Świętej Rodziny w  Jastrzębiach Śmia-
rach, cała społeczność szkolna zebrała 
się na sali gimnastycznej, gdzie o godz. 
10.00 nastąpiło powitanie wszystkich 
zebranych: nauczycieli, uczniów i  ich 
rodziców. 

Po wprowadzeniu sztandaru i  od-
śpiewaniu hymnu państwowego p. 
Dyrektor Anna Dziedzina odczytała list 
Prezesa Rady Ministrów Pani Ewy Ko-
pacz skierowany do uczniów, rodziców 
i  nauczycieli oraz fragmenty listów: 
Rzecznika Praw Dziecka Pana Marka 
Michalaka i Wójta Gminy Wiśniew Pana 
Krzysztofa Kryszczuka. Obejrzeliśmy 
również część artystyczną w  wykona-
niu uczniów kl. III, przygotowanych 
przez p. Grażynę Jastrzębską. 

Po części oficjalnej uczniowie udali 
się do klas na spotkanie z wychowaw-
cami.

Uroczystości pod Dębem Straceń
Od kilku lat poczet sztandarowy 

naszej szkoły wraz z opiekunami bierze 
udział we mszy św. w Lesie Mroczkow-

skim. Podobnie i w tym roku – 13 wrze-
śnia 2015 r., w 152 r. rocznicę stracenia 
powstańców - polskich żołnierzy Po-
wstania Styczniowego, reprezentacja 
szkoły uczestniczyła w uroczystościach 
pod Dębem Straceń w  Lesie Mrocz-
kowskim. Jest to dla młodych ludzi nie 
tylko duchowe przeżycie, ale również 
ważna lekcja patriotyzmu. Staramy się 

pamiętać o  tych, co walczyli za naszą 
Ojczyznę, bo dzięki nim żyjemy i jeste-
śmy Polakami.

We wrześniu w naszej szkole tra-
dycyjnie ma miejsce spotkanie z po-
licjantem.

14 września 2015 r. gościliśmy asp. 
szt. Janusza Cabaja z  Sekcji Ruchu 

oraz chętni nauczyciele. Na dolnym korytarzu koordynator 
akcji p. J. Niedziółka przybliżyła zgromadzonym cel akcji 
i  przy pomocy wolontariuszek rozdzieliła pomiędzy biorą-
cych udział w akcji zadania, łamigłówki i kolorowanki doty-
czące tabliczki mnożenia. Następnie wszyscy rozeszli się do 
sal, aby sprawdzić swoją wiedzę i stanąć w szranki z innymi 
uczestnikami o zdobycie tytułu „Mistrza Tabliczki Mnożenia”. 
W naszej szkole było 36 Mistrzów.

Bijemy rekord w resuscytacji!!!
Program Edukacyjny „Ratujemy i Uczymy Ratować” za-

prasza do bicia rekordu w  jednoczesnym prowadzeniu re-
suscytacji krążeniowo – oddechowej przez jak największą 
ilość osób. Nasza szkoła zgłosiła się do tej akcji.

W związku z tym zapraszamy wszystkich chętnych rodzi-
ców, strażaków, mieszkańców okolicznych miejscowości do 
próby pobicia rekordu w  resuscytacji krążeniowo – odde-
chowej razem z nami.

Całe wydarzenie odbędzie się 16 października 2015 
roku (piątek) i  polegać będzie na jednoczesnym wyko-
nywaniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej na jak 
największej ilości fantomów, a co za tym idzie przez jak 
największą ilość osób.

Akcja będzie trwała pół godziny i chcemy, aby przez ten 
czas jak najwięcej osób wzięło w nim udział, więc w trakcie 
ustanawiania rekordu, dopuszczalne jest zmienianie się przy 
fantomie. 

Oczywiście nasze zmagania będziemy dokumentować 
za pomocą aparatu lub kamery,  a potem ten film przekaże-
my WOŚP. 

Więcej informacji o  akcji znajdziecie  na stronie  http://
www.wosp.org.pl/uczymy_ratowac/cala_polska_uczy_rato-
wac/rekord

Projekty, programy…
Od września realizowanych jest w  naszej szkole wiele 

programów i projektów edukacyjnych. Między innymi są to:
• III edycja „WF z klasą”;
• III edycja „Młodzi Przedsiębiorczy”;
• kontynuacja „Mali meteorolodzy”;
• Kluby Młodego Odkrywcy;
• Koło Dziennikarskie;
• Wolontariat Szkolny.

Zapraszamy do czytania blogów projektowych – adresy 
blogów na stronie internetowej szkoły: www.zo-radomysl.pl

Zespół Oświatowy w Śmiarach

Drogowego Komendy Miejskiej Policji 
w  Siedlcach. Funkcjonariusz wygłosił 
pogadankę dla dzieci i  młodzieży nt.: 
„Bezpieczna droga do szkoły”. Przypo-
mniał również o konieczności noszenia 
elementów odblaskowych. Na zakoń-
czenie wszyscy uczestnicy spotkania 
otrzymali kolorowe odblaski. 

ZO Śmiary na Dożynkach Gminy 
Wiśniew

20 września 2015 r. po euchary-
stii w  kościele pw. Świętej Rodziny 
w  Śmiarach, gdzie odprawiana była 
msza św. dziękczynna rozpoczynająca 
święto plonów, cały korowód dożynko-
wy przemieścił się na boisko sportowe 
naszej szkoły. To tam właśnie po części 
oficjalnej, która rozpoczęła się o godz. 
13.00 przyszedł czas na część arty-
styczną. I  tak po kolei zaprezentowały 
się wszystkie szkoły. Jako współorgani-
zatorzy dożynek staraliśmy się zapre-
zentować jak najlepiej. Uczniowie trze-
ciej klasy szkoły podstawowej pokazali 
swój talent wokalny .Można było po-
dziwiać Justynę Żurawską, Dominikę 
Oknińską i Paulinę Krasuską w piosen-
ce „Pięknie żyć”, Kaję Filipczuk i Krzysz-
tofa Jastrzębskiego w utworze „Reggae 
luz”, Paulinę Jastrzębską i  Krzysztofa 
Jastrzębskiego w  piosence „Walczyk 

szczęśliwych dzieci”. Do występu przy-
gotowała ich wychowawczyni-pani 
Grażyna Jastrzębska. Anna Krasuska 
reprezentowała zaś gimnazjum i  za-
śpiewała utwór Anny Jantar „Radość 
najpiękniejszych lat”. Do występu Anię 
przygotowała pani Agnieszka Wiśniew-
ska. Na zakończenie w  niezwykle eks-
presyjnym tańcu zaprezentowała się 
formacja tańca nowoczesnego „Śmiar-

Dence”, pod kierownictwem pani Ewy 
Radzimińskiej.

Mamy nadzieję, że wszystkim po-
dobał się występ naszych uczniów, 
a na następne zapraszamy przy naj-
bliższej okazji.

Przed nami nowe wydarzenia, ale 
o tym, co będzie się u nas działo napi-
szemy w następnym numerze.

Bożena Michalak

W dniu 15 września 2015 na boisku „Orlik” w Wiśnie-
wie odbyły się eliminacje gminne „VI Turnieju Orlika 
o puchar Premiera RP ”.

Turniej rozegrany został oddzielnie dla dziewcząt i chłop-
ców w dwóch kategoriach wiekowych: 10-11 lat oraz 12-13 
lat. W eliminacjach wzięli udział: drużyny Zespołu Oświato-
wego w  Śmiarach oraz przedstawiciele gospodarzy wysta-
wiając po dwa zespoły w każdej kategorii.

We wszystkich czterech turniejach, tj. dziewczęta 10-11, 
chłopcy 10-11, dziewczęta 12-13, chłopcy 12-13 lat, sukces 
odnieśli podopieczni Tomasza Oknińskiego i Katarzyny Dziu-
by z Zespołu Oświatowego w Wiśniewie. Srebro przypadło 

przedstawicielom  Zespołu Oświatowego ze Śmiar, a brąz ze-
społom Wiśniewa II. Zawody dostarczyły ogromnych emocji 
zarówno zawodnikom jak również tłumnie zgromadzonej 
publiczności. W zmaganiach wzięło udział około 120 zawod-
ników. Za zaangażowanie i walkę „fair play” wszyscy uczest-
nicy otrzymali pamiątkowe   dyplomy i  opaski. Zwycięskie 
drużyny awansowały do dalszej fazy rozgrywek.

Informujemy, że w najbliższy wtorek  po raz kolejny bo-
isko „Orlik” w Wiśniewie będzie gospodarzem eliminacji Tur-
nieju o puchar Premiera RP na szczeblu wojewódzkim w ka-
tegorii chłopców 10-11 lat.

rp

Gminne eliminacje do VI Turnieju Orlika  
o puchar Premiera RP

Sprostowanie
Informujemy, że w dodatku do Gminnych Wieści nr 47, zatytułowanym: „Osoby pełniące funkcje z wyboru  

w samorządzie Gminy Wiśniew w latach 1990 – 2015” w wykazie Radnych i sołtysów pełniących funkcję pierwszą 
kadencję w poz. 10 wkradł się błąd. Pan Marek Okniński z Plut jest oczywiście wybrany na sołtysa na kadencję  

2014-2018, a nie jak napisaliśmy na radnego Rady Gminy Wiśniew na VII kadencję. Za pomyłkę przepraszamy. 

Z.O. Radomyśl

Spotkanie z policjantem. fot. ZO w Śmiarach

Występ uczniów kl. III.  fot. ZO w Śmiarach
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„Dzisiaj zapukał do mnie las…”
Kiedy po długiej suszy we wrześniu spadł upragniony 

deszcz, miłośnicy grzybobrania tłumnie ruszyli w las. Nie 
ukrywam, że ja również zostałem skuszony relacją znajo-
mych o tym, jak to w krótką chwilę można napełnić kosz 
grzybami.  

Odwiedzając rodziców, postanowiłem skorzystać z tego 
co oferuje Matka Natura w Wiśniewskim lesie. Kiedy jednak 

przekroczyłem jego próg, mój zapał do szukania grzybów 
szybko minął… dlaczego? - poniżej odpowiedź na to pyta-
nie, w formie krótkiego fotoreportażu z mojego niestety nie-
udanego w tym dniu grzybobrania… 

Tekst i fot. Wojciech Ostrowski

„Dzisiaj zapukał do mego okna las, był spocony i drżący, 
powiedział że szuka schronienia przed ludźmi…”

(autor nieznany) 

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:

Z A P R O S Z E N I E
Wójt Gminy Wiśniew oraz Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniewie zaprasza na IV Bieg Uliczny w rocznicę  

Odzyskania Niepodległości, który odbędzie się w niedzielę 8 listopada 2015 r. w Wiśniewie.
Trasa biegu prowadzić będzie ulicami Wiśniewa (Batalionów Chłopskich, Ogrodowa, Sanitariuszek,  Siedlecka, Bat. Chłopskich).  

Zawodnicy będą startowali w trzech kategoriach wiekowych.
Karta zgłoszenia i potrzebne oświadczenie dostępne będą w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiśniewie i na stronie www.wisniew.pl 

 Zapisy do biegu przyjmowane będą w Gminnym Ośrodku Kultury od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 20:00.

Niestety, w naszym kraju kultura niektórych „grzybiarzy” 
dotycząca korzystania z zasobów leśnych, jak widać 

pozostawia jeszcze wiele do życzenia…


