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Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia 
wszystkim mieszkańcom Gminy Wiśniew  

składamy z serca płynące życzenia 
radości ducha i pokoju serca, a także błogosławieństwa Bożego.                                                                      

Niech nadchodzący Nowy Rok przyniesie lepsze jutro, 
zdrowie i zgodę w rodzinach  

oraz spełnienie wszystkich planów i zamierzeń. 

 Wójt Gminy Wiśniew

Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy
Dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory

Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich
Dzień, zwykły dzień, który zna się od kołyski.

W imieniu samorządu
życzą

 Przewodnicząca 
Rady Gminy Wiśniew                                          
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Informacja Wójta Gminy Wiśniew

• Nr 144/2016 z dnia 24.08.2016 r. w sprawie powołania komisji 
do odbioru zadania inwestycyjnego: „Przebudowa drogi na te-
renie miejscowości Lipniak, Stok Wiśniewski (od wsi Lipniak do 
drogi powiatowej przez miejscowości Lipniak”.

• Nr 145/2016 z dnia 05.09.2016 r. w sprawie powołania komisji 
do odbioru zadania inwestycyjnego: „Przebudowa drogi gminnej 
w Plutach w kierunku Gręzówki.

• Nr 146/2016 z dnia 13.09.2016 r. w sprawie powołania Komisji 
do przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika Referatu 
Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Wiśniew. 

• Nr 147/2016 z dnia 13.09.2016 r. w sprawie powołania komisji 
konkursowej w ramach otwartego naboru na partnera do projektu 
„Instalacje odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Wiśniew”.

• Nr 148/2016 z dnia 15.09.2016 r. w sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2016 r. 

• Nr 149/2016 z dnia 15.09.2016 r. w sprawie zmiany Regulami-
nu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie 
Gminy Wiśniew.

• Nr 150/2016 z dnia 19.09.2016 r. w sprawie powołania komisji 
do odbioru zadania inwestycyjnego: „Przebudowa drogi dojaz-
dowej do pól w miejscowości Zabłocie”.

• Nr 151/2016 z dnia 26.09.2016 r. w sprawie powołania komisji 
przetargowej.

• Nr 152/2016 z dnia 05.10.2016 r. w sprawie wyznaczenia zastęp-
stwa za nieobecnego dyrektora Zespołu Oświatowego w Śmiarach.

• Nr 153/2016 z dnia 07.10.2016 r. w sprawie powołania komisji 
przetargowej.

• Nr 154/2016 z dnia 11.10.2016 r. w sprawie wyznaczenia spo-
śród podległych samorządowych jednostek organizacyjnych jed-
nostkę organizacyjną właściwą do przeprowadzenia postępowa-
nia i udzielenia zamówienia na rzecz tych jednostek. 

• Nr 155/2016 z dnia 13.10.2016 r. w sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2016 r.

• Nr 156/2016 z dnia 13.10.2016 r. z sprawie wyznaczenia zastępstwa 
za nieobecnego dyrektora Zespołu Oświatowego w Radomyśli.

• Nr 157/2016 z dnia 20.10.2016 r. w sprawie powołania komisji 
przetargowej. 

• Nr 158/2016 z dnia 20.10.2016 r. w sprawie przepisów wewnętrznych 
regulujących gospodarkę finansową Urzędu Gminy w Wiśniewie.

• Nr 159/2016 z dnia 21.10.2016 r. w sprawie powołania komisji 
do odbioru zadania inwestycyjnego: „Przebudowy drogi dojaz-
dowej do pól i łąk w Łupinach.

• Nr 160/2016 z dnia 26.10.2016 r. w sprawie wprowadzenia Regula-
minu korzystania z samochodu służbowego Urzędu Gminy Wiśniew.

• Nr 161/2016 z dnia 09.11.2016 r. w sprawie projektu uchwały 
budżetowej na rok 2017.

• Nr 162/2016 z dnia 09.11.2016 r. w sprawie projektu Wielolet-
niej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniew na lata 2017- 2024.

• Nr 163/2016 z dnia 09.11.2016 r. w sprawie powołania komisji 
przetargowej.

• Nr 164/2016 z dnia 10.11.2016 r. w sprawie powołania Komisji 
do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko kierownicze 
stanowisko urzędnicze: Kierownik Referatu Gospodarki Komu-
nalnej w Urzędzie Gminy Wiśniew.

• Nr 165/2016 z dnia 14.11.2016 r. w sprawie zmian w budżecie 
Gminy Wiśniew na 2016 r.

• Nr 166/2016 z dnia 14.11.2016 r. w sprawie centralizacji podatku 
VAT w Gminie Wiśniew i jednostkach organizacyjnych.

• Nr 167/2016 z dnia 29.11.2016 r. w sprawie powołania Komisji do 
przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podin-
spektora ds. planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy Wiśniew.

ZaRZądZenIa Wydane W okResIe od 24 sIeRPnIa 2016 R. do 29 lIstoPada 2016 R.

UchWały Podjęte PRZeZ Radę GmIny WIśnIeW
Podczas XXII sesji w dniu 4 października 2016 r.  

Rada Gminy Wiśniew podjęła następujące uchwały:

-  Uchwała Nr XXII/133/2016 w sprawie zmian w Wieloletniej  
Prognozie Finansowej na lata 2016-2023.

-   Uchwała Nr XXII/134/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy 
Wiśniew na 2016 rok.

-  Uchwała Nr XXII/135/2016 w sprawie określeni inkasentów  
i ustalenia wysokości wynagrodzeni za inkaso należności podat-
kowych pobranych od osób fizycznych.

-  Uchwała Nr XXII/136/2016 w sprawie upoważnienia Wójta Gmi-
ny do wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nie-
ruchomości mienia gminnego w miejscowości Łupiny.

-  Uchwała Nr XXII/137/2016 w sprawie przejęcia zadań Powiatu 
Siedleckiego z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych 
w obrębie gminy Wiśniew.

-  Uchwała Nr XXII/138/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr 
XXIX/152/09 Rady Gminy Wiśniew z dnia 19 marca 2009 roku 
w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Proble-
mów Społecznych Gminy Wiśniew na lata 2009-2013 z perspek-
tywą na lata 2014-2020.

jk

-  Uchwała Nr XXII/ 139/2016 w sprawie przystąpienia do partner-
stwa na rzecz realizacji projektu pn. „Instalacje odnawialnych 
źródeł energii na terenie Gminy Wiśniew” w ramach Osi prio-
rytetowej IV – Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, działanie 
4.1 Odnawialne źródła energii, Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

-  Uchwała Nr XXII/140/2016 w sprawie pozbawienia działek z ob-
rębu geodezyjnego 0016 Okniny o numerach 1594/4, 15945/5, 
1594/6, 1594/7, 1594/8, 1594/9, 1594/10, 1594/11, 1594/12 
15945/13, 1594/14, 1594/15, 1594/17 kategorii drogi gminnej.  

Podczas XXIII sesji w dniu 28 października 2016 r.  
Rada Gminy Wiśniew podjęła następujące uchwały:

-   Uchwała Nr XXIII/141/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
umowy partnerskiej pomiędzy Miastem Siedlce a Gminą Wiśniew  
i Gminą Zbuczyn na rzecz wspólnej realizacji projektu pn. „ Budowa 
Centrum Przesiadkowego w Siedlcach” planowanego do złożenia  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego 2014-2020, działanie 4.3, Redukcja emisji za-
nieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.1, Ograniczenie zanie-
czyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, typ projektów  
– Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej.
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od marca br. w naszej gminie nadaje gminne rozgłośnia - twoje Radio Wiśniew. Z uwagi na fakt,  
że jest to radio internetowe nie wszyscy mieszkańcy mają do niego stały dostęp. 

Informujemy, że istnieje możliwość, aby słuchać naszej rozgłośni w smartfonie. Wystarczy pobrać 
na telefon bezpłatną aplikację tuneIn w sklepie Google Play: https://play.google.com/ lub App Store: 
https://itunes.apple.com/, następnie wpisać w wyszukiwarkę: Twoje Radio Wiśniew. Ta prosta czyn-
ność otworzy możliwość bycia na bieżąco z aktualnymi wiadomościami z gminy Wiśniew. Zachęcamy 
mieszkańców do pobrania powyższej aplikacji. 

Twoje Radio Wiśniew nadaje przez całą dobę. W naszej ofercie znajdziecie lokalne informacje, 
publicystykę oraz dużą dawkę różnorodnej muzyki - od wielkich przebojów, po najnowsze hity.
Działamy lokalnie, jesteśmy tam, gdzie dzieje się coś interesującego:  

- Bo najważniejsze jest najbliżej! Wojciech Ostrowski

-  Uchwała Nr XXIII/142/2016 w sprawie zmian w Wieloletniej  
Prognozie Finansowej na lata 2016-2023.

-  Uchwała Nr XXIII/143/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy 
Wiśniew na 2016 rok.

-  Uchwała Nr XXIII/144/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 
nieruchomości.

-  Uchwała Nr XXIII/145/2016 w sprawie pozbawienia działek z ob-
rębu geodezyjnego 0031 Wólka Wołyniecka o numerach 168/3, 
168/2, kategorii drogi gminnej.

-  Uchwała Nr XXIII/146/2016 w sprawie wyrażenia zgody na obciąże-
nie służebnością gruntową i przesyłu nieruchomości mienia gmin-
nego w miejscowości Wiśniew.

-  Uchwała Nr XXIII/147/2016 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy 
do wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nierucho-
mości mienia gminnego w miejscowości Wiśniew.

Podczas XXIV sesji w dniu 30 listopada 2016 r.  
Rada Gminy Wiśniew podjęła następujące uchwały:

-   Uchwała Nr XXIV/148/2016 w sprawie zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej na lata 2016-2023.

-  Uchwała Nr XXIV/149/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy 
Wiśniew na 2016 rok.

-  Uchwała Nr XXIV/150/2016 w sprawie określenia wysokości sta-
wek podatku od środków transportowych na rok 2017 obowią-
zujących na terenie Gminy Wiśniew.

-  Uchwała Nr XXIV/151/2016 w sprawie stawek podatku od nie-
ruchomości na 2017 rok i zwolnień w tym podatku obowiązują-
cych na obszarze Gminy Wiśniew.

-  Uchwała Nr XXIV/152/2016 w sprawie obniżenia średniej ceny 
skupu żyta, stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolne-
go na obszarze gminy Wiśniew na 2017 r. 

-  Uchwała Nr XXIV/153/2016 w sprawie wspólnej obsługi finan-
sowej jednostek organizacyjnych Gminy Wiśniew zaliczanych do 
sektora finansów publicznych.

-  Uchwała Nr XXIV/154/2016 w sprawie uchwalenia programu 
współpracy gminy Wiśniew z organizacjami pozarządowymi  
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku pub-
licznego na rok 2017.

-  Uchwała Nr XXIV/155/2016 w sprawie zmiany uchwały 
Nr XXIX/155/09 Rady Gminy Wiśniew z dnia 19 marca 2009 r.  
w spawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli.

jk

w smartfonie

Usc informuje
czekamy na jubilatów! od 2004 roku na terenie naszej Gminy uroczyście 

obchodzimy jubileusz 50-lecia pożycia par małżeńskich. Wzorem lat ubie-
głych w 2017 roku, będzie odbędzie się kolejne jubileuszowe spotkanie.

Wójt Gminy Wiśniew i kierownik Usc proszą o zgłaszanie jubilatów, którzy w 
2017 roku obchodzą 50-lecie pożycia małżeńskiego. chęć udziału w uroczystości 
należy zgłaszać do 31 stycznia 2017 r. do Urzędu stanu cywilnego w Wiśniewie,  
tel. 25 641-73-13 w. 107. o dokładnej dacie uroczystości jubilaci zostaną poinfor-
mowani specjalnym zaproszeniem.

usc
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Inwestycje w gminie Wiśniew 2016

Ważną inwestycją drogową w 2016 r. była przebudowa dróg 
na terenie miejscowości lipniak i stok Wiśniewski. W ramach 
zadania wykonano przebudowę drogi ze wsi Lipniak w kierunku 
drogi powiatowej do Gołąbka oraz drogi o długości 390 m przez 
wieś Lipniak. Zakres pierwszej części zadania obejmował wyko-
nanie nawierzchni bitumicznej na odcinku o długości ok. 530 m  
i o szerokości jezdni 5 m oraz wykonanie poboczy i nawierzchni  
z betonowej kostki brukowej okalającej wyspy kierujące służące 
do zawracania autobusu. Zakres drugiej części obejmował wykona-
nie nawierzchni bitumicznej na odcinku o długości 390 m i o szero-
kości  jezdni 5 m wraz z poboczami tłuczniowymi. Roboty budow-
lane wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Regionalne  
Drogi Podlaskie z Siedlec. Koszt inwestycji to ok. 338 tyś. zł.

Pierwszą zrealizowana inwestycją drogową był drugi etap prze-
budowy dogi gminnej Borki-kosiorki – helenów. Przebudowa 
obejmowała wykonanie na odcinku o długości 820 m nawierzchni 
asfaltowej o szerokości 5,0 m. Wykonawcą drogi było Przedsiębior-
stwo Robót Drogowych „Regionalne Drogi Podlaskie” z Siedlec. 
Wartość wykonanych robót wyniosła ponad 275 tyś. zł.

W okresie letnim wykonano, długo oczekiwaną przez mieszkań-
ców, nową nawierzchnię na drodze gminnej z Plut do Gręzówki. 
Przebudowa drogi objęła ułożenie dwóch warstw betonu asfalto-
wego  na odcinku o długości ok. 1940 m i szerokości jezdni 5,0 m. 
W ramach zadania wykonano również remont dwóch przepustów 
drogowych oraz zjazdy na drogi wewnętrzne i pobocza z kruszywa 
łamanego. Odbiór odbył się 7 września, natomiast uroczyste otwar-
cie nastąpiło 21 września br. Łączny koszt inwestycji wyniósł blisko 
587 tyś zł, wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót Dro-
gowych „Regionalne Drogi Podlaskie” z Siedlec.

We wrześniu zakończono również kolejną inwestycję drogową, 
tj. „Przebudowę drogi w miejscowości Zabłocie”. Wykonawcą 
było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych MIKST z Wę-
growa. Zadanie obejmowało wykonanie nawierzchni asfaltowej na 
odcinku o długości ok. 600 m i szerokości jezdni 4,5 m oraz wykona-
nie poboczy z kruszywa łamanego. Koszt inwestycji to ok. 139 tyś. 
zł, w całości sfinansowana została z budżetu gminy.

Droga Borki-Kosiorki - Helenów. Fot. UG

Droga Pluty - Gręzówka. Fot. UG

Droga w Zabłociu. Fot. UG

Droga w Lipniaku. Fot. UG

We wrześniu i październiku br. wykonano przebudowę dróg 
dojazdowych do pól i zabudowy kolonijnej w łupinach. Przebudo-
wa obejmowała wykonanie nowej nawierzchni żwirowej na pięciu 
odcinkach dróg o łącznej długości ok. 3790 m. Na wspomnianych 
odcinkach w występowała nawierzchnia gruntowa i żwirowa, jed-
nak ze względu na zły stan techniczny i w trosce o bezpieczeństwo 
mieszkańców drogi zdecydowano poddać przebudowie. Zamówie-
nie wykonała Firma Handlowo-Usługowa „Tamex” ze Szczygieł Gór-
nych, a koszt inwestycji wyniósł ok. 142 tyś. zł. 

Droga do pół w Łupinach. Fot. UG

Projekt oczyszczalni ścieków
Na ukończeniu są prace projektowe przebudowy i rozbudowy 

oczyszczalni w Wiśniewie. Projekt przewiduje zwiększenie wydaj-
ności wiśniewskiej oczyszczalni wykonanej w technologii Eko-Aqua 
z 200 m3/d do 600 m3/d. Nowa oczyszczalnia pracowała będzie  
w układzie sekwencyjnych reaktorów biologicznych. Obecnie trwa 

weryfikacja dostarczonej 
dokumentacji projek-
towo-kosztorysowej. Re-
alizacja inwestycji będzie 
zależała od możliwości po-
zyskania na ten cel fundu-
szy zewnętrznych. Obec-
nie gmina złożyła wniosek 
o dofinansowanie zadania 
z Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich.Oczyszczalnia ścieków w Wiśniewie. Fot. UG

drogi
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Przebudowa budynku szkolnego, polegająca przede wszystkim 
na wyodrębnieniu i utworzeniu części przedszkolnej oraz rozbudowa 
o zewnętrzne schody ewakuacyjne w szkole w Śmiarach planowa-
na jest w 2017 r. Zakres inwestycji oprócz przedszkola przewiduje 

przeniesienie biblioteki na I pię-
tro oraz zmianę przeznaczenia 
zaplecza sali ćwiczeń na salę 
lekcyjną. W 2016 r. opracowano 
dokumentację projektowo-kosz-
torysową dla przedmiotowego 
zadania. Wartość kosztorysowa 
inwestycji wynosi 165 tys. zł.

oświetlenie 
drogowe 

W roku 2016 gmina Wiśniew 
przystąpiła do opracowania kom-
pleksowej modernizacji oświetlenia 
ulicznego na terenie całej gminy. Podpisana została umowa z Biurem 
Projektowania i Wdrożeń Energooszczędnych Systemów Oświet-
lenia „Licht-Projekt” z Poznania. Modernizacja ma objąć wymianę 
wszystkich żarowych i sodowych opraw oświetleniowych na  nowo-
czesne oprawy ledowe oraz montaż nowych opraw. Zastosowanie 
technologii led wiąże się z koniecznością montażu opraw na wszyst-
kich słupach energetycznych na obszarach zabudowanych, a nie jak 
dotychczas na co drugim. W ramach dokumentacji wykonano szcze-
gółowe obliczenia techniczne doboru opraw i wysięgników w celu 
zapewnienia spełniania obowiązujących norm oświetleniowych.

Roboty modernizacyjne planuje się zrealizować w 2017  
i 2018 r. Gmina na wykonanie inwestycji planuje pozyskać środ-
ki finansowe z funduszy zewnętrznych. Od możliwości uzyskania 
dofinansowania będzie zależało tempo realizacji przedsięwzięcia.

Gminy czyni starania, żeby jeszcze w tym roku kalendarzowym pi-
lotażowo nowe oprawy ledowe zostały zamontowane w miejscowości  

oświata

W wakacje firma Usługi Remontowo-Budowlane z Siedlec wyko-
nała pierwszy etap przebudowy i remontu szkoły w Radomyśli, który 
objął część pomieszczenia na parterze i I piętrze budynku o łącznej po-
wierzchni użytkowej ok. 190 m2. W ramach zadania wykonano nową 
szatnię, archiwum, przeniesiono bibliotekę na I piętro i wyremonto-

wano część sal lekcyjnych 
na I piętrze oraz wykonano 
schody wejściowe do szko-
ły. Prace zostały zakończone  
w II połowie sierpnia, tuż 
przed rozpoczęciem roku 
szkolnego. Koszt inwestycji 
wyniósł ok. 176 tyś. zł. 

W 2017 r. w obiekcie 
planowane jest wykonanie  
II etapu zadania, tj. wyodręb-
nienie i utworzenie części 
przedszkolnej i dostosowa-
nie części żywieniowej do 
obowiązujących przepisów 
oraz remont pozostałych sal 
lekcyjnych i sanitariatów.

Śmiary. Wykonania zamówienia podjęła się firma Zeltech z Siedlec. 
Koszt modernizacji oświetlenia w Śmiarach ma wynieść 70 tys. złotych. 

Oprócz modernizacji starego oświetlenia sukcesywnie wyko-
nywane są nowe odcinki oświetlenia drogowego. W 2016 r. opra-
cowano dokumentację techniczną dla następujących zadań:
1.  Oświetlenie uliczne w Wólce Wołynieckiej do ostatnich zabu-

dowań w kierunku wsi Wołyńce.
2.  Przedłużenie linii oświetlenia ulicznego w Helenowie w kierun-

ku południowo-wschodnim.
3.  Oświetlenie ulicznego Stare Okniny – Okniny-Podzdrój – Zabłocie 

(przedłużenie linii oświetlenia z Oknin-Podzdroju w kierunku 
szkoły w Radomyśli i do cmentarza).

4.  Oświetlenie uliczne w Wiśniewie przy ul. Siedleckiej w kierun-
ku stacji paliw oraz w kierunku Wiśniewa-Kolonii.

5.  Oświetlenie uliczne w Wiśniewie-Kolonii wzdłuż nieoświetlo-
nych fragmentów dróg gminnych we wschodnich i zachodniej 
części miejscowości.

6.  Oświetlenie uliczne w Borkach-Sołdach i Borkach-Paduchach 
wzdłuż drogi powiatowej.

7.  Oświetlenie uliczne w Stoku Wiśniewskim na terenie tzw. osady leś-
nej Lipniak oraz na terenie Lipniaka w kierunku przysiółka Mogiłki.

Przebudowa budynku szkolnego w śmiarach

Rokrocznie gmina inwestuje w obiekty i wyposażenie gmin-
nych Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Do najważniej-
szych wydatków w 2016 r. należy zakup samochodu ratowniczo-
-gaśniczego oraz stalowego garażu dla OSP w Radomyśli. Zakupy 
możliwe były dzięki zaangażowaniu i staraniom miejscowych 
druhów, którzy wyszukali i sprowadzili spełniający ich wymagania 
używany pojazd oraz z dużym własnym udziałem zmontowali  ga-
raż. Całość kosztowała budżet gminny ok. 130 tys. zł.

Oprócz tego gminne jednostki wyposażone zostały w nowy 
sprzęt ratowniczy. Ochotnicy ze Starych Oknin otrzymali: węże 
tłoczne, rozdzielacz kulowy, pilarkę spalinową do betonu i me-
talu, pilarkę do drewna, dwie prądownice turbo, ochotnicy  
z Łupin otrzymali: ubrania ochronne typu NOMEX, pilarka do 
drewna, węże tłoczne, prądownicę turbo natomiast druhowie 
z Wiśniewa: ubrania ochronne typu NOMEX  oraz 2 kompletne 
aparaty powietrzne

Zakup sprzętu został dofinansowany z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
w wysokości 17 398,00 zł. Łączna wartość zakupionego sprzętu 
ratowniczego wyniosła 34 895,10 zł.

osP

Tablica WFOSiGW

Dokumentacja projektowa
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Bramy garażowe  
w strażnicach osP

W sierpniu br. podpisano dwie umowy na zakup i montaż 
czterech bram garażowych w budynkach OSP w Radomyśli i Łu-
pinach. Dostawa i montaż bram zgodnie z umowami zakończyły 
się w październiku, a dostawcą było Przedsiębiorstwo Handlowo-
-Usługowe Mariusz Soszyński z Siedlec. Łączny koszt dostawy  
i montażu wyniósł blisko 21 tyś. zł. Zakupione bramy garażowe dla 
miejscowości Radomyśl były to bramy o wymiarach 3,3 x 3,1 m  
oraz 2,6 x 2,5 m. Wymiary bram w strażnicy w Łupinach to  
3,5 x 3,0 i 3,5 x 3,1 m.

Bramy garażowe w OSP Łupiny. Fot. UG

Bramy garażowe w OSP Radomyśl. Fot. UG

klimatyzacja  
w Urzędzie Gminy Wiśniew

W 2016 r. w budynku Urzędu Gminy Wiśniew na korytarzu, 
z myślą o interesantach, zamontowano urządzenia klimatyzacyj-
ne. Klimatyzacja umożliwia chłodzenie i ogrzewanie powietrza 
wewnętrznego, jej moc chłodnicza, a także grzewcza wynosi  
20 kW. Koszt wykonanej klimatyzacji to ok. 25 tyś. zł, wykonało ją 
Przedsiębiorstwo AGD-Service z Siedlec.

klimatyzacja w mroczkach
W maju br. w świetlicy w Mroczkach wykonana została insta-

lacja klimatyzacyjna. Wykonawcą robót była firma AGD-Service  
z Siedlec, która w obiekcie zamontowała cztery nowoczesne klimaty-
zatory umożliwiające chłodzenie i ogrzewanie powietrza wewnętrz-
nego. Klimatyzacja wykonana została z inicjatywy mieszkańców, 
którzy pokryli ponad połowę kosztów instalacji. Przedsięwzięcie  
o wartości prawie 30.000 zł gmina dofinansowała kwotą 12.000 zł. 

Remont kotłowni  
w budynku komunalnym

lokatorzy budynku komunalnego przy ul. sanitariuszek  
w Wiśniewie nie muszą się już obawiać srogiej zimy. kotłownia, 
która ogrzewała obiekt została wyremontowana i wyposażona 
w nowoczesne urządzenia.

- Chodzi o obiekt, w którym są mieszkania, dwa ośrodki zdro-
wia i apteka. Wszystkie były ogrzewane przez stary piec gazowy  
i dodatkowy węglowy, ale obydwa były w takim stanie, że oba-
wialiśmy się czy przetrwają najbliższą zimę. Dlatego zdecydowa-
liśmy się na gruntowną modernizację obiektu i zamontowanie 
dwóch nowoczesnych kotłów gazowych, które powinny służyć 
przez wiele lat - mówi wójt gminy Wiśniew krzysztof kryszczuk. 

Zanim zamontowano nowe urządzenia firma remontowa 
zdemontowała stare kotły i rury, zlikwidowała system rur odpo-
wietrzających, które zastąpiły samoczynne odpowietrzniki, a tak-
że wykonała nową instalację i wymieniła zawory grzejnikowe na 
termostatyczne w poszczególnych lokalach. Prace, prowadzonych 
przez firmę z Siedlec, kosztowały około 70 tysięcy złotych, a za ich 
realizację odpowiadało siedleckie Przedsiębiorstwo Usług Komu-
nalnych, które w imieniu gminy jest administratorem budynku.

Fot. UG
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Gmina Wiśniew złożyła w imieniu 
mieszkańców wniosek o przyznanie do-
tacji na zakup i montaż instalacji, wyko-
rzystujących odnawialne źródła energii. 

Z Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Mazowieckiego można 
otrzymać do 80 procent kosztów. - Stara-
my się o dofinansowanie do 325 kolektorów 
słonecznych, 171 paneli fotowoltaicznych i 20 pomp ciepła, które chce 
zainstalować prawie 430 mieszkańców, w tym właściciele gospodarstw, 
zainteresowani kilkoma instalacjami łącznie, czyli na przykład fotowolta-
iką i pompami ciepła - mówi wójt gminy Wiśniew krzysztof kryszczuk.

Kosztorysowa wartość złożonego wniosku to prawie 7 milionów 
300 tysięcy złotych.

Decyzja o przyznaniu ewentualnej dotacji powinna być znana  
w pierwszym kwartale 2017 roku. Jeśli będzie pozytywna, realizacja pro-
jektu rozpocznie się prawdopodobnie w drugiej połowie przyszłego roku.

trwają roboty budowlane w świetlicach  
w tworkach i daćbogach 

mimo opadów śniegu budowa świetlicy w tworkach w gmi-
nie Wiśniew odbywa się zgodnie z planem. nowy obiekt w sta-
nie surowym zamkniętym powinien być gotowy jeszcze w tym 
roku, a cała inwestycja zakończy się we wrześniu 2017.

Do tej pory wykonawca robót wymurował ściany, a także wy-
konał strop i drewnianą konstrukcję dachu. Niebawem rozpocznie 
się montaż pokrycia dachowego, co pozwoli na prowadzenie prac 
wewnątrz budynku także zimą.

Jeszcze przed świętami odbędzie się posiedzenie rady budowy  
z udziałem wójta gminy Wiśniew Krzysztofa Kryszczuka, członków spo-
łecznego komitetu budowy i wykonawcy robót, którzy ustalą m.in. sprawy 
związane z miejscami parkingowymi i chodnikami, przyłączem energe-
tycznym, szatnią oraz montażem klimatyzacji i urządzeń wentylacyjnych.

Nowa, dwukrotnie większa, świetlica powstaje w miejscu stare-
go obiektu, który został rozebrany, ponieważ nie miał sanitariatów 
ani ogrzewania i był w tak złym stanie, że jego remont byłby droż-
szy od budowy. W przyszłości będą z niej korzystać m.in. członkinie 
miejscowego koła gospodyń wiejskich, strażacy i młodzież.

Koszt tej inwestycji to prawie 1 milion 100 tysięcy złotych, które  
w całości będą pochodzić z budżetu gminy. Miejscowy samorząd prze-
budowuje również podobny obiekt w Daćbogach. Pierwsze prace, 
przede wszystkim rozbiórkowe, rozpoczęły się w listopadzie, a teraz 

wykonawca robót czeka na 
dostawę więźby dachowej, 
którą chce zamontować jesz-
cze w tym miesiącu, a potem 
wykonać nowy dach.

Materiały z rozbiórki, 
które będą się jeszcze nada-
wać do ponownego użycia 
mają być wykorzystane w in-
nych obiektach w Daćbogach 
lub Plutach. Przebudowa tej 
świetlicy będzie kosztować 
prawie 850 tysięcy złotych  
i również ma być gotowa we 
wrześniu przyszłego roku.

Remont świetlicy w Tworkach. Fot. UG

Świetlica w Daćbogach. Fot. UG

Gmina Wiśniew złożyła wniosek  
o unijną dotację na oZe

Wniosek na 
rozbudowę 
oczyszczalni 
ścieków

W grudniu br. został złożony wniosek o dofinansowanie  
„Budowy sieci wodociągowej oraz przebudowy i rozbudowy 
oczyszczalni ścieków w miejscowości Wiśniew, gm. Wiśniew”. 

Środki w tym zakresie były dostępne w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, typ operacji 
„Gospodarka wodno-ściekowa”. Zakresem wniosku zostały obję-
te następujące przedsięwzięcia:

-  budowa sieci wodociągowej w Wiśniewie o długości 2520 m 
z rur PEHD o średnicy øz160 mm, która zlokalizowana będzie 
w ulicach: Batalionów Chłopskich i Kościuszki; zastąpi ona 
starą, czynną sieć wodociągową wykonaną z rur azbestowo-
-cementowych; nowa sieć objęta operacją składała będzie się 
z dwóch odcinków: w ul. Batalionów Chłopskich o długości 
1160 m i w ul. Kościuszki o długości 1360 m; sieć ze wzglę-
du na lokalizację w głównych ulicach miejscowości z pełnym 
uzbrojeniem w infrastrukturę techniczną ułożona będzie 
głównie metodą bezwykopową – przewiertu sterowanego;

-  przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków ze zwięk-
szeniem docelowej przepustowości z 200 m3/d do 660 m3/d, 
tj. do równoważnej liczby mieszkańców RLM= 7009; część 
przedsięwzięcia objęta operacją przewiduje przebudowę 
i rozbudowę obiektu o następujące elementy: sieciową 
pompownię ścieków, pompownię główną, punkt zlewny 
ścieków dowożonych, części technologiczną – biologiczną  
i gospodarkę osadową; nowa oczyszczalnia pracowała będzie 
w technologii sekwencyjnych reaktorów biologicznych (SBR).

Całkowita wartość inwestycji objęta wnioskiem wynosi ponad 
3,8 mln zł, z czego wnioskowane dofinansowanie stanowi 2 mln. zł. 
Zgodnie z zasadami naboru wniosków do PROW 2014-2020 mak-
symalna kwota dofinansowania to 2 mln. zł, co stanowi 63,63% 
ogólnej kwoty kosztów kwalifikowanych wniosku (bez podatku 
VAT). Rozstrzygnięcie naboru planowane jest w I połowie 2017 r.

Wniosek na termomodernizację 
budynku urzędu gminy

W 2016 r. złożony został wniosek o dofinansowanie „termo-
modernizacji i przebudowy budynku Urzędu Gminy Wiśniew”. 
O środki finansowe na realizację tego zadania gmina ubiegała się 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014-2020, działanie 4.2 „Efektywność 
energetyczna”. 

Przypomnijmy, że dokumentacja projektowo – kosztorysowa 
została opracowana już w ubiegłym roku, natomiast w 2016 r. na 
potrzeby złożenia wniosku wykonano studium wykonalności oraz 
audyt energetyczny budynku. Złożony w maju wniosek pozytyw-
nie przeszedł etap oceny, nie stwierdzono błędów formalnych lub 
merytorycznych we wniosku. Ze względu jednak na małą alokację 
środków w programie nie otrzymał dofinansowania. 

Gmina Wiśniew znalazła się na liście rezerwowej. Mamy na-
dzieję, że znajdą się dodatkowe środki, które pozwolą na dofinan-
sowanie również naszego projektu.

ri

Plan sytuacyjny oczyszczalni. Fot. UG
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Referat Gospodarki komunalnej przypomina odbiorcom 
wody z gminnej sieci wodociągowej, iż w przypadku awarii wo-
dociągu lub przyłączy wodociągowych należy niezwłocznie po-
wiadomić pracowników Urzędu Gminy.

W dni robocze w godzinach pracy Urzędu Gminy od 8:00 do 16:00, 
zgłoszenia przyjmuje Pani małgorzata leszak, tel. (25) 641 73 13 w. 104.  
W dni robocze, po godz. 16:00 oraz w dni świąteczne i wolne od pracy 
zgłoszenia przyjmują:
1.  Pan Paweł Roguski, 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);

2.  Pan Roman okniński, konserwator wodociągów - tel. 609 516 412, 
(dot. miejscowości: Nowe Okniny, Okniny Podzdrój, Radomyśl, 
Stare Okniny, Zabłocie).

W sprawach związanych z dostarczeniem ścieków do punk-
tu zlewnego w gminnej oczyszczalni w Wiśniewie lub przyjęciem 
segregowanych odpadów (poza frakcjami odbieranymi z posesji)  
w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych należy 
kontaktować się z konserwatorem dyżurnym oczyszczalni ście-
ków, pod numerem tel. 609 516 799.

Jednocześnie przypominamy wszystkim odbiorcom wody 
o odpowiednim zabezpieczeniu przyłączy i wodomierzy przed 
zamarznięciem w okresie zimowym. Obowiązek ten należy do 
właściciela posesji, na której znajduje się przyłącze wody. 

gk

Informacja dla odbiorców wody
Fot. UG

Panu Mirosławowi aMbroziakowi
w związku z zakończeniem pracy  

na stanowisku podinspektora 
w referacie Gospodarki komunalnej  

Urzędu Gminy wiśniew
dziękujemy za wieloletnią sumienną  

i rzetelną pracę, poczucie zaangażowania  
i zdyscyplinowania oraz wzorowe wypełnianie  

obowiązków służbowych. 

wójt Gminy wiśniew
wraz z pracownikami

nowy kierownik Referatu  
Gospodarki komunalnej

W wyniku naboru ogłoszonego przez 
Wójta Gminy Wiśniew wybrany został nowy 
kierownik Referatu Gospodarki komunalnej.

Od 2 grudnia br. funkcję kierownika Re-
feratu Gospodarki Komunalnej pełni miesz-
kaniec gminy Wiśniew Grzegorz Wierzbicki. 
Pan Grzegorz ukończył Collegium Mazovia 
Innowacyjną Szkołę Wyższą w Siedlcach 
kierunek: ekonomia, specjalność: rachun-
kowość menadżerska oraz studia pody-
plomowe z zakresu: „Ekonomiki i organi-

zacji produkcji grzybów jadalnych”. Jest również posiadaczem 
dyplomu ukończenia studiów podyplomowych na Politechnice 
Warszawskiej z zakresu: „Diagnostyki, mechatroniki, rzeczoznaw-
stwa samochodowego oraz ubezpieczeń komunikacyjnych”. Do-
tychczas pracował w „Bosch Ata-Car Service” w Siedlcach, był 
kierownikiem zmiany i technologii uprawy pieczarek w firmie: 
„R&J Sztandera” w Ozorowie Gmina Skórzec, a ostatnio pracował 
w „Zakładach Mięsnych Ł-meat Łuków S.A.”, gdzie pełnił funkcję 
kierownika warsztatu samochodowego. 

Tego samego dnia w referacie GK pracę 
na stanowisku referenta ds. ochrony śro-
dowiska podjęła mieszkająca w Borkach-
-Sołdach małgorzata leszak – absolwentka 
Uniwersytetu Przyrodniczo Humanistycz-
nego w Siedlcach na Wydziale Przyrodni-
czym, kierunek Rolnictwo w specjalności 
ochrona środowiska przyrodniczego. 

Nowym pracownikom życzymy sukce-
sów zawodowych, odwagi w podejmowaniu 
decyzji oraz satysfakcji z codziennej pracy.

wo

Grzegorz Wierzbicki, 
kierownik referatu GK.

Małgorzata Leszak, 
referent w referacie GK.
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Gmina Wiśniew 
po latach starań unor-
mowała stan prawny 
działki nr 307 o po-
wierzchni 0,0834 ha, 
którą dotychczas nie-
odpłatnie użytkowała 
wykorzystując, jako 
parking i teren zieleni przed Urzędem Gminy. 

Prawowitym właścicielem gruntu był Bank Spółdzielczy w Siedl-
cach. Starania o przeniesienie własności Urząd Gminy prowadził od 
lat 90-tych ubiegłego wieku. W 2016 roku udało się sfinalizować 
wieloletnie zabiegi i wójt gminy Wiśniew Krzysztof Kryszczuk pod-
pisał akt notarialny o nieodpłatnym przekazaniu gruntu. uo

Rozpoczyna się kolejny okres 
zimowy. dlatego też już teraz przy-
pominamy właścicielom posesji 
o odśnieżaniu nie tylko własnego 
podwórka, ale także chodników  
i pasa między drogą, a posesją.

W ,,Regulaminie utrzyma-
nia czystości i porządku na tere-
nie gminy Wiśniew” przyjętym 
Uchwałą Rady Gminy Wiśniew  
Nr XXXI/210/05 w grudniu 2005 r.,  
w Rozdziale II, punkty 2-3 czytamy: 
,,Właściciele nieruchomości mają 
obowiązek niezwłocznego uprzątnięcia śniegu, lodu, błota oraz innych 
zanieczyszczeń z chodnika bezpośrednio przyległego do nierucho-
mości”. ,,Właściciele nieruchomości lub inne podmioty wskazane 
ustawą zobowiązani są także do usuwania na bieżąco sopli i nawi-
sów 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 nieruchomości, przy 
czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej słu-
żącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nierucho-
mości; 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, ma-
jąc obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomo-
ści, 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 świe-
żym powietrzu – wyjątkowa przyjemność. Serdecznie dziękujemy 
tym, którzy robią to – bez przypominania.                                   wo

PRZyPomInamy:  
odśnieżanie obowiązkiem 
właścicieli posesji

Unormowanie stanu prawnego gruntu

Zbiórka elektrośmieci 
12 października br. podczas objazdowej gminnej zbiórki „elek-

trośmieci” z 15 wyznaczonych na terenie naszej gminy punktów gro-
madzenia, zebrano blisko 1,5 tony odpadu. Podobną ilość tego typu 
odpadu odebrano z PsZok. 

Łącznie, dwa samochody Ford Transit z zawartością blisko 3 ton, 
wywiozły „elektryczne śmieci” do utylizacji. W 2016 r. gmina Wiśniew 
przekazała do utylizacji prawie 5 ton tego rodzaju odpadu.

Przypinamy, że zużyty, ale kompletny sprzęt elektryczny  
– elektroniczny można dostarczyć od poniedziałku do soboty do 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który 
znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków w Wiśniewie.

jt

W dniach od 7 do 10 listopada br. na terenie gminy Wiśniew została 
przeprowadzona zbiórka mebli i innych odpadów wielkogabarytowych.

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

Poniżej podajemy ilości odpadów wielkogabarytowych jakie mieszkań-
cy gminy wystawili przed swe posesje w poszczególnych sektorach:
- sektor I: Lipniak, Stok Wiśniewski, Myrcha, Wólka Wołyniecka, 

Wólka Wiśniewska, Mościbrody, Mościbrody-Kolonia, Helenów 
oraz sektor II: Borki-Kosiorki, Borki-Sołdy, Borki-Paduchy, Cios-
ny, Zabłocie, Okniny-Podzdrój, Radomyśl, Nowe Okniny, Stare 
Okniny – łącznie – 6,66 tony.

- sektor III: Gostchorz, Tworki, Pluty, Daćbogi, Mroczki, Śmiary, 
Łupiny, Kaczory – 0,66 tony.

- sektor IV: Wiśniew, Wiśniew-Kolonia – 2,74 tony.
Łącznie w ciągu czterech dni na terenie całej gminy zebrano 

10,06 tony odpadów wielkogabarytowych. Zbiórkę zorganizowała firma 
PUk serwis sp. z o.o. z siedlec. - Akcja spotkała się z pozytywnym odbio-
rem ze strony mieszkańców naszej gminy – powiedział nadzorujący akcję  
z ramienia urzędu jan tomczak, inspektor referatu Gospodarki Komunalnej.

Przypominamy, że każdego dnia roboczego czynny jest PsZok 
(Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych), który usytuowa-
ny jest na terenie Oczyszczalni Ścieków w Wiśniewie. Telefon kontak-
towy: 609-516-799.

Bez dodatkowych opłat można tam dostarczyć szereg różnorodnych 
rodzajów odpadów. Począwszy od wspomnianych mebli i innych wielko-
gabarytów, poprzez zużyte opony, zużyty ale kompletny sprzęt elektrycz-
ny i elektroniczny, baterie i akumulatory, świetlówki i energooszczędne 
żarówki, gruz budowlany z drobnych remontów, resztki farb, lakierów 
i opakowania po nich, akcesoria po malowaniu, pojemniki po herbicy-
dach i pestycydach z przydomowych ogródków, szyby okienne w ramie 
i szyby okienne potłuczone, przeterminowane lekarstwa oraz papier, 
plastik i szkło opakowaniowe. W okresie grzewczym popiół z palenisk 
domowych z węgla, koksu i drewna - bez gwoździ.

na PsZok nie można wywozić: papy, worków po nawozach sztucz-
nych, cemencie i wapnie, styropianu, folii po sianokiszonkach, ubrań  
i butów, eternitu, elementów samochodowych (plastików, zderzaków, 
szyb), gruzu cmentarnego.

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

Pozyskany grunt. Fot. maps google

Zebrane elentrośmieci. Fot. UG

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
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Podczas sesji w poniedziałek 30 listopada - na wniosek 
krzysztofa kryszczuka wójta gminy - radni postanowili, że  
w 2017 roku stawki podatku od środków transportowych i nie-
ruchomości będą nieznacznie niższe od obecnie obowiązujących.

- Jest to jeden ze sposobów zachęty, zarówno przedsiębior-
ców, aby nadal prowadzili u nas działalność gospodarczą, jak  
i nowych mieszkańców do osiedlania się na tym terenie - mówi 
wójt krzysztof kryszczuk.

W bieżącym roku rada pozostawiła na dotychczasowym po-
ziomie podatek rolny, który nadal będzie wynosić 125 złotych za 
hektar przeliczeniowy.

Poniżej przedstawiamy Państwu wykaz stawek podatków, 
które będą obowiązywać na terenie Gminy Wiśniew w 2017 r. 
Zachęcamy do zapoznania się z poniższym zestawieniem.

Podatek rolny
- Cena 1 dt żyta = 50 zł,
-  Grunty gospodarstw rolnych: 2,5q x 50 zł = 125 zł  
za 1 ha przeliczeniowy,

- Grunty do 1 ha użytków rolnych: 5,0q x 50 zł = 250 zł.
Podatek leśny

- Cena 1 m sześć. drewna = 191,07 zł,
- Lasy = 0,220 x 191,07 zł = 42,0222 zł za 1 ha fizyczny, 
-  Lasy wchodzące w skład rezerwatów i parków narodowych 
= 42,0222 za 1 ha.

Podatek od gruntów
-  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez 
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów 
i budynków od 1 m2 powierzchni gruntów – 0,70 zł,

-  pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub pod wo-
dami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników 
sztucznych od 1 ha powierzchni – 4,54 zł,

-  pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego przez organi-
zacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni – 0,30 zł.

-  niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym 
mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitaliza-
cji (Dz.U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewi-
duje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową 
albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym 
wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie 
tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat,  
a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego od 1 m² powierzchni – 2,98 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 
prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni 
użytkowej – 18,00 zł,

stawki podatków na 2017 rok 
-  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siew-
nym od 1 m2 powierzchni użytkowej – 10,59 zł,

-  związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych  
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zaję-
tych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 

powierzchni użytkowej – 4,61 zł,
-  od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłat-
nej statutowej działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni 
użytkowej – 4,00 zł.

Podatek od budowli
-  2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 
3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849).

Zwalnia się od podatku nieruchomości:
-  grunty i budynki lub ich części zajęte na działalność kul-
turalną i opieki społecznej, z wyjątkiem powierzchni za-
jętych na działalność gospodarczą,

-  grunty i budynki lub ich części zajęte na działalność 
ochrony przeciwpożarowej, w wyjątkiem powierzchni 
zajętych na prowadzenie 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 ochro-
ny bezpieczeństwa obywateli, mienia oraz porządku 
publicznego, z wyjątkiem powierzchni zajętych na dzia-
łalność 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 – 996 zł,
- powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 1200 zł. 

2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowi-
tej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi 
i rodzaju zawieszenia:

dwie osie
a) nie mniej niż 12 ton i mniej niż 13 ton:

-  1188 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem  
pneumatycznym lub uznanym za równoważne,

- 1296 zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych.
b) nie mniej niż 13 ton i mniej niż 14 ton:

-  1188 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem  
pneumatycznym lub uznanym za równoważne,

- 1296 zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych.
c) nie mniej niż 14 ton i mniej niż 15 ton:

-  1188 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem  
pneumatycznym lub uznanym za równoważne,

- 1296 zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych.
d) nie mniej niż 15 ton:

-  1188 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem  
pneumatycznym lub uznanym za równoważne,

-  1500 zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych.
trzy osie

a) nie mniej niż 12 ton i mniej niż 17 ton:
-  1188 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem  
pneumatycznym lub uznanym za równoważne,

- 1296 zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych.
b) nie mniej niż 17 ton i mniej niż 19 ton:

-  1188 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem  
pneumatycznym lub uznanym za równoważne,

- 1296 zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych.

Fot. UG
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c) nie mniej niż 19 ton i mniej niż 21 ton:
-  1188 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem  
pneumatycznym lub uznanym za równoważne,

- 1296 zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych.
d) nie mniej niż 21 ton i mniej niż 23 tony:

-  1896 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem  
pneumatycznym lub uznanym za równoważne,

- 2052 zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych.
e) nie mniej niż 23 tony i mniej niż 25 ton:

-  1896 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem  
pneumatycznym lub uznanym za równoważne,

- 2052 zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych;
f) nie mniej niż 25 ton:

-  1896 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem  
pneumatycznym lub uznanym za równoważne,

- 2052 zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych;
cztery osie i więcej

a) nie mniej niż 12 ton i mniej niż 25 ton:
-  1944 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem  
pneumatycznym lub uznanym za równoważne,

- 2052 zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych;
b) nie mniej niż 25 ton i mniej niż 27 ton:

-  1944 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem  
pneumatycznym lub uznanym za równoważne,

- 2052 zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych;
c) nie mniej niż 27 ton i mniej niż 29 ton:

-  1944 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem  
pneumatycznym lub uznanym za równoważne,

-  2052 zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych;
d) nie mniej niż 29 ton i mniej niż 31 ton:

-  1944 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem  
pneumatycznym lub uznanym za równoważne,

- 2784 zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych;
e) nie mniej niż 31 ton:

-  1944 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem  
pneumatycznym lub uznanym za równoważne,

- 2784 zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych.
3. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego 

do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej 
masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej  
12 ton - 966 zł,

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

dwie osie
a) nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton:

-  966 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem  
pneumatycznym lub uznanym za równoważne,

- 1092 zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych;
b) nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton:

-  966 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem  
pneumatycznym lub uznanym za równoważne,

- 1092 zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych;
c) nie mniej niż 25 ton i mniej niż 31 ton:

-  996 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem  
pneumatycznym lub uznanym za równoważne,

- 1128 zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych;
d) nie mniej niż 31 ton:

-  1692 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem  
pneumatycznym 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:
-  1452 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem  
pneumatycznym lub uznanym za równoważne,

- 1992 zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych;
b) nie mniej niż 40 ton:

-  1980 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem  
pneumatycznym lub uznanym za równoważne,

- 2796 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 wy-
łącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika 
podatku rolnego – 756 zł.

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

jedna oś
a) nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton:

-  756 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem  
pneumatycznym lub uznanym za równoważne,

- 864 zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych;
b) nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton:

-  756 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem  
pneumatycznym lub uznanym za równoważne,

- 864 zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych;
c) nie mniej niż 25 ton:

-  756 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem  
pneumatycznym lub uznanym za równoważne,

- 864 zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych;
dwie osie

a) nie mniej niż 12 ton i mniej niż 28 ton:
-  756 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem  
pneumatycznym lub uznanym za równoważne,

- 864 zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych;
b) nie mniej niż 28 ton i mniej niż 33 tony:

-  792 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem  
pneumatycznym lub uznanym za równoważne,

- 996 zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych;
c) nie mniej niż 33 tony i mniej niż 38 ton:

-  996 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem  
pneumatycznym lub uznanym za równoważne,

- 1500 zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych;
d) nie mniej niż 38 ton:

-  1296 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 
 pneumatycznym lub uznanym za równoważne,

- 1992 zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych;
trzy osie i więcej

a) nie mniej niż 12 ton i mniej niż 38 ton:
-  852 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem  
pneumatycznym lub uznanym za równoważne,

- 1200 zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych;
b) nie mniej niż 38 ton:

-  1200 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem  
pneumatycznym lub uznanym za równoważne,

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

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

WO, FK
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święta Bożego narodzenia to szczególny czas dla całej ro-
dziny. Ważne jest, aby święta kojarzyły się z radością, miłością, 
ciepłem rodzinnym, dostatkiem na stole i wzajemnym  obdaro-
wywaniem. 

Aktualna sytuacja wielu rodzin jest bardzo trudna. System pomo-
cy społecznej skierowany jest do osób potrzebujących różnorodnych 
form pomocy, umożliwia tym osobom poprawienie swojej sytuacji w 
środowisku. Oprócz pomocy finansowej oraz specjalistycznego po-
radnictwa Ośrodek wspomaga klientów w postaci rzeczowej. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniewie w dniach 
od 9 grudnia do 19 grudnia 2016 r. organizował zbiórkę żywności 
(słodyczy) dla dzieci z rodzin znajdujących się w szczególnie trud-
nej sytuacji materialnej. 

Celem dwunastej już akcji „świąteczna paczka” było dotar-
cie do rodzin borykających się  z problemem ubóstwa, udzielenie 
wsparcia w postaci artykułów spożywczych celem godniejsze-
go 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 ja-
kiejś radykalnej zmiany sytuacji rodziny, ale może chociaż w mi-
nimalny sposób ograniczyć poczucie odrzucenia i zapomnienia 
odczuwane przez dzieci, zwłaszcza w święta. 

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

 gops

świąteczna  
paczka  
po raz 12.

Gminny ośrodek Pomocy społecznej  
w Wiśniewie zwraca się z prośbą do wszyst-
kich mieszkańców Gminy o zwrócenie szcze-

gólnej 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 potrze-
bującym i rodzinom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych:
- noclegownia monar-markot w siedlcach  przy ul.  Połu-

dniowej 1, tel. (25) 631-33-14 – schronienie, 
- stowarzyszenie Pomocy społecznej, Rehabilitacji i Resocjali-

zacji 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-dusz-
pasterskie ul. B-pa Świrskiego 57, tel. (25) 633-03-46 - sto-
łówka dla ubogich i bezdomnych, a także pomoc rzeczowa. 

Ponadto na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wo-
jewódzkiego opublikowany jest wykaz noclegowni, schronisk, 
jadłodajni oraz placówek pomocy doraźnej dla osób bezdomnych 
oraz w Centrum Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzę-
du Wojewódzkiego  uruchomiona została  bezpłatna, całodobo-
wa linia telefoniczna (tel. 987), gdzie można otrzymać informację 
o placówkach pomocowych dla osób bezdomnych. 

Jednocześnie informujemy, że w przypadku posiadania  infor-
macji o osobach potrzebujących pomocy  w okresie mrozów moż-
na kontaktować się z Gminnym ośrodkiem Pomocy społecznej  
w Wiśniewie w godzinach 800-1600 tel. (25) 64-17-313 wew. 120  
lub zgłaszać do  Policji (tel. 997).

Gminny ośrodek Pomocy społecznej w Wiśniewie zaprasza 
do odwiedzania  naszej strony  internetowej  
www.wisniew.ops.pl oraz www.bip.wisniew.ops.pl

                                         gops

nie bądź obojętny  
– zwróć uwagę na osoby 
potrzebujące pomocy  
w okresie zimowym

Bezpłatna pomoc psychologiczna
Zdarza się, iż w pewnym momencie 

naszego życia stwierdzamy, że trudno-
ści i problemy, które nas napotykają 
są ponad miarę naszych sił, że nie je-
steśmy w stanie sobie z nimi poradzić. 
czasami nie dajemy sobie rady z męt-
likiem w naszych głowach, nie potra-
fimy ułożyć sobie satysfakcjonujących 
relacji z innymi ludźmi, mamy obni-
żony nastrój, nic nas nie cieszy, mamy 
problemy w pracy i w życiu rodzinnym, 
jesteśmy ciągle zestresowani…

Jest to moment, który wiele osób 
lekceważy licząc, że „jakoś się ułoży”, albo bardziej odważni, 
zwracają się o pomoc do rodziny czy przyjaciół. Często jednak 
doświadczamy, takich kryzysów z którymi trudno jest sobie po-
radzić samemu, a bliscy mimo szczerych chęci nie są w stanie 
nam pomóc. W takich sytuacjach najlepszym rozwiązaniem jest 
zwrócenie się o pomoc do psychologa. Niestety korzystanie z po-
mocy psychologicznej w naszym kraju wciąż jeszcze obarczone 
jest piętnem, choć ta sytuacja stopniowo zmienia się na lepsze.  

Coraz bardziej powszechny dostęp do 
ośrodków psychoterapeutycznych, 
kampanie społeczne na rzecz promo-
cji zdrowia i poprawy jakości życia 
wpływają, że świadomość społeczna 
w tym obszarze jest coraz szersza. 

Wychodząc naprzeciw proble-
mom społecznym zapraszamy miesz-
kańców naszej gminy do korzystania 
z bezpłatnej pomocy psychologicz-
nej, w ramach której można skorzy-
stać z następujących form pomocy:

- konsultacja psychologiczna;
- porada psychologiczna;
- psychoedukacja;
- interwencja psychologiczna/kryzysowa;
-  w razie konieczności doświadczony psycholog skieruje na psycho-

terapię.
Zadzwoń i umów się na spotkanie z psychologiem, GoPs  
Wiśniew, tel. 25 641-73-13 wew. 110. mj
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Konsumencka umowa za-
warta na odległość zawierana 
jest z przedsiębiorcą działają-

cym w ramach zorganizowanego systemu umów bez jednoczesnej 
fizycznej obecności stron umowy z wykorzystaniem wyłącznie środ-
ków porozumiewania się na odległość – są to zakupy na portalu in-
ternetowym, zakupy w e-sklepie. Natomiast umowa zawarta poza 
lokalem przedsiębiorcy jest to umowa zawarta przy obecności fizycz-
nej stron w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorcy. Są to np.: 
umowy zawierane w domu klienta, umowy zawierane podczas pre-
zentacji organizowanych w restauracjach – w takich okolicznościach 
dochodzi do przyjęcia oferty złożonej konsumentowi. W tej grupie 
umów są też umowy zawierane w prawdzie w lokalu przedsiębiorcy, 
ale klient jest zapraszany z ulicy do lokalu przedsiębiorcy i tam zosta-
je mu złożona oferta. Także w tej grupie umów są umowy zawierane 
podczas wycieczek organizowanych przez przedsiębiorcę.

Konsument bez podania przyczyn może w terminie 14 dni od-
stąpić od umowy zawartej na odległość. Termin należy liczyć od daty 
wydania rzeczy – jeżeli rzecz miała być w danej umowie wydana lub 
od dnia zawarcia umowy. Brak informacji w umowie o możliwości od-
stąpienia od niej w terminie 14 dni powoduje, że termin wydłuża się 
do 12 miesięcy. Odstąpienie od umowy w formie oświadczenia woli 
powinno być złożone na formularzu jeżeli jest dołączony do umowy 
lub w innej pisemnej formie i wysłane listem poleconym ze zwrotnym 
poleceniem odbioru, może być też złożone osobiście w lokalu przed-
siębiorcy za potwierdzeniem doręczenia. Konsument ma obowiązek 
w tym terminie do zwrócenia towaru a przedsiębiorca ma obowiązek 
zwrócić zapłatę wraz z kosztami najtańszej przesyłki towaru. Tylko  
w przypadku gdy przesyłki nie można zwrócić w sposób zwykły – po-
cztą na przedsiębiorcy ciąży obowiązek odbioru rzeczy. Dotyczy to 
tylko umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorcy. Od zasady od-
stąpienia od umów na odległość istnieje szereg wyjątków np. nie moż-

na odstąpić od umowy jeżeli jej przedmiotem było wykonanie usługi  
i została ona wykonana zaś konsument został poinformowany ponie-
waż z chwilą wykonania usługi traci on prawo do możliwości odstąpie-
nia od umowy. Nie można też odstąpić od umowy jeżeli cena usługi 
czy towaru jest uzależniona od wahań na rynku finansowym. Ponad 
to zakaz ten należy do przypadków gdy przedmiot zamówienia został 
zindywidualizowany dla potrzeb klienta. Nie można odstąpić od umo-
wy gdy przedmiot świadczenia ulega szybkiemu zepsuciu np. żywność. 
Odstąpienie też nie jest możliwe kiedy przedmiot został dostarczony 
w zapieczętowanym opakowaniu i nie podlega zwrotowi ze względów 
sanitarnych lub higienicznych. Czasami dochodzi do zmieszania rzeczy 
po dostarczeniu – np. paliwo – wówczas także towar nie podlega 
zwrotowi. Podobna sytuacja ma miejsce gdy przedmiotem umowy 
jest sprzedaż napojów alkoholowych, gdy termin wykonania umo-
wy jest powyżej 30 dni i cena jest uzależniona od wahań rynku. Nie 
można także odstąpić od umowy gdy jej przedmiotem są nagrania 
dźwiękowe i wizualne czy programy komputerowe. Jeżeli towar 
został dostarczony w opakowaniu i jeżeli to opakowanie zostało 
otwarte. Zakaz odstąpienia od umowy dotyczy także umów zawie-
ranych w drodze aukcji publicznych – nie dotyczy to jednak serwi-
sów aukcyjnych typu allegro. Nie można także zwrócić dzienników, 
periodyków i czasopism – możemy jedynie odstąpić od umowy 
o prenumeratę. Poza tym wyłączony od odstąpienia od umowy 
jest cały blok umów o świadczenie umów hotelarskich, przewozu 
rzeczy, najmu samochodów, gastronomicznych, usług związanych 
z wypoczynkiem i rozrywką. Jeżeli w umowie był zaznaczony termin 
świadczenia usługi nie można odstąpić od umowy o dostarczenie tre-
ści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym np. zakup 
na stronie internetowej dostępu do bazy opracowań.

Powyższe informacje zostały opracowane w oparciu o regulacje 
wynikające z ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

Ewa Foryszewska,  
radca prawny Urzędu Gminy Wiśniew

Ewa Foryszewska. Fot. UG

XVIII konwent Wójtów Powiatu siedleckiego
7 grudnia 2016 r. odbyło się ostatnie w tym roku po-

siedzenie konwentu Wójtów Powiatu siedleckiego. Było 
to już osiemnaste w tej kadencji spotkanie samorządow-
ców, którzy spotykają się w każdą pierwszą środę miesią-
ca - co miesiąc w innej gminie. tym razem gospodarzem 
konwentu był wójt gminy kotuń - Grzegorz Góral.

Podczas spotkania, które prowadził przewodniczący 
KWPS, krzysztof kryszczuk, poruszono następujące sprawy:
- służebność za mienie gminne wykorzystywane na cele PGE,
-  działalność jednostek OSP: ewidencja wyjazdów, szko-

lenia podstawowe strażaków, 
-  zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi spowodowane  

zatruciami tlenkiem węgla,
-  dofinansowanie jednostek OSP ze środków MSWiA  

w roku 2016.
Członkowie Konwentu zapoznali się również z infor-

macją nt. bieżącej pracy Zarządu Lokalnej Grupy Działania 
Ziemi Siedleckiej.

Gośćmi XVIII KWPS byli: Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Siedlcach, marek Renik, Komendant Miejski Państwowej 
Straży Pożarnej w Siedlcach, st. bryg. andrzej celiński oraz kierownik wydziału 
technicznego w Rejonie Energetycznym Siedlce, mariusz kosieradzki.

kk

Fot. UG

Mecenas radzi….
Umowy zawierane na odległość oraz umowy 
zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa
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sposób na grypę
sezon grypowy w pełni 
– ta uciążliwa choroba 
daje się nam we znaki 
każdego roku. o tym jak 
nie dać się grypie i jak 
sobie radzić kiedy już 

nas dopadnie opowie nam lekarz rodzinny Zbigniew Grabek.
Gminne Wieści: Panie doktorze  - grypa – co to jest za choroba?
Lekarz Zbigniew Grabek: Grypa jest ostrą, zakaźną chorobą układu 
oddechowego wywoływana przez wirus grypy. Istnieje kilka typów 
tego wirusa, jednak dla ludzi groźny jest typ A i B. Choroba ta prze-
biega w postaci epidemii – są to epidemie sezonowe, które występu-
ją zwykle od późnej jesieni do wczesnej wiosny, jednak co kilkanaście 
lat mamy do czynienia z pandemiami grypy. Ostatnio do czynienia 
mieliśmy z hiszpańską pandemią grypy, która pochłonęła dużą liczbę 
ofiar i rozłożyła się na kilka kontynentów – praktycznie na cały świat.
GW: Proszę nam wyjaśnić czy da się ustrzec przed grypą? jak jej 
zapobiegać?
ZG: Przed grypą nie da się ustrzec. Jest to mocno teoretyczna spra-
wa – trzeba by się gdzieś wyizolować i uciec przed wszystkimi ludźmi  
– w praktyce jest to raczej nie możliwe. Można próbować tylko zapo-
biec rozprzestrzenianiu się wirusa – przede wszystkim przez szczepienia 
a także unikając dużych skupisk ludzi tj. publiczne środki transportu, ga-
lerie handlowe – gdzie łatwo o zakażenie od osoby chorej – to dotyczy 
oczywiście tylko sezonu infekcyjnego. Pomocne będzie także prowadze-
nie zdrowego trybu życia i utrzymywanie organizmu w dobrej kondy-
cji, właściwe odżywianie się. W przypadku kiedy w domu mamy osobę 
chorą należy ją odizolować – czyli przeznaczyć jej własny pokój, wietrzyć 
mieszkanie, pilnować aby zatykała usta przy kichaniu i dobrze by było 
nosić maseczki na twarzy – dotyczy to zarówno osoby zakażonej jak  
i domowników – zmniejsza to w znacznym stopniu ryzyko zakażenia.
GW: a kiedy już nas dopadnie ten wirus – jak najlepiej się leczyć?
ZG: Najważniejszy jest odpoczynek w łóżku. Nie ma mowy o tym 
aby z grypą chodzić do pracy, aby załatwiać jakieś ważne sprawy. 
Przechodzona grypa pewnie przejdzie, ale w dłuższym okresie cza-
su grożą nam powikłania, które wbrew pozorom nie są takie ba-
nalne. Ważną rzeczą jest także stosowanie leków, które złagodzą 
trochę objawy tej choroby – mam tu na myśli leki przeciwbólowe, 
przeciwgorączkowe i przeciwkaszlowe – naturalnie jeżeli takie ob-
jawy u siebie zaobserwujemy. Ważną rzeczą jest też aby pić duże 
ilości płynów. W tej kuracji istotne są też sposoby naturalne – łyżka 
miodu przed snem, picie soku z czarnego bzu, można także zrobić 
sobie kanapkę z czosnkiem. W tym czasie nie przyjmujemy gości. 
W cięższych przypadkach, kiedy choroba się przewleka, lub jeśli 
choruje osoba z grupy szczególnego ryzyka, bądź ma upośledzo-
ną odporność stosujemy leki hamujące namnażanie wirusa grypy.  
W takich przypadkach chory zwykle zabierany jest do szpitala.
GW: co dzieje się kiedy zarazimy się wirusem grypy?
ZG: Wirus wnika do komórek nabłonkowych, w tych komórkach 
namnaża się i skłania organizm do tego by to on produkował ko-
lejne replikacje wirusa i kolejne – co powoduje w krótkim czasie 
zakażenie górnych  czasami też i dolnych dróg oddechowych, po-
wstaje stan zapalny i tzw. mediatory zapalenia, które odpowiadają 
za tzw. objawy grypopodobne. W tym miejscu warto zwrócić uwa-
gę na różnicę między przeziębieniem a grypą. Przeziębienie – czę-
sto utożsamiane z grypą jest chorobą podobną, ale mniej dotkliwą  
i zwykle nie groźną. Przy przeziębieniu zwykle dominuje wilgotny 
kaszel, katar i ogólne rozbicie. Natomiast grypa jest ciężką i gwałtowną 

chorobą. Występuje tu wysoka gorączka – powyżej 38 stopni C, 
która szybko narasta i nie chce spadać, obfite pocenie, dreszcze  
i bóle mięśniowe oraz kostno-stawowe – często bardzo silne – pa-
cjenci mówią, iż czują się tak, jakby byli zbici kijami. Chorobie tej 
towarzyszą także bóle głowy, oczu, światłowstręt, senność, obniże-
nie sprawności psycho-ruchowej, może też być bardzo silny suchy 
kaszel, uczucie ogólnego rozbicia i brak apetytu.

GW: Proszę wyjaśnić – dlaczego ten wirus tak szybko się roz-
przestrzenia?
ZG: Niestety – ma doskonałą drogę przenoszenia się – droga 
kropelkowa jest najlepszą z możliwych bo wystarczy kichnąć  
w pomieszczeniu gdzie są ludzie i już wszyscy mogą się zarazić, 
wystarczy także kontakt z przedmiotami, których wcześniej uży-
wała osoba chora – może to być klamka czy pilot od telewizora, 
zarazić się można nawet przez podanie ręki na powitanie. Nie 
bez znaczenia jest też duża zmienność genetyczna tego wirusa 
ponieważ po przechorowaniu organizm nabywa odporność, ale 
na krótka, dlatego że takiego samego wirusa już nie spotka, na-
stępna infekcja będzie powodowana wirusem podobnym – ale nie-
co innym, a co za tym idzie nasza odporność będzie bardzo kiepska. 
Dlatego każdego roku przygotowuje się szczepionki, które są oparte 
o wirus, który dominuje w tym roku, toteż ubiegłoroczną szczepionką 
już się nie zaszczepimy – musi to być nowa – tegoroczna szczepionka.

GW: czy w okresach grypowych powinniśmy w jakiś sposób 
podnosić swoją odporność?
ZG: Jeżeli nie należymy do grup ryzyka, nie mamy też upośledzonej 
odporności to powinno wystarczyć utrzymywanie organizmu w do-
brej kondycji zdrowotnej, właściwe i regularne odżywianie się, upra-
wianie sportu, hartowanie organizmu – ważne jest aby wychodzić 
często na dwór. Do dobrych praktyk należy także stosowanie domo-
wych środków uodparniających tj. czosnek, miód, czarny bez, aloes, 
cytryna czy tran. Dla osób, które nie należą do grup ryzyka takie po-
stępowanie jest wystarczające, zaś ci, którzy mają bardzo upośledzo-
ną odporność mogą spróbować przyjmowania leków hamujących 
namnażanie wirusów, no i przede wszystkim warto się szczepić!
GW: jakie mogą wystąpić powikłania pogrypowe?
ZG: Grypa najczęściej mija bez śladów i pozostaje tylko wspo-
mnieniem, ale bywa że czasami dochodzi do powikłań. Czę-
stym powikłaniem pogrypowym jest zapalenie płuc bakteryjne,  
wirusowe bądź pierwotne – bardzo ciężkie i mogące kończyć się 
zgonem, może to być angina paciorkowcowa, może też wystąpić 
zaostrzenie chorób, na które pacjent choruje tj. cukrzyca, choro-
by serca, rzadko – ale niestety występują zapalenie opon mózgo-
wych i mózgu, porzeczne zapalenie rdzenia kręgowego, zapalenie 
mięśni i mięśnia sercowego.

GW: Po grypie często występują zaburzenia węchu, smaku  
i wzroku – dlaczego tak się dzieje?
ZG: Jest to wynikiem działania toksyn wirusowych, poza tym jeśli wy-
stępuje obrzęk śluzówki nosa to nasz zmysł węchu jest upośledzony.
GW: niektóre organizmy nie są w stanie obronić się przed grypą.
ZG: Tak. Nie wszyscy jednakowo reagują na infekcję wirusem grypy, 
są pacjenci u których łatwiej o ciężki przebieg choroby lub wystą-
pienie powikłań – są to dzieci poniżej 5 lat, zwłaszcza w pierwszym 
roku życia i osoby starsze powyżej 65 lat, ciężarne w II i III trymestrze, 
osoby bardzo otyłe i osoby z innymi chorobami współistniejącymi 
tj.: astma, choroby płuc, serca, nerek, wątroby, cukrzyca, niedobór  
odporności, zakażenie wirusem HIV i osoby po przeszczepach.

Dziękuję za rozmowę.
uo 
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Publiczną prezentacją efektów wspólnej pracy, prelekcją  
i koncertem hip-hopowym w Wiśniewie zakończył się cykl zajęć 
filmowych, organizowanych w ramach programu „tama - przeciwko 
uzależnieniom wśród młodzieży”.

W premierowym pokazie, który odbył się w miejscowym 
ośrodku kultury, wzięli udział podopieczni Młodzieżowego Ośrod-
ka Wychowawczego w Gostchorzy i Zespołu Oświatowego w Wiś-
niewie. Film powstał we współpracy MOW ze Stowarzyszeniem 
„SZANSA”, a jego reżyserem był Paweł Przewoźny.

- Dzisiaj kamery są wszędzie, praktycznie w każdym telefonie. 
Chciałem pokazać młodym ludziom, że nawet na byle czym moż-
na nagrać bardzo dobry film. Ważna jest pasja i determinacja. Ja, 
gdy zaczynałem swoją pracę, ją miałem i nie patrzyłem na pienią-
dze. Przeszedłem mnóstwo trudnych momentów, ale wszystko co 
zdobyłem to pochodna determinacji, wiary i uporu, którym teraz 
zarażam innych - mówi młody reżyser. 

Paweł Przewoźny to także raper, który występuje jako „UN-
DER”, a w swoich utworach, tak jak podczas filmowej prelekcji na 

„tama” przeciwko uzależnieniom
temat uzależnień, otwarcie mówi o swoich wartościach, Bogu, hi-
storii, rodzinie i swoich pasjach. - Od najmłodszych lat byłem inny, 
inaczej się ubierałem, miałem inne zainteresowania i marzenia. 
Nie zbawię świata i nie deklaruję tego, ale mam świadomość, że 
przez moją muzykę mogę coś zmienić w życiu innych ludzi - mam 
nadzieję, że na lepsze - mówił do młodzieży zgromadzonej w GOK 
w Wiśniewie „Under”. Reżyser podkreślał, w swojej twórczości 
porusza trudne tematy, ale odczuwa wielką odpowiedzialność za 
teksty, które pisze. - Nie promuję głupich wartości. Raczej opie-
ram się na „staroświeckich” poglądach, ale w taki sposób, który 
zostanie zrozumiany przez słuchacza i zainspiruje go do refleksji 
- mówi o swojej muzyce artysta. 

Oprócz jego współpracowników i młodzieży, w spotkaniu  
w Wiśniewie wzięli udział prezes Stowarzyszenia „Szansa” mi-
rosława Paczuska, dyrektor MOW w Gostchorzy jan michalik  
i kierownik internatu Piotr Wiewiórka. Publiczność nagrodziła 
koncert i prelekcję Pawła Przewoźnego rzęsistymi brawami, 
a efekty jego współpracy z młodymi filmowcami można sprawdzić na 
stronach: www.wisniew.pl i mowgostchorz.pl                                  ias24

Gminna Biblioteka Publiczna w Wiśniewie wprowadza roz-
wiązania, które w przyszłości ułatwią wypożyczanie książek przez 
internet. na razie tworzy elektroniczną bazę, w której już teraz 
czytelnicy mogą sprawdzić jakie są zasoby miejscowej książnicy.

Docelowo bez wychodzenia z domu będzie można sprawdzić 
czy konkretna książka jest w zasobach biblioteki i czy w danym 
momencie można ją wypożyczyć. - Spośród około 12 tysięcy wo-
luminów większość ma już naklejone kody kreskowe, a około  
96 procent zostało wprowadzonych do elektronicznego katalogu, 
który jest dostępny na stronie internetowej. Dostępność konkret-
nych pozycji trzeba jednak nadal sprawdzać telefonicznie, albo 
osobiście, ale pracujemy nad tym, by wprowadzić kolejne rozwią-
zania, które spowodują, że nasi goście będą obsługiwani szybciej, 
a bibliotekarze będą mogli poświęcić zaoszczędzony czas na inne 
zadania - mówi kierownik GBP w Wiśniewie Barbara Chojecka. 

Wspomniane pomysły zostaną zrealizowane dzięki przystą-
pieniu placówki do elektronicznego, zintegrowanego systemu 

bibliotecznego "Mak+", stworzonego i systematycznie modyfiko-
wanego przez Instytut Książki. Przed miejscowymi bibliotekarza-
mi jeszcze sporo pracy, ale mają nadzieję, że kolejne usługi będą 
wprowadzone od stycznia 2017 roku.                                       

 ias24

Biblioteka w internecie

Uczestnicy spotkania. Fot. UG

Fot. GBP
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tegoroczne obchody narodowego święta niepodległości  
w gminie Wiśniew mjały szczególny wymiar. Pierwsze uroczy-
stości rozpoczęły się już 5, a zakończyły w sobotę 19 listopada.

Jako pierwsi 98. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodle-
głości uczcili okolicznościową akademią mieszkańcy wsi Hele-
nów, a w przeddzień głównych obchodów podobne spotkania 
odbyły się w Centrum Integracyjno-Edukacyjnym w Radomyśli  
i Zespole Oświatowym w Śmiarach.

Świąteczny piątek 11 listopada mieszkańcy Wiśniewa i okolic 
spotkali się w miejscowym kościele na mszy świętej w intencji 

Gminne obchody święta niepodległości

poległych w obronie ojczyzny, którą koncelebrowali księża 
henryk krupa i mirosław sidoruk. W eucharystii wzięli udział 
przedstawiciele władz samorządowych, policji, państwowej  
i ochotniczej straży pożarnej, w tym poczty sztandarowe jed-
nostek ze Starych Oknin, Radomyśli i Wiśniewa oraz delegacja 
miejscowej szkoły i mieszkańcy gminy.

Kolejnym punktem obchodów był rocznicowy koncert Zespołu 
Wokalnego „RADOŚĆ” z Radomyśli, który promował ich pierwszą 
profesjonalną płytę. Oprócz tytułowego „Póki Polska żyje w nas” krą-
żek zawiera jeszcze sześć utworów, na przykład „Ojczyzno ma”, „Mat-
ko o twarzy jak polska ziemia czarnej” i „Świat cały śpi spokojnie”.

Dalsza część obchodów odbyła się przy Pomniku Niepodległoś-
ciowym w Wiśniewie, gdzie poszczególne delegacje składały wień-
ce i kwiaty. W imieniu mieszkańców hołd bohaterom walk niepod-
ległościowych oddali wójt krzysztof kryszczuk, jego zastępca józef 
Romańczuk i przewodnicząca rady gminy Beata ługowska. Wśród 
składających wieńce byli również: komendant Posterunku Policji  
w Skórcu asp. szt. mirosław michalczyk, reprezentujący Komendę 
Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach st. kpt. Wojciech 
jurzyk, prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Wiś-
niewie karol Woźniak i komendant gminny Wojciech Grzegorczyk 
oraz prezes OSP Stare Okniny szczepan jastrzębski. Ponadto mło-
dzież z Zespołu Oświatowego w Wiśniewie zapaliła symboliczne 
znicze, a na zakończenie zebrani odśpiewali hymn narodowy.

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

Złożenie wieńca. Fot. UG

Poczet sztandarowy z ZO w Wiśniewie. Fot. UG

Ksiądz Henryk Krupa. Fot. UG

ias24
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Wśród najmłodszych zawodniczek ze uczniów szkół podsta-
wowych wygrała marta jurzyk, przed dominiką jankowską i julią 
jankowską. W kategorii chłopców pierwszy linię mety minął 
jakub sekta, drugi był dawid jastrzębski, a trzeci Bartosz Ra-
domyski. W grupie gimnazjalistek zwyciężyła kinga ostrowska, 
która wyprzedziła Patrycję Pasztor i karolinę kadej. Najszybszym 
gimnazjalistą okazał się Grzegorz Grzyb, drugie miejsce zajął  
michał jastrzębski, a trzecie Bartłomiej dziewulski. Bieg w kate-
gorii open kobiet wygrała małgorzata oknińska, natomiast w ry-
walizacji mężczyzn na pierwszym stopniu podium stanął Ireneusz 
jurzyk, a na kolejnych pozycjach uplasowali się kamil Izdebski  
i mariusz Borkowski.

Zwycięzcy otrzymali puchary, medale, dyplomy i upominki 
rzeczowe. Organizatorzy przyznali też specjalne wyróżnienia dla 
najmłodszego i najstarszego uczestnika biegu. Pierwsze trafiło do 
6-letniej leny jurzyk, a drugie przypadło 68-letniemu mikołajowi 
Wilczyńskiemu.

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

Piątkowe obchody zakończył drugi Wieczór Pieśni Patriotycz-
nych z udziałem chóru Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycz-
nego z Siedlec pod kierunkiem księdza prof. michała Romana 

szulika. Wieczorne spotkanie poprowadził dyrektor Zespołu 
Szkół Muzycznych w Siedlcach michał hołownia, który był jedno-
cześnie dyrygentem dla licznie zgromadzonej publiczności. Pieśni 
patriotyczne i niepodległościowe rozbrzmiewały przy akompa-
niamencie tomasza Wojtusia, a każda z nich była poprzedzona 
krótkim wstępem na temat okoliczności jej powstania.

ias24
Uczestnicy eucharystii. Fot. UG

Uroczystości po Pomnikiem Niepodległośiowym. Fot. UG

II Wieczór Pieśni Patriotycznych w GOK w Wiśniewie. Fot. UG

Pamiątkowe zdjęcie. Fot. UG
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W gminie Wiśniew mieszkają pary, które przeżyły ze sobą  
60 lat. Razem z małżeństwami, które składały przysięgę mał-
żeńską 55 i 50 lat temu, w niedzielę 2 października świętowa-
ły rocznicę zawarcia związku na uroczystości, zorganizowanej 
przez wójta i kierownika Urzędu stanu cywilnego.

Były gratulacje, medale od prezydenta, upominki i życzenia. 
Obchody poprzedziła msza świata w intencji jubilatów, która 
odprawił proboszcz parafii w Wiśniewie ksiądz henryk krupa. 
Po mszy jubilaci spotkali się w Dworze Mościbrody, gdzie wójt 
krzysztof kryszczuk gratulował diamentowym, szmaragdowym  
i złotych parom wspaniałego jubileuszu oraz życzył zdrowia, wy-
trwałości i dalszych lat wspólnego życia. 

Swój podziw i szacunek dla małżonków wyraziła również kie-
rownik USC w Wiśniewie marlena salach. - Dochowaliście przy-
sięgi małżeńskiej wbrew wszystkim przeciwnościom, bo przecież 
miłość jest dawaniem, a nie braniem, budowaniem, nie niszcze-
niem, zaufaniem, nigdy zawodzeniem, cierpliwym znoszeniem  
i wiernym dzieleniem każdego sukcesu i każdego smutku - podkreśliła 
Marlena Salach.

diamentowe, szmaragdowe i złote gody
Z okazji wyjątkowego święta jubilaci odebrali medale za dłu-

goletnie pożycie małżeńskie, przyznane przez prezydent RP. Ra-
zem z kwiatami, pamiątkowymi dyplomami i upominkami wrę-
czali je wójt krzysztof kryszczuk, przewodnicząca rady gminy 
Beata ługowska i kierownik USC marlena salach.

Z okazji „Diamentowych godów” medale za wspólnych 60 lat 
odebrali helena i nikodem jastrzębscy z miejscowości Mrocz-
ki oraz justyna i aleksander krasuscy ze Śmiar. „Szmaragdowe 
gody” świętowali marianna i Wincenty Zemłowie z Mościbród 
oraz helena i stanisław Wyczółkowscy z Radomyśli. 50 lat temu 
przysięgę małżeńską złożyli: danuta i stanisław jastrzębscy  
z Bork-Paduch, Wiesława i lucjan jurzykowie z Kaczor, marianna 
i tadeusz tokarzowie z Nowych Oknin, anna i eugeniusz mły-
narczykowie z Wiśniewa oraz alicja i jan jerzykowscy z Zabłocia.

Po części oficjalnej i symbolicznej lampce szampana wszy-
scy zasiedli do stołu z łakociami, by w przyjemnej atmosferze 
wspominać minione lata i dzielić się receptą na długie wspólne 
życie. Muzyczny prezent podarował jubilatom Zespół Wokalny  
„RADOŚĆ” z Radomyśli pod kierownictwem Anety Karczmarskiej.

ias24

Szanowni Jubilaci. Fot. UG Wręczenie medali. Fot. UG

Wspólne zdjęcie z Jubilatami. Fot. UG
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W sobotę 26 listopada 2016 r. w Przyworach dużych odbył 
się IV Zjazd oddziału Powiatowego Związku ochotniczych straży 
Pożarnych RP w siedlcach, który wybrał nowe władze oddziału 
Powiatowego na kadencję 2016 – 2021.

W Zjeździe uczestniczyli delegaci z trzynastu gmin powiatu 
siedleckiego - wybrani na zjazdach Oddziałów Gminnych ZOSP 
RP, członkowie ustępującego Zarządu Oddziału Powiatowego, de-
sygnowani do Zarządu Oddziału Powiatowego na nową kadencję 
oraz zaproszeni goście.

Podczas Zjazdu wybrano 35-osobowy Zarząd Oddziału Powia-
towego i 5-osobową Komisję Rewizyjną. Na czele Zarządu stanęli:  

Prezes – dariusz stopa, Starosta Siedlecki oraz wiceprezesi: 
krzysztof kryszczuk, Wójt Gminy Wiśniew i dorota dmowska  
– Paczuska, Wójt Gminy Mokobody. 

Do Zarządu OP ZOSP RP w Siedlcach z naszej gminy zostali wy-
brani: dh Wojciech Grzegorczyk i dh karol Woźniak. Do Komisji 
Rewizyjnej dh Łukasz Chromiński. 

Poza tym dh krzysztof kryszczuk został desygnowany przez 
Zjazd do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Warsza-
wie, a dh józef orzyłowski został wybrany na delegata na Zjazd 
Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Warszawie.

kk

nowe władze ZoP ZosP RP w siedlcach

szkolenie rolników
25 listopada w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiśniew 

odbyło się szkolenie dla rolników z zakresu Programu Rozwoju 
obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PRoW 2014 - 2020). 

W spotkaniu szkoleniowym wzięło udział 23 rolników z terenu 
naszej gminy. Prowadzący szkolenie ewa Grabowska i stanisław 
ługowski - pracownicy Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Siedl-
cach - wyjaśnili rolnikom zagadnienia związane z uzyskaniem pre-
mii dla młodych rolników i modernizacją gospodarstw rolnych. 
Największym zainteresowaniem jednak cieszył się temat restruk-
turyzacji małych gospodarstw i to on zdominował całe spotkanie.

uo Fot. UG

Prezydium ZOP ZOSP RP w Siedlcach. Fot. UG
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Ludzie z pasją…
na łamach naszego informatora prowadzimy stałą rub-
rykę, której tematem przewodnim jest prezentowa-
nie ludzi posiadających nietuzinkowe życiowe pasje.  
W tym wydaniu przedstawiamy sylwetkę mieszkające-
go w Borkach-Paduchach Zdzisława łagozina, który od 
wielu lat jest czołowym hodowcą gołębi pocztowych. 

Zdzisław Łagozin. Fot. UG

Gminne Wieści: co sprawiło, że zajął się Pan hodowlą gołębi?
Zdzisław Łagozin: Kontakt z gołębiami miałem od dziecka. Go-
łębie trzymali bracia mojej mamy, którzy mieszkali w tej samej 
miejscowości. Były to gołębie ozdobne. Po jakimś czasie zostałem 
obdarowany gołębiami i taki był początek. Nie była to hodowla – 
była to zwykła „gołębiarka”.
GW: dlaczego gołębie pocztowe?
ZŁ: Wszystko zmieniło się pod koniec 1988 roku, kiedy za namową 
jednego z kolegów wstąpiłem do Polskiego Związku Hodowców 
Gołębi Pocztowych. W tym czasie nie miałem ani gołębi poczto-
wych ani gołębnika. Zacząłem więc kupować gołębie pocztowe  
z różnych źródeł. Były to gołębie: DV, DDR, Belgi, gołębie z Rumu-
nii, Danii, USA, Węgier, Czech i jeszcze Bóg wie jakie. Wtedy wy-
dawało mi się, że najlepsze są zagraniczne, ale wyniki były słabe. 
Przełom w hodowli to rok 1994, kiedy nabyłem pierwsze cztery od 
nieżyjącego już hodowcy z Łukowa – Zdzisława Salamuchy, który 
posiadał bardzo dobre gołębie. Były to gołębie rasy Delbar i Jan-
sen. W 1995 roku sprowadziłem od Zdzisława jeszcze 29 gołębi  
i to stanowi bazę mojej hodowli. W 2006 roku dołączam do swojej 
hodowli gołębice od kolegi R. Glińskiego. Okazuje się ona znako-
mitym gołębiem. Natomiast w 2010 roku nabywam gołębie z ho-
dowli J. Ostrowskiego z Niemiec. Jeden z tych gołębi jest bardzo 
dobrym lotnikiem i rozpłodowcem. W roku ubiegłym dołączyłem 
gołębie od kolegi Łukasza Sprychy z Oddziału Łuków, są to gołębie 
od hodowców z zachodu europy.
GW: te ptaki wykonują loty na długich odległościach. jak wyglą-
da trening takich gołębi?
ZŁ: Program lotowy w oddziale to 13 lub 14 lotów z odległości ok. 
150 km. i wydłużają się do ok. 750 km ze Schwerin z Niemiec. Nato-
miast loty Okręgowe to loty z odległości powyżej 1000 km. W tym 
roku był Paryż i Harlingen. Ze względu na drapieżniki w sezonie zi-
mowym gołębie mam zamknięte. Treningi rozpoczynam od marca. 
Najpierw wolne obloty, a od około połowy kwietnia – o ile pogoda 
pozwala staram się wywieźć kilka razy do odległości ok. 40 km.

GW: Proszę powiedzieć o stosowanych przez Pana metodach 
prowadzenia hodowli.
ZŁ: Hodowlę swoją prowadzę w metodzie gniazdowej oraz meto-
dą totalnego wdowieństwa. Metoda gniazdowa polega na tym, 
że po złączeniu w pary – jest to z reguły początek marca, gołębie 
są ze sobą razem przez cały sezon lotowy. W tym czasie wychowu-
ją młode i są lotowane w zależności od pozycji gniazdowej oby-
dwoje lub jedno. Wdowieństwo totalne w moim gołębniku polega 
na tym, że gołębie po złączeniu w pary, wysiedzeniu jajek są ze 
sobą razem około dwa tygodnie. Następnie samice są rozdzielone 
do woliery. Od tej pory partnerzy się nie widzą. Samce są z mło-
dymi w ciągu dnia a samice w nocy. Rano samce są wypuszczane 
na oblot. Wracają z oblotu są karmione w gołębniku ale młodych 
nie karmią. W tym czasie samice są wypuszczane z woliery, a na 
ich miejsce przeganiane są samce. Po oblocie samice wracają do 
gołębnika z młodymi, są karmione i teraz one opiekują się nimi. 
Około godziny 18 jest odwrotnie. W czasie oblotu wdów i wdow-
ców wszystkie pozostałe gołębie są zamknięte w gołębnikach. 
Gdy małe mają ok. 4 tygodni są zabrane do gołębnika młodych.
GW: jak wygląda karmienie ptaków?
ZŁ: W sezonie lotowym gołębie karmię karmami zachodnimi.  
Są to z reguły 3 różne firmy. Karmienie w hodowli jest niezwy-
kle ważne. Gołąb w niewielkiej porcji musi otrzymać odpowied-
nią porcję energii. Musi być lekki „okrągły” ale silny. Przed lotem 
trzeba również obserwować pogodę, szczególnie kierunek i siłę 
wiatru. Inaczej karmi się na loty krótkie, a inaczej na długie. Ina-
czej na loty z wiatrem, a inaczej jeśli lot będzie pod wiatr. To samo 
dotyczy również temperatury.
GW: czy Pańskie ptaki są pod opieką lekarza weterynarii?
ZŁ: Do tej pory nigdy nie badałem swoich gołębi. Kurację 
wszelkiego rodzaju przeprowadzam sam. Staram się na ile 
to możliwe unikać podawania chemii. Uważam, że naturalne 
mikstury takie jak różnego rodzaju mikstury, które sam robię 
z czosnku, cebuli, miodu pszczelego, chrzanu, czarnego bzu, 
propolis oraz wiele innych zdecydowanie pomagają utrzymać 
gołębie w dobrym zdrowiu.
GW: czy gołębie wychowują lęgi zimowe?
ZŁ: Czasami łączę gołębie w pary na przełomie listopada i grudnia. 
Z takich połączeń młode są odporniejsze na choroby, ale wcześ-
niej łączą się w pary jeśli są razem. Dlatego chcąc dobrze lotować 
takimi gołębiami należy lotować wdowieństwem młodych, a to 
wymaga następnego przedziału na wdowy lub wdowców oraz 
oddzielnych oblotów.
GW: czym się Pan kieruje przy dobieraniu par?
ZŁ: Jeżeli chodzi o dobór par, to staram się łączyć gołębie dobre 
z dobrymi, gołębie z okiem ciemnym z tym co ma jaśniejsze, go-
łębie większe z mniejszymi. Staram się również co roku zmieniać 
partnerów. To są takie moje kryteria. Natura jednak rządzi się 
swoimi prawami i z trafnością połączeń bywa różnie.

Jeden z ulubionych gołębi. Fot. UG
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GW: jak wygląda przygotowanie do lotów gołębi młodych?
ZŁ: Gdy młode mają około miesiąca są szczepione na paramykso-
wirozę i salmonellozę. Następnie znów po około miesiącu są szcze-
pione tylko na paramyksowirozę. Po 2 – 3 tygodniach są szczepio-
ne przeciwko ospie. Następnie są odrobaczone i zabezpieczone od 
trichomonadozy. Przed lotami młode są wywożone ok 5 – 6 razy 
na odległość od 5 do 40 km. w czasie sezonu lotowego staram się 
wywieźć raz lub dwa razy w tygodniu na odległość 30 – 40 km.
GW: czy trening przed sezonem i w trakcie wygląda tak samo?
ZŁ: Gniazdówka przed i w trakcie sezonu trenuje tak samo. Nato-
miast gołębie z wdowieństwa gdy są wywiezione to wypuszczam 
je na zmianę raz wypuszczone pierwsze są samce, a następnym 
razem odwrotnie. Po przylocie są razem ok. 20 – 30 min. i są roz-
dzielane. Wdowy idą do woliery, a w gołębniku zostają samce.
GW: czy ma Pan w swojej hodowli gołębia, który jest dla Pana 
szczególnie ważny?
ZŁ: Tak. Posiadam dwa takie gołębie. 
GW: osoby, które Pana znają zgodnie twierdzą, że gra gołębiami 
w Pańskim wydaniu jest dokładnie przemyślana i konsekwen-
tnie realizowaną sztuką.
ZŁ: W każdej bajce jest trochę prawdy... (śmiech)
GW: jakie są cechy dobrego hodowcy?
ZŁ: Dyscyplina względem siebie i konsekwencja w realizacji  
nakreślonego sobie celu. W razie niepowodzeń szukać przyczyny 
co się zrobiło samemu źle, a nie składać winy na gołębie.
GW: Proszę powiedzieć, czym kieruje się gołąb w czasie powro-
tu z lotów?
ZŁ: Do tej pory nikt jeszcze ze 100% pewnością nie stwierdził czym 
się gołębie kierują. Najbardziej prawdopodobna i najczęściej spo-
tykana jest wersja, że gołębie kierują się polem magnetycznym 
ziemi. To może potwierdzić tą wersję, ponieważ jeśli są jakieś 
zakłócenia (wybuchy) fal magnetycznych na słońcu, wtedy loty  
są nieudane lub katastrofalne pomimo ładnej pogody.
GW: jakie prędkości osiągają gołębie w czasie powrotów?
ZŁ: Jeśli warunki są bardzo dobre to odległość 1000 km gołębie po-
konują w czasie krótszym niż 10 godzin. Największa prędkość jaką 
pamiętam to lot z Białej Rawskiej – odległość 137 km – czas 1godz. 
5 min. Dodam, że u nas odległości mierzone są w linii prostej.
GW: sukcesy i osiągnięcia Pańskich gołębi.
ZŁ: W ciągu ostatniego dwudziestolecia udało mi się zdobyć 
ok. 400 pucharów i ok. 180 tytułów mistrzowskich w różnych 
kategoriach. Ponadto cieszę się, że wychodowane przeze mnie 
gołębie nieźle spisują się u kolegów.
GW: czego należy Panu życzyć?
ZŁ: Przede wszystkim zdrowia, szybszych gołębi, lepszych wyni-
ków, szczęścia i dalej takiej wyrozumiałości ze strony żony, jak do 
tej pory. Wszystkie przyloty gołębi moja żona bardziej przeżywa 
niż ja. To, co osiągnęły moje gołębie jest wielką zasługą żony  
i za to Jej bardzo dziękuję. Oby się tylko nie zmieniła.

Pan Zdzisław łagozin to przykład człowieka bezgranicznie odda-
nego swej pasji. świadczy o tym chociażby sposób w jaki opowia-
da o swojej hodowli. Przy tym wszystkim jest bardzo skromny,  
z trudem udało mi się go namówić na ten wywiad. liczba tytułów 
mistrzowskich zdobytych w zawodach różnego szczebla jest na-
prawdę imponująca. należy dodać, że w tej dyscyplinie zdobycie ty-
tułu mistrzowskiego przez kilka lat z rzędu, jest nie lada sukcesem,  
a pan Zdzisław zdobywa je niemal nieprzerwanie przez ponad 
dwadzieścia lat… dla przyszłych i obecnych adeptów hodowli  
gołębi pocztowych stanowi niedościgniony wzór do naśladowania.  

Najlepszy lotnik Oddziału Siedlce w 2012 i 2016. Fot. UG

 Karmienie samic. Fot. UG

 Gołębie we wlocie. Fot. UG

 Moja nadzieja, gołąb przeznaczony  
do rozpłodu. Fot. UG

Wojciech Ostrowski
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niepodległościowa 
akademia w Radomyśli

10 listopada w centrum Integracyjno-edukacyjnym w Rado-
myśli odbyła się uroczysta akademia z okazji narodowego święta 
niepodległości.

Przybyli mieszkańcy oraz zaproszeni goście obejrzeli wido-
wisko historyczne przygotowane przez uczniów z miejscowej 
placówki oświatowej. Tradycyjnie pod Pomnikiem Wdzięczności 
- Trzech Krzyży zostały złożone kwiaty i zapalone znicze.

Na zakończenie odbył się koncert pieśni patriotycznych i le-
gionowych, w wykonaniu Zespołu RADOŚĆ z Radomyśli pod  
kierownictwem Anety Karczmarskiej.                                                wo

Wierna jest tylko poezja...
Z okazji narodowego święta niepodległości 13 listopada 

w Wiejskim domu kultury w mroczkach odbył się koncert  
pt. „Wierna jest tylko poezja”. W koncercie wzięli udział artyści  
z Brześcia na Białorusi, siedlec oraz starych kobiałek.

Przed licznie zgromadzoną widownią, którą stanowili miesz-
kańcy Plut, Daćbog, Mroczk, Śmiar i Łupin wystąpiła maria suli-
ma – poetka z Brześcia na Białorusi. Jej wiersze zostały wykonane 
przez katarzynę szyc, lilję Bojko przy akompaniamencie tatiany 
chomickiej – Polki mieszkającej na Białorusi. W poezji marii suli-
my jest dużo tęsknoty i patriotyzmu do Ojczyzny – Polski.

Twórczość Urszuli tom jest znana w tym środowisku. Pocho-
dząca z Siedlec poetka gościła już w Mroczkach przedstawiając 
swoje wiersze na wieczorku poezji. W jej twórczości zawarte jest 
dużo miłości do ludzi, miłości do Boga. Występ Urszuli Tom był 
przeplatany śpiewem, tańcem, którego wykonawcami były dzieci 
i młodzież z miejscowości Stare Kobiałki pod opieką agaty świ-
derskiej, która jest również menadżerem poetki.

Program został przyjęty bardzo życzliwie przez widownię 
o czym świadczyły gromkie brawa i wypowiedzi widzów. Po za-
kończeniu Roman krasuski, sołtys Mroczk i agnieszka krasuska, 
przewodnicząca KGW w Mroczkach podziękowali wszystkim arty-
stom i organizatorom, w szczególności janinie dołgich, dyrekto-
rowi GOK w Wiśniewie za to, ze po raz kolejny w WDK można było 
spotkać się i obejrzeć ciekawy program artystyczny.

Na uroczystości zaszczycili nas swą obecnością  ks. sławomir Gro-
szek, probosz parafii Śmiary, andrzej okniński, radny gminy Wiśniew, 
członkinie KGW w Mroczkach oraz mieszkańcy z terenu gminy Wiśniew.

Serdeczne podziękowania dla członków KGW w Mroczkach za 
tak miłe i ciepłe przyjęcie i przygotowanie obiadu dla gości – artystów 
biorących udział w imprezie. Dziękujemy hannie Pogonowskiej,  

mirosławie Wysokińskiej, krystynie Borkowskiej, Barbarze  
oknińskiej, Grażynie jastrzębskiej, krystynie tyszkiewicz, Bar-
barze chromińskiej, anecie krasuckiej, Bożenie tyszkiewicz oraz 
przewodniczącej KGW w Mroczkach agnieszce krasuskiej.

Organizatorem spotkania był Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniewie, 
a obsługę nagłośnienia podczas imprezy sprawował Paweł ksionek.

GOK

Złożenie zniczy pod Pomnikiem Trzech Krzyży. Fot. UG

Uczestnicy uroczystości. Fot. UG

Zespół Wokalny RADOŚĆ z Radomyśli. Fot. UG

Pamiątkowe zdjęcie z artystami. Fot. GOK

Uczestnicy wiczoru poezji. Fot. GOK
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II Gminny dzień seniora
Życzenia muzyczne, spektakl poetycki i biesiada wypełniły 

program obchodów drugiego Gminnego dnia seniora, które  
w niedzielę 4 grudnia zorganizowały Zespół Wokalny i stowa-
rzyszenie aktywności lokalnej „RadośĆ” w Radomyśli.

W miejscowym Centrum Integracyjno-Edukacyjnym poja-
wili się seniorzy i artyści nie tylko z gminy Wiśniew, ale również  
innych gmin powiatu siedleckiego.

W imieniu organizatorów spotkanie rozpoczęła kierownik Ze-
społu Wokalnego „RADOŚĆ” aneta karczmarska, po wystąpieniu 
której popłynęły muzyczne życzenia dla seniorów. 

Główną atrakcją wieczoru był spektakl poetycki na podsta-
wie poezji Ireny ostaszyk zatytułowany „Jesienny wieczór”,  
a wystawiony przez Grupę Teatru Obrzędowego „Klimontowian-
ki”. Reżyserem spektaklu był dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Mordach Łukasz Wawryniuk. Tematem przewodnim 
widowiska była jesień życia, przemijanie i nostalgia. Oprócz słów, 
ze sceny spadały wielobarwne, jesienne liście i płatki śniegu.

W dalszej części uroczystości wystąpił Zespół „Wolenianki” 
pod kierunkiem henryki kublik, który swoim wesołym progra-
mem artystycznym przekonywał, że „...emerytura to najfajniejsza 
w życiu rzecz…”.

Po zakończeniu części artystycznej życzenia seniorom złożył 
wójt gminy Wiśniew krzysztof kryszczuk. - Niech omijają Pań-
stwa troski i smutki dnia codziennego. Życzę zdrowia i wielu lat 
życia wypełnionego radością i satysfakcją przeżytych lat oraz 
szacunkiem i miłością najbliższych. Aby stale towarzyszył Wam 
niegasnący zapał w realizacji marzeń, a w życiu osobistym dopi-
sywała pomyślność i szczęście – mówił wójt gminy. 

Wśród gości spotkania byli m.in.: sekretarz Gminy Wiśniew 
ewa Wiśniewska, kierownik referatu oświaty Bożena Wyrębek, 
przedstawicielka Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wodyńskiej i Uni-
wersytetu III Wieku dorota Pankowska, dyrektor Zespołu Oświa-
towego w Radomyśli Beata Wiszniewska oraz sołtysi - Helenowa 
dorota jastrzębska i Radomyśli krzysztof jastrzębski.

Obchody zakończyła biesiada, podczas której swoją twór-
czość poetycką zaprezentował senior z Siedlec - Wacław tyszkie-
wicz, a aneta karczmarska i antoni Wiszniewski zaangażowali 
uczestników do wspólnego śpiewania polskich pieśni biesiadnych 
i żołnierskich.

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

ias24

Grupę Teatru Obrzędowego KLIMONTOWIANKI. Fot. UG

Przybyli seniorzy. Fot. UG

Wspólna biesiada za stołami. Fot. UG

Zespół Wokalny RADOŚĆ. Fot. UGZespół WOLENIANKI. Fot. UG
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W niedzielę, 13 listopada 2016 r. w Zespole oświa-
towym w Radomyśli odbył się I Przegląd Pieśni Patrio-
tycznych pt.: „śpiewam ci Polsko”.

Organizatorem tego wydarzenia było: Stowarzysze-
nie Aktywności Lokalnej „Radość”, Zespół Oświatowy 
w Radomyśli, Sołectwo Radomyśl oraz Koło Gospodyń 
Wiejskich z Helenowa. 

W przeglądzie wzięło udział 18 zespołów, które za-
prezentowały się w trzech kategoriach: Zespół Ludowy, 
Szkoły i Zespół Wokalny. Na scenie wystąpiło około 200 
wykonawców co świadczy o ogromnym zainteresowaniu 
jakie wzbudziła idea tego przedsięwzięcia.

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

W kategorii Zespół ludowy:
- I miejsce – Zespół „Węgrowianie” z Węgrowa,
- II miejsce – Zespół „Podlasianki” z Mórd,
- III miejsce – Zespół „Kumpele” z Gręzówki.

W kategorii szkoły:
- I miejsce – Paulina Krasuska ZO w Śmiarach,
- II miejsce – Julia Jankowska i Nikola Jastrzębska ZO  

z Radomyśli,
- III miejsce – Wiktoria Olszewska ZO z Radomyśli.

W kategorii Zespół Wokalny:
- I miejsce – Zespół „UliBabki” ze Zbuczyna,
- II miejsce – Zespół „Nasze Białki”,
- III miejsce – Zespół „Nasz Kotuń”.

- Przez to wspólne śpiewanie pragnęliśmy pokazać, że pa-
triotyzm to nie jest starodawne pojęcie które należy odłożyć do 
muzealnej gabloty, ale  patriotyzm to życiodajna siła pulsująca 
w głębi szlachetnych serc – powiedziała aneta karczmarska,  
Prezes Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej „RADOŚĆ” z Radomyśli. 
Na uroczystość przybyli licznie zaproszeni goście oraz sponsorzy  
i darczyńcy bez  których ten konkurs nie mógłby być zrealizowany. 
A byli nimi:

- Międzygminny Bank Spółdzielczy w Zbuczynie, o/Wiśniew,
- Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej,
- Wytwórnia Betonu Bożena i Jakub Kożuchowscy,
- Pan Orzyłowski Andrzej,

I Przegląd Pieśni Patriotycznych „śpiewam ci Polsko”

- Pan Krasuski Sylwester,
- Pan Wysokiński Szczepan,
- Piekarnia EWSTA z Radomyśli,
- Firma Rzeźnik ze Zbuczyna,
- Firma Iwonex – Pani Iwona Księżopolska,
- Firma Agro – Top Pan Grzegorz Dybciak,
- Firma Mil-Mar Iwona Bajek,
- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Księżopolski,
- Sklep Szaraczek – Pani Agnieszka Bożek i Pani Teresa Zając,
- Firma Trans-Bus z Wodyń.

Organizatorzy składają darczyńcom serdeczne podziękowania 
za okazaną pomoc.

- Wierzę, iż nie było to jednorazowe wydarzenie lecz będzie 
miało swoją kontynuację i na stałe zagości w kalendarzu gmin-
nych uroczystości kulturalnych – powiedziała aneta karczmarska.

Wydarzenie to zostało objęte Patronatem Honorowym przez 
Krzysztofa Kryszczuka, wójta gminy Wiśniew zaś patronat medial-
ny sprawowali: Katolickie Radio Padlasie, portal podlasie24.pl, 
Tuba Siedlec oraz Twoje Radio Wiśniew.

ak

Współne zdjęcie. Fot. UG

Zgromadzona publiczność. Fot. UG
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W dniach 12 i 13.10.2016 r. uczniowie pod opieką księdza 
proboszcza Sławomira  Groszka  i pani Małgorzaty  Jasińskiej 
uczestniczyli w XVI Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rodziny Szkół im. 
Jana Pawła II na Jasnej Górze pod hasłem „Jan Paweł II – Bądź-
cie Świadkami Miłosierdzia”. Krajowy duszpasterz Rodziny Szkół 
im. Jana Pawła II biskup radomski Henryk Tomasik przypomniał  
w homilii wezwanie polskiego papieża, aby szczególnym wyrazem 
wiary było miłosierdzie. Po eucharystii odczytano Akt Zawierze-
nia Matce Bożej, list uczestników spotkania do Ojca Świętego 
Franciszka oraz list prezydenta Andrzeja Dudy.

Jedną z większych uroczystości w Zespole Oświatowym  
w Śmiarach jest akademia z okazji Dnia Patrona i Dnia Edukacji Na-
rodowej, która odbywa się 14.10.2016 r. Corocznie poprzedza ją 
msza święta sprawowana przez księdza Sławomira Groszka. W bie-
żącym roku również świętowaliśmy tego dnia. O godz. 10.00 w sali 
gimnastycznej zgromadzili się uczniowie, nauczyciele, pracownicy 
obsługi i administracji oraz zaproszeni goście, wśród których zna-
leźli się: pan Krzysztof Kryszczuk – wójt gminy Wiśniew, pani Mał-
gorzata Jastrzębska – Przewodnicząca Rady Rodziców, pan Roman 
Jastrzębski, pani Ewa Bartczak, pani Halina Jastrzębska, pani Teresa 
Szerszeń – emerytowani nauczyciele. Wspólnie obejrzeliśmy przy-
gotowany na tę okazję montaż słowno-muzyczny. 

Siedmioro dzieci z klasy I szkoły podstawowej złożyło dn.  
9 listopada ślubowanie i tym samym stało się pełnoprawnymi ucz-
niami. Na uroczystość przybyli nauczyciele, starsi uczniowie, przed-
szkolaki, rodzice i zaproszeni goście: zastępca wójta gminy Wiśniew 
Józef Jan Romańczuk, przewodnicząca Rady Rodziców Małgo-
rzata Jastrzębska oraz dyrektor ZO w Śmiarach Anna Dziedzina.  
Po części artystycznej nastąpiła ceremonia pasowania poprzedzona 
złożeniem przez pierwszoklasistów ślubowania. Na pamiątkę tego 
ważnego wydarzenia każdy uczeń z rąk wychowawczyni  otrzymał 
dyplom pasowania na ucznia. Były też gratulacje i upominki od za-
stępcy wójta J. Romańczuka, przewodniczącej Rady Rodziców Mał-
gorzaty Jastrzębskiej, uczniów klasy II oraz rodziców.

W ostatnich latach wyraźna zdaje się być potrzeba szcze-
gólnego podejścia do wychowania patriotycznego. Święto Nie-
podległości daje ku temu okazję. Dziś patriotyczne wychowanie  
to nie tylko lekcje historii, śpiewanie hymnu, rozmowy na temat 
ojczyzny, patriotyzmu czy znaczenia tradycji narodowych. W róż-
ny sposób staramy się uczestniczyć w uroczystościach poświęconych 
temu świętu pamiętając o tych, którzy walczyli o naszą wolność. 

W naszej szkole odbyła się również akademia poświęcona temu 
świętu, którą myślą przewodnią były słowa wiersza Wisławy Szymbor-
skiej „bez tej miłości można żyć, mieć serce puste jak orzeszek…”. Mło-
dzi wykonawcy - uczniowie klasy V w swoim programie artystycznym, 
przybliżyli wszystkim zebranym ważne wydarzenie historyczne - Świę-
to Odzyskania Niepodległości, które przypadło na 11 listopada 1918 r. 
W recytowanych wierszach i śpiewanych pieśniach o charakterze pa-
triotycznym dzieci nie tylko odwoływały się do przeszłości, ale zwróciły 
też uwagę na teraźniejszość, na to, czym w dobie Internetu, dobrych 
samochodów jest dla współczesnej młodzieży patriotyzm. 

Zespół oświatowy w śmiarach
W ostatnim czasie w naszej szkole miały miejsce różne wy-

darzenia. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich.

Wyjątkowe spotkanie zorganizowane w ramach akcji promu-
jącej czytelnictwo miało miejsce w naszej szkole w poniedziałek, 
21 listopada. Zaproszenie pań pracujących w szkolnej bibliotece 
przyjęła mistrzyni Polski, Europy i świata w muay thai - pani Judy-
ta Rymarzak. Z przyjemnością słuchaliśmy, jak czyta nam mistrzyni 
bajkę pod tytułem „Zaklęta wyspa”.

Szkolna młodzież w trakcie akademii. Fot. ZO Śmiary

Judyta Rymarzak, czytająca mistrzyni. Fot. ZO Śmiary

Uczniowie I klasy. Fot. ZO Śmiary

Uczestnicy pielgrzymki. Fot. ZO Śmiary

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

składają wszystkim czytelnikom życzenia zdrowia,  
spokoju i radosnego świętowania.

Pani Judyta również opowiedziała o swojej przygodzie z muay 
thai, o filozofii tej sztuki walki, zdrowym odżywianiu, swoich sukce-
sach. Na ekranie mogliśmy obserwować zdjęcia pochodzące z pry-
watnego archiwum pani Judyty wykonane podczas codziennych 
treningów, walk, wyjazdów na mistrzostwa. Na żywo zaś podziwia-
liśmy pasy mistrzowskie.  Spotkanie z mistrzynią w boksie tajskim 
dostarczyło nam niezapomnianych przeżyć a oprócz tego zaowo-
cowało autografami i pamiątkowym wpisem do kroniki szkolnej.
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Powiatowe mistrzostwa w piłce ręcznej 2016 
Dnia 24.10.2016 r. odbyły się w Siedlcach powiatowe mistrzo-

stwa w piłce ręcznej dziewcząt - Gimnazjum. W zawodach uczest-
niczyło 6 drużyn z powiatu siedleckiego. Nasze dziewczęta zajęły 
III miejsce. Otrzymały puchar i medale. Opiekunami na zawodach 
były: Marta Gregorczuk, Małgorzata Goławska.
Powiatowe mistrzostwa w piłce ręcznej

Dnia 8.11.2016 r. odbyły się w Zbuczynie powiatowe mistrzo-
stwa w piłce ręcznej chłopców - Gimnazjum. W zawodach uczest-
niczyło 8 drużyn z powiatu siedleckiego. Nasi zawodnicy zajęli  
IV miejsce w grupie. 
Festiwal nauki na UPh w siedlcach 

Co roku organizowany jest w Siedlcach na Uniwersytecie 
Przyrodniczo- Matematycznym Festiwal Nauki i co roku grupa na-
szych uczniów pod opieką pań: J. Woźniak i J. Niedziółki korzysta 
z wielu przygotowanych przez organizatorów wykładów, warszta-
tów i innych atrakcji edukacyjnych. 

W tym roku nasi uczniowie w liczbie 32 uczestniczyli w festi-
walu w piątek - 21 października 2016 r. Wzięli oni udział w nastę-
pujących warsztatach i wykładach:
Warsztat matematyczny - Zrób sobie wielościan! 

Zajęcia warsztatowe dla młodzieży przygotowane przez stu-
dentów z Koła Naukowego Studentów Matematyki GRAF, pod na-
ukowym kierunkiem dr Agnieszki Prusińskiej. Uczniowie podczas 
warsztatów przypomnieli sobie wiadomości z zakresu planimetrii  
i stereometrii, poznali bryły Platona i wykonywali te bryły ze słomek.
Warsztat matematyczny - kendama  

Zajęcia warsztatowe z użyciem japońskiej zabawki - kendamy, 
zdobywającej coraz większą popularność na świecie. Uczniowie pod-
czas warsztatów mieli okazję zapoznać się z zabawką oraz czynnie 
spróbować jak niełatwe jest używanie tak niby prostego urządzenia.

Zespół oświatowy w Radomyśli
dzień Papieski 2016 

Co roku 16 października obchodzone jest w Polsce świę-
to - Dzień Papieski. Hasłem tegorocznego XVI Dnia Papieskiego  
są słowa „Bądźcie świadkami miłosierdzia”. To polskie święto 
ustanowione zostało  przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w hoł-
dzie papieżowi-Polakowi Janowi Pawłowi II.

Dnia 17 października 2016 roku cała społeczność szkolna uczci-
ła kolejną rocznicę wyboru Papieża - Polaka na placu przy pomniku 
Trzech Krzyży w Radomyśli. Uczniowie - Angelika Kłopotowska i Ire-
neusz Okniński przypomnieli zebranym sylwetkę Jana Pawła II. Na-
stępnie wszyscy zebrani zaśpiewali „Barkę” - ulubioną pieść Papieża. 
Uroczystość uświetnił również występ klasy II SP.  Na koniec delega-
cje klas zapaliły znicze przy tablicy upamiętniającej to wydarzenie. 
Magia świąt to dziecięca wiara w Świętego Mikołaja, spokoj-

na rozmowa z bliskimi przy kominku, rozleniwiony telefon, 
zaspany budzik i śnieg, który nie jest utrapieniem. Jednak 

najbardziej magiczną rzeczą jest miłość nasza, bo ona w te dni 
szczególne ciemności odstrasza. Wesołych Świąt!

Tego wszystkim Czytelnikom Gminnych Wieści
Z okazji nadchodzących Świat Bożego Narodzenia 

życzy
Grono Pedagogiczne, Pracownicy i Uczniowie Zespołu 

Oświatowego w Radomyśli

Festiwal nauki - pokazy ratownictwa chemicznego. Fot. ZO Radomyśl

Festiwal nauki - pokaz chemiczny. Fot. ZO Radomyśl

Festiwal nauki – Zrób sobie wielościan. Fot. ZO Radomyśl

Medalowa drużyna dziewcząt. Fot. ZO Raodomyśl 
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Pilotażowe wdrażanie programowania  
w edukacji formalnej

Potrzeby zmieniającego się rynku pracy, konieczność dosto-
sowania umiejętności i życiowych planów uczniów oraz ich rodzi-
ców do wymogów otaczającego świata, skłoniły nas, nauczycieli 
Zespołu oświatowego w Wiśniewie do przystąpienia do pilota-
żowego programu ministerstwa edukacji narodowej dotyczące-
go wprowadzenia nauki programowania w szkole. 

Od 1 września 2016 roku wdrożyliśmy innowację pedagogiczną 
pt.: Pilotażowe wdrażanie programowania w edukacji formalnej, któ-
rą zaadresowaliśmy do uczniów klasy pierwszej szkoły podstawowej, 
klasy czwartej szkoły podstawowej i dwóch klas pierwszych (odział 
Ia i IB) gimnazjum w Zespole Oświatowym w Wiśniewie w roku szkol-
nym 2016/2017. Zaplanowane jest przedłużenie jej na kolejne dwa lata 
szkolne. Prowadzona jest w ramach dodatkowych zajęć pozalekcyjnych 
w wymiarze 1 godzina tygodniowo w  klasie każdej z wymienionych 
klas oraz jej elementy realizowane są na zajęciach komputerowych i in-
formatyce. Program zajęć z uczniami oparty jest na projekcie podstawy 
programowej kształcenia informatycznego opracowanego przez Mini-
sterstwo Edukacji Narodowej. Według nas współczesna szkoła powinna 
nadążać za zmianami w przygotowaniu uczniów do współtworzenia rze-
czywistości, dlatego z radością będziemy realizować założone cele.

Innowacja pedagogiczna  
„Razem z mamą, razem z tatą”

Współpraca z rodzicami jest podstawą działalności przed-
szkola i oddziału przedszkolnego. W bieżącym roku szkolnym 
postanowiłyśmy dokonać zmian organizacyjno – metodycznych 
w pracy każdej grupy tak, aby rodzice mogli wspólnie z dziećmi 
brać udział w zajęciach, wycieczkach, imprezach i uroczystościach 
przedszkolnych, czyli mogli uczestniczyć 

w przedszkolnym życiu ich pociech. Dlatego też od września rea-
lizujemy na terenie przedszkola i oddziału przedszkolnego innowację 
pedagogiczną pod tytułem „Razem z mamą, razem z tatą”, która ma 
za zadanie sprawić, aby proces adaptacji i pobyt dziecka w przedszkolu 
i oddziale przedszkolnym był miłym przeżyciem zarówno dla niego jak 
i dla rodziców. Oczekujemy, że dzięki spotkaniom z rodzicami i dzieć-
mi, wszystkie strony dużo się nauczą. Rodzicom przybliżona zostanie 
oferta przedszkola i oddziału przedszkolnego: metody i formy pracy  
z dziećmi, rodzaje zajęć, style wychowawcze, tradycje przedszkola oraz 
różne sytuacje organizacyjne mające miejsce w grypie. Nauczyciele 
zaś poznają nie tylko oczekiwania rodziców względem przedszkola, ale  
i metody wychowawcze rodziców, sposoby reagowania na różne sytu-
acje związane z ich dziećmi. Dzieci natomiast, niewątpliwie, będą czuły 
się wśród swoich najbliższych bardzo dobrze, a przedszkole będzie się 

Wojewódzki certyfikat szkoły Promującej Zdrowie
29 sierpnia 2016 r. kapituła powołana przez Mazowieckiego Kuratora Oświa-

ty przyznała naszym szkołom – Szkole Podstawowej w Wiśniewie oraz Publicz-
nemu Gimnazjum w Wiśniewie – Wojewódzkie Certyfikaty Szkoła Promująca 
Zdrowie. Starania o ten zaszczytny tytuł podjęliśmy pięć lat temu i od tego czasu 
edukacja zdrowotna stanowi ważny element programu nauczania, programu 
wychowawczego i profilaktyki naszych szkół. Docenione zostało to przez Zespół 
Wspierający Szkoły Promujące Zdrowie, który  w listopadzie 2014 roku włączył 
nasze szkoły do Mazowieckiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie oraz wpisał je na 
listę szkół należących do sieci. Ukoronowaniem naszych działań było przyznanie 
certyfikatów obu szkołom, zaś uroczyste wręczenie z rąk Dyrektora Delegatury, 
Pana Adama Skupa, odebrała Dyrektor Zespołu Oświatowego w Wiśniewie,

Pani Urszula Sosnówka. Szkoła nasza, podjęła już działania, które dotyczą 
nadania Krajowego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie.

im kojarzyć z miejscem bezpiecznym i przyjaznym. Ponadto oczeku-
jemy, że dzięki wspólnemu przebywaniu z dziećmi i rodzicami nawią-
że się między nami więź, która przyniesie wszystkim dużo satysfakcji  
i sukcesów, oraz uda nam się stworzyć solidny fundament do dalszej 
współpracy rodziców z naszą placówką oświatową.

ślubowanie klasy I
Bardzo ważnym momentem w życiu każdego małego człowieka 

jest ślubowanie i pasowanie na ucznia. To niezwykłe wydarzenie miało 
miejsce w naszej szkole 12 października 2016 r. W tym roku szkolnym 
ślubowanie złożyło 11 uczniów; 10 – siedmiolatków i 1 sześciolatek. 
Zanim pierwszaki zostały przyjęte do grona uczniów, wykazały się 
umiejętnościami śpiewu i deklamacji, w czym dzielnie wspierali ich 
starsze koleżanki i koledzy. Występ dzieci spotkał się  z bardzo ciepłym 
przyjęciem. Artyści nagradzani byli gromkimi brawami. Uroczystość 
dostarczyła dzieciom, ich rodzicom i wszystkim zebranym gościom 
wielu miłych przeżyć i wzruszeń. Symbolicznego obrzędu pasowania 
na ucznia dokonała pani dyrektor Urszula Sosnówka. Po części oficjal-
nej dzieci czekał słodki poczęstunek. Drodzy pierwszoklasiści, życzymy 
Wam wielu sukcesów w nauce. Serdecznie dziękujemy  rodzicom, ko-
leżankom i kolegom z klas drugich i trzecich za upominki.

Certyfikat PG Szkola Promujaca Zdrowie Certyfikat SP Szkola Promujaca Zdrowie

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu nadziei, 
rodzinnej atmosfery, własnego skrawka nieba, zadumy nad 
płomieniem świecy, filiżanki dobrej, pachnącej kawy, piękna 

poezji, muzyki, pogodnych, zimowych świąt, odpoczynku,  
zwolnienia, oddechu, nabrania dystansu do tego, co wokół, 

chwil roziskrzonych kolędą, śmiechem i wspomnieniami.
Wesołych świąt!

Wszystkim mieszkańcom oraz pracownikom Gminy Wiśniew  
z serca płynące życzenia składają : Dyrekcja wraz z nauczycielami  

i pracownikami Zespołu Oświatowego w Wiśniewie. 

Zespół oświatowy w Wiśniewie
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Starszak to jest zuch. Każdy o tym wie. Starszaki z naszego 
przedszkola potrafią już wiele, a dziś udowodniły, że potrafią 
również same zrobić pyszne kanapki. Przygotowały się świetnie 
przynosząc do przedszkola niezbędne przedmioty i stosowny do 
zadania strój. Efekt ich pracy zadziwił wszystkich. Kanapki były 
przepyszne i zdrowe bo dzieci użyły do ich przygotowania wielu 
warzyw, pysznej wędliny i ciemnego pieczywa. 

ag

7 grudnia Gminny ośrodek kultury w Wiśniewie przygotował dla 
dzieci niespodziankę – spotkanie ze świętym mikołajem i nie tylko… 

Jak powiedziała Pani Janina Dołgich, dyrektor placówki:  
- W dzisiejszej imprezie brała udział jak do tej pory rekordowa liczba 
dzieci – bardzo się z tego cieszymy. Zapraszamy także inne placówki 
oświatowe naszej gminy do współpracy. Bardzo cieszę się z tego, że 
takie święto mogliśmy zorganizować dla dzieci – to jest ich dzień  
i nigdy nie powinno zabraknąć dla nich prezentu oraz uśmiechu na 
twarzy. Ja także czułam się wspaniale widząc w ich oczkach radość.

Na salę widowiskową GOK-u przybyli uczniowie z Zespołu 
Oświatowego w Wiśniewie. 120 par małych oczek i uszek wy-
patrywało i nasłuchiwało przybycia długo oczekiwanego goś-
cia. Punktualnie o godzinie 10:00 przy dźwięku dzwonka zjawił 
się Święty Mikołaj i zaproponował dzieciom niezwykły prezent 
– przedstawienie pt.: „Złote jajko” w wykonaniu Teatru Lalek 
„IGRASZKA”. Dzieciom bardzo podobała się opowieść o chytrej 
Lisicy, która wymyśliła plan na szybkie wzbogacenie się. Swój  
pomysł przedstawiła koledze w złodziejskim fachu – Wilkowi. 

Pasowanie na  
przedszkolaka 

Tego dnia najmłodsze dzieci z naszego przedszkola przeżywały 
ważny moment. W obecności rodziców, wychowawczyń i starszych 
kolegów zostały uroczyście pasowane na przedszkolaka. Ceremonii 
pasowania dokonała Dyrektor Zespołu Oświatowego pani Urszula 
Sosnówka. Zanim jednak dzieci doświadczyły tego niewątpliwego 
zaszczytu musiały udowodnić gościom, że zasługują na miano przed-
szkolaka. Poradziły sobie z tym zadaniem „śpiewająco” prezentując 
zebranym wesołe przedszkolne przeboje, które w wykonaniu na-
szych uroczych artystów brzmiały zachwycająco. Wszystkie dzieci 
uczestniczące w pasowaniu otrzymała upominki – niespodzianki 
ufundowane przez Radę Rodziców oraz naszego niezawodnego 
sponsora – panią Teresę Zając.

Życzymy Wam przedszkolaki powodzenia w dalszej edukacji!
ag

Zabawy kulinarne w przedszkolu

mikołajki w Gminnym 
ośrodku kultury

Po przedstawieniu dzieci miały możliwość zapoznać się z niety-
powymi aktorami – lalkami – Wilkiem, Lisicą i Kogucikiem. Na zakoń-
czenie odwiedził nas jeszcze raz Święty Mikołaj z workiem pełnym 
słodkich prezentów na plecach a, że dzieci z Wiśniewa były bardzo 
grzeczne, to ów worek szybko został opróżniony. Nasz gość był bardzo 
zadowolony z tego spotkania: - Dzieci przywitały mnie bardzo serdecz-
nie a było ich tak dużo, że sala pękała w szwach. Zaprosiła mnie tu 
Pani Janina Dołgich – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury. Bardzo lu-
bię przychodzić do dzieci z małych miasteczek i wiosek – są one bardzo 
grzeczne a w tych miejscach panuje miła rodzinna atmosfera – którą 
także w Wiśniewie poczułem. Dlatego obiecuję, że dzieci zamieszkują-
ce Gminę Wiśniew jeszcze w tym roku odwiedzę. Mikołaj dla mieszkań-
ców całej naszej gminy złożył serdeczne życzenia: zdrowia, wesołych 
świąt i szczęśliwego Nowego Roku.                                                               

uo

Spotkanie z Mikołajem. Fot. UG

Fot. UG

Fot. Przedszkole

Przedszkolaki. Fot. E. Filipczuk
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Podsumowanie sportowej 
rywalizacji szkół

s P o R t

Uczniowie z gminy Wiśniew podsumowali ubiegłoroczną rywalizację spor-
tową szkół i rozpoczęli nowy sezon. Podczas spotkania na miejscowym orliku 
młodzież odebrała nagrody i rozegrała pierwszy gminny turniej piłkarski.

W roku szkolnym 2015 - 2016 młodzi sportowcy rywalizowali w 6 dy-
scyplinach: piłce nożnej, piłce ręcznej, piłce siatkowej, koszykówce, teni-
sie stołowym i biegach. Zdobyte podczas poszczególnych zawodów punkty 
były zaliczane do klasyfikacji generalnej w kategorii szkół podstawowych  
i gimnazjów oraz zespołów oświatowych, czyli obydwu szczebli szkół łącznie.

We wszystkich najlepsi okazali się uczniowie z Wiśniewa, a że był to już ich 
trzeci triumf z rzędu, odebrali SUPER PUCHAR. W kategorii podstawówek dru-
gie miejsce zajęła Radomyśl, a trzecie Śmiary, które zamieniły się pozycjami 
w klasyfikacji gimnazjalistów. Rywalizacja w tej ostatniej grupie była bardzo 
wyrównana, a o różnicy między poszczególnymi reprezentacjami wyniosła za-
ledwie 1 punkt. W klasyfikacji generalnej Zespół Oświatowy w Wiśniewie wy-
przedził Radomyśl o 8 punktów, a Śmiarom zabrakło do drugiego miejsca 7 oczek. 

Koordynatorem całorocznej rywalizacji był gminny animator sportu  
Robert Pierog, a gratulacje młodym sportowcom składał wójt gminy Wiś-
niew Krzysztof Kryszczuk. 

Zgodnie ze zwyczajem podsumowanie ubiegłorocznych zawodów było 
połączone z inauguracją rywalizacji sportowej w nowym roku szkolnym. 
Na początek dziewczęta i chłopcy z miejscowych gimnazjów wzięli udział  
w Gminnym Turnieju Piłki Nożnej. Mecze były rozgrywane systemem „każ-
dy z każdym”, a klasyfikacja w obydwu kategoriach była identyczna. Zarów-
no wśród piłkarek jak i piłkarzy wygrały drużyny z Wiśniewa, drugie miejsca 
zajęły zespoły z Radomyśli, a trzecie ze Śmiar.                                           ias24

Piłkarska jesień
12 punktów, 14 zdobytych goli i 4 stracone. to doro-

bek piłkarzy Uczniowskiego klubu sportowego z Wiśnie-
wa w rozgrywkach ligi Regionalnej lZs w piłce nożnej 
„jesień 2016”, który dał im brązowe medale.

Rywalizacja była bardzo wyrównana o czym może 
świadczyć fakt, że wszystkie drużyny, które stanęły na po-
dium zdobyły tyle samo punktów, zaliczając po jednej prze-
granej. Dlatego o ostatecznej kolejności decydowała liczba 
bramek. Ten bilans najkorzystniej wypadł w przypadku  
LZS „Płomień” Ruda, a drugie miejsce zajął LZS Koszewnica, 
który stracił o jedną bramkę mniej od UKS Wiśniew. 

Jedyną porażkę piłkarze z Wiśniewa ponieśli na inau-
gurację rozgrywek, ulegając LKS „Płomieniowi” Ruda 0:1. 
Potem było zdecydowanie lepiej, bo wygrali wszystkie po-
zostałe mecze - 5:1 z LZS „Speed” Toki, 4:2 z LZS „Herkule-
sem” Nowe Osiny, 1:0 z LZS Koszewnica i 4:0 z LZS Żeliszew.

W „brązowej” ekipie zagrali: arkadiusz Bancyrek, 
dawid Bazyl, krzysztof Borkowski, mateusz cabaj, 
Robert chojecki, maciej Gontarz, hubert Gorzkowski, 
Piotr jurzyk, Bartłomiej kaniecki, Patryk komar, mar-
cin łubkowski, mariusz okniński, Grzegorz Pasztor, 
kamil Pawlik, michał Pawlik, Przemysław Piekart, do-
minik Pszkit, kamil Pszkit, karol Pszkit i karol Zieliński. 

Drużyna z Wiśniewa jako beniaminek grała również 
w Siedleckiej I Lidze Piłkarskich Szóstek, gdzie zajęła 
bardzo dobre 6 miejsce na 13 zespołów sklasyfikowa-
nych po rundzie jesiennej.                                              rp

Piłkarze po sezonie
Pierwsza edycja Gminnej ligi Piłki nożnej o Puchar Wójta 

Gminy Wiśniew przeszła do historii. Uroczyste podsumowanie 
trzymiesięcznych zmagań odbyło się w niedzielę 20 listopada, 
po ostatnim meczu, w którym Wólka Wiśniewska zremisowała 
z zespołem Gostchorz - kaczory 3:3.

W całym cyklu zawodów dla piłkarzy w wieku co najmniej 14 lat 
najlepsza okazała się ekipa U-21 z Wiśniewa, która zdobyła 22 punk-
ty. O trzy mniej wywalczył zespół Gostchorz - Kaczory, a na trzeciej 
pozycji rywalizację zakończyła Wólka Wiśniewska z dorobkiem 
17 punktów. Poza podium znalazły się: Ciosny, Paduchy, Kolo-
nia Wiśniew, Wiśniew, FC Perła i drużyna U-16 z Wiśniewa.

Zawody były rozgrywane od 20 sierpnia systemem „każ-
dy z każdym”. W sumie drużyny rozegrały 36 meczów, w któ-
rych padły 484 gole. Najwięcej - 108 bramek strzelił zespół 
Wólki Wiśniewskiej, a straciła drużyna U-16 z Wiśniewa. 

Najwyższy wynik to wygrana ekipy U-21 z Wiśniewa, 
która wbiła przeciwnikowi aż 32 gole. Z kolei najbardziej 
emocjonujące według kibiców były mecze rozegrane po-
między zespołem Gostchorz-Kaczory z Wiśniewem i Padu-
chami oraz spotkanie Wólka Wiśniewska - Wiśniew U-21. 

Najmłodszą ekipą, która wystartowała w turnieju był zespół U-16 
z Wiśniewa, który strzelił rywalom 30 bramek.

Najlepsze trzy drużyny odebrały z rąk wójta Krzysztofa Krysz-
czuka medale i piłki, a wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy.

Były to pierwsze zawody piłkarskie, rozgrywane na „Orliku”  
w Wiśniewie w takiej formule, ale już wiadomo, że ten pomysł będzie 
kontynuowany. Miejscowy animator sportu Robert Pierog zachęca  
do udziału w kolejnej edycji, która odbędzie się na wiosnę.                     rp

Finał rywalizacji sportowej. Fot. UG
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teleFony do URZędU GmIny

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

Zapraszamy na stronę
www.wisniew.pl

e-mail: ug@wisniew.pl

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

113 – Oświata
114 –  Ewidencja Działalności 

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

numery wewnętrzne Przewodnicząca  
Rady Gminy Wiśniew

Beata ługowska 
pełni dyżur w pierwsze czwartki miesiąca  

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

Osoby zainteresowane  
proszone są o wcześniejszy kontakt  

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

bądź telefonicznie, tel. 25 641 73 13.

Wójt Gminy Wiśniew  
krzysztof kryszczuk  

przyjmuje interesantów  
w każdy czwartek  

w godz. 10.00 – 17.00

Wójt Gminy Wiśniew zaprasza do udziału  
w VI edycji konkursu 

„dekoRacja BoŻonaRodZenIoWa  
– GmIna WIśnIeW  

W śWIątecZnym nastRojU”.

Udział w konkursie mogą wziąć wszyscy, których posesje 
znajdują się na terenie naszej gminy. ocenie podlegać będą 

dekoracje domów, balkonów, ogrodów itp. do konkursu 
można zgłosić się samodzielnie lub też być zgłoszonym przez 
innego mieszkańca lub instytucję z terenu gminy Wiśniew.  
W przypadku zgłaszania innej osoby do konkursu, należy 

uczynić to za jej wiedzą i zgodą. 

sposoby zgłaszania do konkursu:
- osobiście do Urzędu Gminy Wiśniew, pok. nr 3,

- pocztą elektroniczną: promocja@wisniew.pl 
- pocztą tradycyjną pod adres: Urząd Gminy Wiśniew,  

ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew.

Regulamin konkursu oraz kartę zgłoszeniową można pobrać bezpośrednio  
w Urzędzie Gminy Wiśniew lub na stronie internetowej urzędu  

www.wisniew.pl
Zgłoszenia można składać do 6 stycznia 2017 r. Zapraszamy!!!

wo

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

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

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

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

GmInna komIsja RoZWIąZyWanIa  
PRoBlemóW alkoholoWych W WIśnIeWIe

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

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

Informujemy, że w każdą środę  
w Urzędzie Gminy w Wiśniewie  

w godzinach 9.00 – 11.00  
pełni dyżur przedstawiciel PZU SA, 

u którego można m.in.:

- pozyskać informacje  
o ubezpieczeniach,

- zawrzeć polisę,
- opłacić składkę  

za ubezpieczenia rolne  
i komunikacyjne,

- uzyskać pomoc w zakresie 
zgłoszenia szkody.

Stanowisko usytułowane jest na 
parterze w sali konferencyjnej.  
Dodatkowe informacje można  

uzyskać pod numerem telefonu: 

666-889-993
wo

Gminna komisja Rozwiązywania Problemów alkoholowych  
w Wiśniewie

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

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

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

Krople wieczności
Audycja fundacji „Głos Ewangelii”.

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

Relaks z książką
Fragmenty powieści nowości wydawniczych.

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

Śladami Jana
Audycja fundacji „Głos ewangelii”.

Reportaż Fundacji „Głos Ewangelii”

Kącik czytelniczy
Audycja przygotowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Wiśniewie.

Noc w krainie łagodności
Blok muzyki z nurtu poezji śpiewnej.

100% Disco 
Blok muzyki z nurtu  
disco i dance.

Emisja od poniedziałku  
do piątku co dwie godziny 

od 10:00 do 22:00

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

12:30, 16:30, 20:30

Emisja: sobota o każdej 
pełnej godzinie  

od 10.00 do 22.00.

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

12:15, 16:15, 20:15

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

Niedziela godz. 17:00

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

13:30, 17:30, 21:30

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

21:30

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

20:30

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

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

19:30

Emisja:  
Codziennie  

od 22:00 do 06:00.

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

Zapraszamy wszystkich słuchaczy do odwiedzania  
Archiwum Dźwięków Twojego Radia Wiśniew,  
dostępnego na stronie www.wisniew.pl
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PUK SERWIS Sp. z o. o. 
ul. Brzeska 110, 08-110 Siedlce 
tel. 25 632 46 26, 25 644 23 66 

sekretariat@pukserwis.siedlce.pl 
 

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW SEGREGOWANYCH  
I NIESEGREGOWANYCH W GMINIE WIŚNIEW W 2017 ROKU 

MIEJSCOWOŚĆ 2017 
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 

16 13 13 10 22 19 17 21 18 16 20 18 

PO
NIEDZIAŁEK 

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

17 14 14 11 23 20 18 22 19 17 21 19 

W
TO

REK 

Sektor 3  
Daćbogi   
Gostchorz                  
Kaczory  
Łupiny   
Mroczki   
Pluty                              
Śmiary                           
Tworki                           

18 15 15 12 24 21 19 23 20 18 22 20 

ŚRO
DA 

Sektor 4  

Wiśniew              
Wiśniew-Kolonia 19 16 16 13 25 22 20 24 21 19 23 21 

CZW
ARTEK

 

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 2017 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. 

 


