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Spokojnych  Świąt Wielkanocnych

spędzonych w prawdziwie wiosennym nastroju.

Pogody w sercu i radości płynącej z faktu 

Zmartwychwstania Pańskiego.

Serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół 

oraz wesołego Alleluja!

„Ciebie Boga wysławiamy,

Tobie, Panu, wieczna chwała! 

Ciebie, Ojca, niebios bramy,

Ciebie wielbi ziemia cała.”

Wiśniew, Wielkanoc 2016 r.
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Właśnie trzymacie Państwo w rękach jubileuszowy 50. numer Informatora Gminy Wiśniew „Gminne 
Wieści”. Pierwszy bezpłatny numer ukazał się w kwietniu 2003 roku. Od tej pory cyklicznie informujemy 
Państwa o tym, co dzieje się w naszej gminie. Dziękujemy, że od trzynastu lat jesteście z nami!

W jubileuszowym 50. wydaniu naszego informatora przeczytacie m.in. o planach inwestycyjnych gminy na 
2016 rok, budżecie gminy, czy programie 500 plus w gminie Wiśniew. Zachęcamy również do zapoznania się 
z ciekawym artykułem dotyczącym wychowania przedszkolnego. 

Chciałbym również poinformować o nowej inicjatywie, jaka zostanie niebawem uruchomiona w naszej gmi-
nie - rusza gminne radio internetowe „Twoje Radio Wiśniew”. Obok strony internetowej, lokalnego informatora, 
przyszedł czas na żywe słowo. Zapraszamy wszystkich, którzy czują powołanie radiowca i chcieliby współtworzyć 
to medium do współpracy.

W numerze znajdziecie Państwo także relacje z wydarzeń jakie miały miejsce w ostatnim kwartale: I Rajdu Pieszego im. ks. Stanisława 
Brzóski, VII Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Kolędnicze Serce Polskie”, gminnego Dnia Kobiet oraz I Jarmarku Wielkanoc-
nego. Nie zabraknie także informacji z życia zespołów oświatowych. 

Informatora „Gminne Wieści” szukajcie w stałych punktach dystrybucji. Zapraszamy do lektury!
Wójt Gminy Wiśniew

Krzysztof Kryszczuk

Jubileuszowy 50. numer Gminnych Wieści

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ RADĘ GMINY WIŚNIEW
Podczas XIII sesji w dniu 29 grudnia 2015 r. 

Rada Gminy Wiśniew podjęła następujące uchwały:

- Uchwała Nr XIII/86/2015 w sprawie zmian w Wieloletniej Pro-
gnozie Finansowej gminy Wiśniew na lata 2015-2022.

- Uchwała Nr XIII/87/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy 
Wiśniew na 2015 rok.

- Uchwała Nr XIII/88/2015 w sprawie przyjęcia planu pracy Komi-
sji Rewizyjnej Rady gminy Wiśniew na 2016 rok.

- Uchwała Nr XIII/89/2015 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady 
Gminy Wiśniew na 2016 rok.

- Uchwała Nr XIII/90/2015 w sprawie przyjęcia i wdrożenia do re-
alizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wiśniew”.

- Uchwała Nr XIII/91/2015 w sprawie określenia kryteriów dla 
kandydatów zamieszkałych paoza obwodem, branych pod 
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły podstawo-
wej i gimnazjum posiadających obwód, prowadzonych przez 
gminę Wiśniew oraz określenia dokumentów niezbędnych do 
potwierdzenia tych kryteriów.

- Uchwała Nr XIII/92/2015 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy 
do wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieru-
chomości mienia gminnego w miejscowości Wiśniew.

- Uchwała Nr XIII/93/2015 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy 
do wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieru-
chomości mienia gminnego w miejscowości Daćbogi.

Podczas XIV sesji w dniu 27 stycznia 2016 r. 
Rada Gminy Wiśniew podjęła następujące uchwały:

- Uchwała Nr XIV/94/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości mienia gminnego położonej w miejscowości 
Stok Wiśniewski.

- Uchwała Nr XIV/95/2016 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy 
do wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieru-
chomości mienia gminnego w miejscowości Wiśniew.

- Uchwała Nr XIV/96/2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej gminy Wiśniew na lata 2016-2023.

- Uchwała Nr XIV/97/2016 w sprawie uchwalenia budżetu gminy 
Wiśniew na 2016 rok.

- Uchwała Nr XIV/98/2016 w sprawie ustalenia planu dofinanso-
wania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2016 rok.

- Uchwała Nr XII/82/2015 w sprawie stawek podatku od nieru-
chomości na 2016 rok i zwolnień w tym podatku obowiązują-
cych na obszarze Gminy Wiśniew.
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- Nr 93/2015 z grudnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie powołania 
Komisji Inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzenia inwentary-
zacji okresowej kasy na dzień 31 grudnia 2015 r.

- Nr 94/2016 z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Ko-
misji Przetargowej (zadanie pn.:  „Dostawa oleju napędowego 
grzewczego w 2016 roku do Zespołu Oświatowego w Radomy-
śli i Zespołu Oświatowego w Śmiarach”).

- Nr 95/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia har-
monogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz 
postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do 
publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych oraz klas 
pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Wiśniew.

- Nr 96/2016 z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie powołania Komisji 
Przetargowej (zadanie pn.: „Projektowanie rozbudowy oczysz-
czalni ścieków w Wiśniewie”).

- Nr 97/2016 z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie powołania Komisji 
Przetargowej (zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej Borki-
-Kosiorki – Helenów etap 2”).

- Nr 98/2016 z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie powołania zespołu 
powypadkowego.

- Nr 99/2016 z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie powołania Ko-
misji Przetargowej (zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej  
w Plutach w kierunku Gręzówki”).

INFORMACJA WÓJTA GMINY WIŚNIEW
ZARZĄDZENIA WYDANE W OKRESIE OD 10 GRUDNIA 2015 R. DO 29 LUTEGO 2016 R.



Gminne Wieści 3

samorząd planuje przekazać dotację dla Starostwa Powiatowego 
w Siedlcach na remont drogi powiatowej na 3633W na odcinku 
Borki-Wyrki – Borki-Kosiorki oraz Miastu Siedlce za organizowanie 
transportu lokalnego na terenie gminy Wiśniew.              
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RUSZA 
„TWOJE RADIO WIŚNIEW”

Pomysł utworzenia gminnego radia zrodził się w ubiegłym 
roku. Rozgłośnie internetowe, w tym również gminne, funkcjonują 
na polskim rynku medialnym od wielu lat. Jednak w naszym regio-
nie rozgłośnia będzie z pewnością ewenementem. 

- Idea stworzenia rozgłośni radiowej w gminie Wiśniew zrodziła 
się z chęci zagospodarowania pewnej luki informacyjnej. Oczywiście, 
mamy już nasz informator „Gminne Wieści”, jednak stwierdziliśmy, że 
media elektroniczne są bardziej dynamiczne, bo mogą przekazywać 
informacje na bieżąco, a nie tylko raz na kwartał. Od dłuższego cza-
su obserwuję rozwój podobnych rozgłośni w innych częściach kraju 
i stwierdziłem, że warto byłoby spróbować to zaszczepić również u nas 
– powiedział Krzysztof Kryszczuk, Wójt Gminy Wiśniew.

„Twoje Radio Wiśniew” oficjalne nadawanie zainauguruje jesz-
cze przed Wielkanocą. Będzie go można słuchać na stronie inter-
netowej www.wisniew.pl, a w niedalekiej przyszłości również na 
smartfonach (dzięki specjalnej aplikacji) oraz w usłudze Radio+ na 
platformie cyfrowej nc+ - dzięki dekoderowi podłączonemu do In-
ternetu. Redaktorem naczelnym stacji jest Wojciech Ostrowski, pra-
cujący na co dzień w Urzędzie Gminy Wiśniew. Czego zatem, oprócz 
muzyki, będzie można posłuchać na antenie radia?

- Obecnie jesteśmy w fazie testów. Chcemy, by wszystko było goto-
we jeszcze przed świętami. To radio będzie zaawansowane technolo-
gicznie, dlatego musimy się dobrze przygotować do oficjalnego startu. 

Od poniedziałku do piątku, między 10:00 a 22:00 będzie można posłu-
chać programu „Temat na dziś”, w ramach którego emitować będziemy 
wywiady, zapowiedzi i relacje wydarzeń. Nie zabraknie również audy-
cji autorskich, głównie pozyskiwanych z zewnątrz, ale liczmy również 
na współpracę z młodzieżą i lokalnymi instytucjami. Mamy nadzieję, 
że za jakiś czas, Mieszkańcy będą mogli wysłuchać również audycji na 
żywo oraz transmisji, na przykład niedzielnej Mszy św., sesji rady gmi-
ny czy ważnych uroczystości – zapowiada Wojciech Ostrowski.

Wójt Kryszczuk ma nadzieję, że nowa, medialna inicjatywa zo-
stanie dobrze przyjęta przez Mieszkańców.

- Liczymy na to, że ta idea spotka się z pozytywnym przyjęciem. 
My jesteśmy tylko inicjatorami, ale ma to być z założenia radio gmin-
ne, a więc Mieszkańcy nie powinni tylko słuchać, ale również współ-
tworzyć to radio. Jesteśmy otwarci na wszelkie Państwa pomysły. Być 
może znajdą się pasjonaci tworzenia internetowej rozgłośni radiowej 
lub osoby, które chciałyby podzielić się z innymi swoimi przemyślenia-
mi, spostrzeżeniami, czymś się pochwalić lub zwyczajnie zabrać głos 
w jakiejś dyskusji. Radio będzie tym medium, które stworzy takie moż-
liwości. Na to bardzo liczmy – dodaje Wójt Gminy Wiśniew.

Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko zaprosić  na stronę 
www.wisniew.pl. Jest tam specjalny player, za pomocą którego już 
można słuchać „Twojego Radia Wiśniew”.  

wo

 BUDŻET GMINY NA 2016 R.

Uchwałą Rady Gminy Wiśniew Nr XIV/97/2016 z dnia  
27 stycznia 2016 r. został uchwalony budżet gminy Wiśniew na 
2016 rok.

Ustalono dochody w kwocie 16.187.282 zł, wydatki w kwo-
cie 18.487.282 zł. Deficyt został zaplanowany wynosi 2.300.000 
zł, który zostanie sfinansowanymi przychodami pochodzącymi 
z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wydatki na zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie 
3.834.000 zł. Najwięcej środków przeznaczono na transport i łącz-
ność kwotę 2.035.861 zł, na gospodarkę komunalną i ochronę śro-
dowiska kwotę 714.310 zł oraz na kulturę i ochronę dziedzictwa na-
rodowego kwotę 593.364 zł. (w tym projekty i przebudowa świetlic 
w Tworkach – 350.000 zł i Daćbogach – 198.000 zł). 

Przeznaczono kwotę 1.789.978 zł na zadania z zakresu admini-
stracji rządowej i innych zleconych ustawami, w szczególności na 
pomoc społeczną dla mieszkańców Gminy.

Wyodrębniano w budżecie kwotę 314.598 zł  na przedsięwzię-
cia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na so-
łectwa. Najwięcej środków ok. 190 tys. sołectwa przeznaczyły na 
remont dróg publicznych gminnych.

Gmina przeznaczyła 501.777 zł  na dotację  dla podmiotów na-
leżących i nie nalężących do sektora finansów publicznych. Nasz 

Fot. UG.

Muzyka, informacje, audycje autorskie – to tylko niektóre elementy programu gminnej rozgłośni 
internetowej.  „Twoje Radio Wiśniew” ruszy jeszcze przed Wielkanocą.
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PROGRAM „RODZINA 500 PLUS”  
W GMINIE WIŚNIEW

Formularze wniosków wydawane są w siedzibie Ośrodka 
(w pokojach nr 18 i nr 10), natomiast przyjmowane będą od dnia 
1 kwietnia 2016 roku. Szczegółowe informacje na temat nowe-
go świadczenia można uzyskać pod adresem: www.wisniew.pl,  
www.mrpips.gov.pl lub pod numerem telefonu (25) 641-73-13 
wew. 125.

Poniżej zamieszczone zostały pytania i odpowiedzi na te-
mat programu „Rodzina 500 plus”:

Kto może otrzymać świadczenie wychowawcze?
Świadczenie wychowawcze otrzymywać mogą rodzice, 

opiekunowie prawni lub faktyczni dziecka.

Na jaki czas będzie przysługiwało prawo do świadczenia?
Prawo do świadczenia będzie ustalane na okres 1 roku – od 

1 października do 30 września. Wnioski na kolejne okresy będzie 
można składać od 1 sierpnia danego roku. Pierwszy okres wypła-
cania świadczenia wychowawczego będzie jednak dłuższy, od 
kwietnia 2016 r. aż do 30 września 2017 roku. Dzięki temu rodzice 
nie będą musieli składać dwóch wniosków, kiedy Program wejdzie 
w życie.  

Czy 500 zł to kwota netto czy brutto?
To kwota, od której nie będą odprowadzane podatki. To kwota 

bezpośrednio dla rodziny. 

Czy kwota świadczenia będzie waloryzowana?
Rada Ministrów będzie mogła podnieść kwotę świadczenia 

w oparciu o wskaźniki wzrostu inflacji. 

Kogo będzie obowiązywało kryterium dochodowe przy 
ubieganiu się o świadczenie?

Kryterium dochodowe będzie dotyczyło tylko rodziców lub 
opiekunów wnioskujących o świadczenie na pierwsze lub jedyne 
dziecko. Podstawowe dane o dochodach gmina będzie mogła po-
zyskać sama, wtedy nie trzeba będzie dołączać tych informacji. 

Czy osoby o wyższych dochodach również dostaną świad-
czenie?

Rodziny o dochodach nie wyższych niż 800 zł na osobę w rodzi-
nie (lub 1 200 zł w rodzinach z dzieckiem niepełnosprawnym), także 
na pierwsze dziecko. Świadczenie wychowawcze będzie przysługi-
wało do ukończenia 18 roku życia dziecka. 

Czy rodzinie z jednym dzieckiem, której dochód przekracza 
800 zł, urodzi się drugie dziecko i tym samym dochód na osobę 
spadnie poniżej 800 zł, będzie przysługiwało wsparcie na dwo-
je dzieci?

Tak, do ukończenia przez nie 18. roku życia. 

Czy rodzice dostaną 500 złotych na drugie dziecko, w przy-
padku, gdy pierwsze skończyło 18 lat, ale nadal pozostaje na 
ich utrzymaniu?

Dziecko do 25 r. ż., które pozostaje na utrzymaniu rodziców, jest 
uwzględniane przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie. Dzięki 
temu jego młodszy brat lub siostra może nadal otrzymywać wspar-
cie, jeśli dochód na osobę nie przekroczy 800 zł netto (1200 zł netto 
w przypadku wychowywania dziecka niepełnosprawnego).  

Jak otrzymać świadczenie?
Wystarczy złożyć wniosek – przez internet lub w gminie. Świad-

czenie zostanie przekazane bezpośrednio na konto wskazane przez 
rodzica lub gotówką. 

Kiedy można złożyć wniosek?
Wnioski będzie można składać od momentu startu programu.

Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 mie-
sięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz – pozwoli to unik-
nąć kolejek i zapewni płynność wypłat. W kolejnych miesiącach 
świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą 
wniosek. Do programu będzie można  dołączyć w dowolnym mo-
mencie. Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można zło-
żyć w gminie, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet. 
E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za 
pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości 
elektronicznej. 

Czy urzędnicy ośrodków pomocy społecznej będą mieli 
dostęp do informacji o dochodach Polaków, którzy wystąpią 
o 500 zł zasiłku na dziecko?

Gromadzenie danych o dochodach będzie odbywało się w ten 
sam sposób, jak w przypadku innych świadczeń. Dostęp do pod-
stawowych informacji o dochodach gmina będzie miała jedynie 
w przypadku tych osób, które starają się o świadczenie na pierwsze 
lub jedyne dziecko. 

Czy samotni rodzice również dostaną wsparcie z Programu?

W dniu 11 lutego 2016 roku uchwalona została Ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. 
Realizacją świadczenia wychowawczego dla rodzin zamieszkałych na terenie gminy Wiśniew zajmuje się 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniewie, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew.
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Świadczenie otrzyma każda rodzina bez względu na stan 
cywilny rodziców. Otrzymają je zatem zarówno rodziny, w których 
rodzice są w związku małżeńskim jak i rodziny niepełne oraz rodzice 
pozostający w nieformalnych związkach. Rodziny niepełne, obok 
świadczenia wychowawczego mogą też otrzymać świadczenia 
wypłacane z Funduszu Alimentacyjnego czy specjalny dodatek 
z ustawy o świadczeniach rodzinnych. 

Jak liczyć dzieci z tzw. patchworkowych związków?
Jeżeli rodzina obok dzieci z poprzednich związków posiadać 

będzie jeszcze wspólne dziecko do składu rodziny wliczane będą 
wszystkie dzieci. 

Jak zasiłek będzie wypłacany w przypadku rodziców, któ-
rzy się rozwodzą?

Świadczenie przysługiwać będzie temu z rodziców, który 
z dzieckiem zamieszkuje i na którego utrzymaniu dziecko się 
znajduje. 

Czy Program Rodzina 500 plus dotyczy także dzieci 
adoptowanych?

Tak, świadczenie będzie przysługiwać na takich samych zasa-
dach jak w przypadku dzieci biologicznych.  

Czy dzieciom, które znajdują się w tzw. pieczy zastępczej, 
500 zł nie będzie przysługiwać?

Dla rodzin zastępczych kierowane jest odrębne wsparcie 
w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastęp-
czej, w którym obok licznych dodatków podstawowe wsparcie 
kształtuje się na poziomie nie niższym niż 660 zł (rodziny spokrew-
nione) oraz 1000 zł (rodziny niespokrewnione). Dodatkowe wspar-
cie w wysokości 500 zł otrzymają także rodziny zastępcze, rodzin-
ne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu 
rodzinnego na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej. 

Czy wydatkowanie środków będzie kontrolowane?
Szanujemy autonomię rodziny i wierzymy, że ona najlepiej wie, 

czego dziecku potrzeba. W nadzwyczajnych sytuacjach będą mo-
gły być zastosowane mechanizmy zapobiegające marnotrawieniu 
świadczeń lub zapobiegania wydatkowaniu świadczenia niezgod-

SZYBKI PIT
KAMPANIA INFORMACYJNA

Szybki PIT to kampania informacyjna Ministerstwa 
Finansów, która wspiera podatników przy rozliczeniu rocznego 
zeznania podatkowego (PIT). Akcja organizowana jest po raz 
ósmy i obejmuje swoim zasięgiem całą Polskę. 

Szybki PIT w swojej nazwie nawiązuje do faktu, że składając PIT 
przez Internet, można zrobić to naprawdę szybko. Dodatkowo jest 
to proste i bezpieczne, a jednocześnie oszczędza czas i pieniądze. 
Nie trzeba przy tym drukować formularza, wypełniać go odręcznie 
czy kupować znaczka pocztowego.

W ramach tegorocznej akcji resort finansów przygotował 
dla podatników wiele udogodnień oraz narzędzi ułatwiających 
rozliczenia:

- 11-13 marca w najpopularniejszych centrach handlowych 
w największych miastach w Polsce można było skorzystać 
z punktów rozliczeń. Dzięki nim każdy podatnik mógł w prze-
rwie między zakupami wysłać swój PIT przez Internet;

- 16 kwietnia we wszystkich urzędach skarbowych zostaną zor-
ganizowane dni otwarte, podczas których pracownicy admini-
stracji podatkowej będą pomagać podatnikom przy składaniu 
PIT-ów;

- w urzędach będą dostępne specjalne stanowiska komputero-

we, umożliwiające wysłanie deklaracji drogą internetową;

- w Ministerstwie Finansów oraz w urzędach skarbowych będą 
odbywać się dyżury telefoniczne, w czasie których eksperci od-
powiedzą na pytania podatników – ich terminy będę podawa-
ne na bieżąco;

- w ostatnich dniach kwietnia, gdy jak co roku panuje wzmożony 
ruch w urzędach, wszystkie urzędy skarbowe będą pracować 
dłużej – terminy także będę podawane na bieżąco;

- na potrzeby akcji przygotowano plakaty i broszury informacyj-
ne, które promują wiedzę na temat rozliczeń czy aktualnych ulg 
podatkowych.

Więcej informacji na stronie www.szybkipit.pl

MS

nie z jego przeznaczeniem. Będzie to takie samo rozwiązanie jak 
obowiązujące od wielu lat w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

W przypadku sygnałów o marnotrawieniu świadczenia, u rodzi-
ny będzie mógł zostać przeprowadzony wywiad środowiskowy, aby 
ustalić jak wygląda sytuacja w danej rodzinie. Pracownik organu 
wypłacającego świadczenie 500 zł, na podstawie informacji od pra-
cownika socjalnego, będzie mógł zamienić gotówkę na pomoc rze-
czową (np. na jedzenie, ubrania, lekarstwa itp.) lub w formie opła-
cania usług (np. opłata za pobyt dziecka w żłobku, przedszkolu itp.). 

Jakie będą konsekwencje uniemożliwienia wywiadu śro-
dowiskowego? Sama próba jego przeprowadzenia nie musi się 
kończyć sukcesem, jeśli strona nie wpuści pracownika socjalne-
go do domu.

W przypadku uniemożliwienia przeprowadzenia wywiadu śro-
dowiskowego. Będzie to odmowa przyznania świadczenia wycho-
wawczego lub wstrzymanie jego wypłaty. 

Czy rodziny mieszkające za granicą będą mogły pobierać 
świadczenie?

Program Rodzina 500 plus jest zgodny z dotychczasową, unij-
ną praktyką koordynacji systemów zabezpieczenia społeczne-
go. Pozwala ona ograniczyć przypadki nienależnego pobierania 
świadczeń przez osoby mieszkające za granicą. Projekt ustawy 
przewiduje, że świadczenie nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzi-
nie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze, 
za wyjątkiem sytuacji, gdy przepisy o koordynacji systemu zabez-
pieczenia społecznego lub dwustronne umowy przewidują inaczej. 
Zgodnie z projektem Programu Rodzina 500 plus, rodzice składają-
cy wniosek o przyznanie świadczenia są zobowiązani do informo-
wania o każdej zmianie mającej wpływ na prawo do tego świad-
czenia, w tym również o zmianie miejsca zamieszkania. Jeśli rodzic 
przebywa w innym państwie UE i złoży tam wniosek o świadcze-
nia rodzinne, tamtejszy organ informuje o tym fakcie marszałków 
województw w Polsce. Marszałek zaś przekazuje te informacje do 
właściwej gminy. 

Anetta Roszkowska
Kierownik GOPS w Wiśniewie
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PROJEKT MPZP 
DLA WIŚNIEWA

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII 
DLA MIESZKAŃCÓW NASZEJ GMINY 

PROJEKT ROZBUDOWY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Gmina Wiśniew w br. będzie starała się o unijne środki na 
dofinansowanie montażu indywidualnych instalacji odnawial-
nych źródeł energii (OZE), tj. instalacji solarnych, fotowoltaicz-
nych oraz pomp ciepła. 

W maju br. ma być ogłoszony nabór wniosków o wsparcie z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach osi 
priorytetowej 4 „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na 
lata 2014-2020 z Działania 4.1 - „Odnawialne źródła energii” - typ 
projektu - Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł 
odnawialnych (OZE).

Mieszkańcy deklarację uczestnictwa w projekcie mogli składać 
za pośrednictwem sołtysów lub osobiście w urzędzie gminy do 
15 marca 2016 r.

Wójt gminy Wiśniew Krzysztof Kryszczuk podkreśla, że pro-
jekt będzie realizowany jeśli gmina otrzyma dotację, i przestrzega 
mieszkańców przed dokonywaniem jakichkolwiek wpłat z tytułu 
udziału w projekcie. - Na razie nie wiemy ilu właścicieli posesji jest za-
interesowanych zakupem i montażem instalacji, ani nie znamy szcze-
gółowych warunków naboru wniosków o dofinansowanie. Dlatego, 

dopóki nie otrzymamy dotacji, nie obciążamy mieszkańców żadnymi 
opłatami - mówi Krzysztof Kryszczuk. Jeśli pieniądze zostaną przy-
znane, przez pierwszych pięć lat właścicielem instalacji będzie gmi-
na, która użyczy ją właścicielowi posesji. Po tym okresie zostanie 
mu ona przekazane nieodpłatnie na własność.

ri

Został rozstrzygnięty przetarg na zadanie pn. „Projektowanie rozbudowy 
oczyszczalni ścieków w Wiśniewie”. 

Umowa została podpisana z firmą Geokard-International Sp. z o.o. z siedzibą 
w Rzeszowie. Zakres zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej rozbudowy oczyszczalni ścieków w Wiśniewie, który będzie zawierał: 
przebudowę i adaptację istniejących instalacji i obiektów, budowę nowych instalacji 
i obiektów, rozbiórkę części instalacji i obiektów. 

Celem rozbudowy oczyszczalni jest zwiększenie jej przepustowości z 200 m3/d do 
600 m3/d. Rozbudowa ma być zaprojektowana w dwóch etapach: I etap - do 400 m3/d, 
II etap - do 600m3/d.

ri

Wójt Gminy Wiśniew informuje o przystąpieniu do kolejne-
go etapu procedury planistycznej zmierzającej do uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
części miejscowości Wiśniew, tj. do wyłożenia projektu planu 
do publicznego wglądu. 

Opracowany projekt panu został już uzgodniony z wymaga-
nymi podmiotami i instytucjami, a teraz mogą z nim zapoznać się 
wszystkie zainteresowane strony. Dokument wyłożony jest w okre-
sie od 22 lutego do 25 marca 2016 r. w Urzędzie Gminy Wiśniew 
przy ul. Siedleckiej 13 w pokoju nr 17 w godzinach pracy urzędu. 
Projekt planu dostępny jest również w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej pod adresem http://www.e-bip.pl oraz na gminnej stronie 
internetowej http://www.wisniew.pl

Przypominamy, że uwagi do projektu planu można jeszcze 
składać do 15 kwietnia 2016 r. 

W dniu 15 marca w Gminnym Ośrodku Kultury o godz. 17 odby-

ła się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie 
planu. Wniesione uwagi i wnioski będą rozpatrywane w następnym 
etapie procedury planistycznej.

ri

Fot. insertmedia.office.microsoft.com

Fragment MPZP. Fot. UG.
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W ostatnim czasie gmina Wiśniew złożyła do Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Marszałkowskiego wnioski o po-
zyskanie środków zewnętrznych na nw. zadania:

1. Przebudowa dróg gminnych: Łupiny - Mroczki (o długości 
ok. 1700 m), w Starych Okninach (przez wieś przy świetlicy 
o długości ok. 800 m) oraz w Radomyśli i Zabłociu (przy szko-
le, kościele, do świetlicy o długości ok. 600 m); wartość projektu: 
2.314.709,14 zł; wniosek o dotację w wysokości 63,63% kosztów 
kwalifikowalnych, tj. o 1.472.849 zł.

2. Przebudowa drogi gminnej nr 361122W - od Radomyśli 
w kierunku Ciosnów (przy cmentarzu, o długości ok. 1800 m); 
wartość projektu: 1.808.248,51 zł; wniosek o dotację w wysoko-
ści 63,63% kosztów kwalifikowalnych, tj. o 1.150.588 zł.

3. Przebudowa drogi w Zabłociu; wartość projektu: 223.291 zł; 
wniosek o dotację w wysokości do 50%, tj. o 111.600 zł.

4. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP 
Radomyśl. Wartość samochodu ok. 900.000 zł; wniosek o dota-
cję w wysokości 100.000 zł.

W najbliższym czasie planujemy aplikować o:

1. Wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
(EFRR) w ramach osi priorytetowej 4 „Przejście na gospodar-
kę niskoemisyjną” Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z Działania 

4.2 - „Efektywność energetyczna” dla projektów typu - Termo-
modernizacja budynków użyteczności publicznej na zadanie: 
Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzędu Gminy Wi-
śniew; wartość inwestycji - ok. 5.100.000 zł; wniosek o dotację 
w wysokości ok. 1.530.000 zł.

2. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego (EFRR) w ramach osi priorytetowej 5 „Gospodarka 
Przyjazna Środowisku” Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z Dzia-
łania 5.1 - „Dostosowanie do zmian Klimatu” - typ projektu - 
Wzmacnianie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych na: 
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jed-
nostki OSP w Radomyśli; wartość samochodu ok. 900.00 zł;  
możliwe dofinansowanie do 50%.

3. Wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
(EFRR) w ramach osi priorytetowej 4 „Przejście na gospodar-
kę niskoemisyjną” Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z Działania 
4.1 - „Odnawialne źródła energii” - typ projektu - Infrastruktura 
do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych (OZE) 
na: Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Wi-
śniew - montaż odnawialnych źródeł energii w indywidualnych 
gospodarstwach domowych. 

ri

GMINA KORZYSTA Z FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH

UTYLIZACJA AZBESTU W 2016 R.

PLANY INWESTYCYJNE NA 2016 R.

W dniu 27 stycznia 2016 r. Gmina Wiśniew złożyła wniosek 
do Wojewódzkie Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej na dofinansowanie zadania „Usuwanie i unieszkodli-
wianie azbestu na terenie gminy Wiśniew w 2016 r.”. 

Wniosek objął odbiór wyrobów azbestowych z 47 gospodarstw 
znajdujących na terenie naszej gminy. Przewidywany koszt realiza-
cji zadania wyniesie ok. 46.600 zł, z czego ok. 39.600 zł sfinansowa-
ne zostanie dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej. 

Przypominamy jednocześnie, że w sposób ciągły trwają zapisy 
osób, które chcą zgłosić eternit do utylizacji w przyszłym roku. Za-
interesowanych zapraszamy do urzędu gminy do pok. 17 w godzi-
nach pracy urzędu.

ri

W 2016 r. w budżecie gminnym na inwestycje zaplanowano 
przeznaczyć 3.834.000 zł. Najważniejsze i największe z nich to:
1. Przebudowa dróg: do pól w Łupinach, w Plutach w kierunku 

w kierunku Gręzówki, Myrcha - Wólka Wołyniecka (etap 2), 
w Zabłociu (Miedzki), w Starych Okninach (przez wieś), Twor-
ki - Śmiary, Borki-Kosiorki – Helenów (etap 2), Stok Wiśniew-
ski – Myrcha, na terenie miejscowości Lipniak i Stok Wiśniew-
ski - łączny planowany wydatek ok. 1.883.000 zł.

2. Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 3633W Bło-
goszcz - Ługi Wielkie - Borki-Kosiorki na odcinku Borki-Wyrki 
– Borki-Kosiorki - 125.000 zł. 

3. Przebudowa budynku Zespołu Oświatowego w Radomyśli 

-  300.000 zł.
4. Przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Tworki 

i Daćbogi -  442.000 zł.
5. Projektowanie i budowa oświetlenia ulicznego w miejsco-

wościach: Stare Okniny, Okniny-Podzdrój, Zabłocie, Nowe 
Okniny, Mościbordy (Zachojnak), Helenów, Wiśniew, Wi-
śniew-Kolonia, Wólka Wołyniecka, Borki-Paduchy - łączny 
planowany wydatek ok. 400.000 zł.

6. Projektowanie lub przebudowa świetlic wiejskich w: Tworkach, 
Daćbogach, Myrsze i Ciosnach - łączny wydatek ok. 580.000 zł.

ri

Płyty azbestowe na budynku mieszkalnym. Fot. UG.
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W styczniu bieżącego roku odszedł 
na emeryturę Pan Roman Okniński wie-
loletni konserwator urządzeń wodocią-
gowych w Gminie Wiśniew oraz konser-
wator w Zespole Oświatowym w Rado-
myśl. 

Pan Roman od 2006 roku zajmował się 
konserwacją sieci wodociągowych w miej-
scowościach Radomyśl, Zabłocie, Stare 
Okniny, Nowe Okniny, Okniny-Podzdrój 

oraz nadzorował pracę największej Stacji 
Uzdatniania Wody na terenie gminy znajdu-
jącej się w Radomyśli. 

Serdeczne podziękowania i słowa 
uznania za zaangażowanie w pracę, su-
mienność, obowiązkowość oraz dbałość 
za powierzony obiekt składa kierownictwo 
Urzędu Gminy Wiśniew oraz współpracow-
nicy.

gk

Po omówieniu projektu planu był czas na uwagi i wnioski 
mieszkańców. Przedstawiciele Urzędu Gminy oraz projektant od-
powiadali na pytania mieszkańców dotyczące zagospodarowania 
terenów. Najwięcej kontrowersji wzbudziły nowo zaprojektowa-
ne ulice, a w szczególności: ulica równoległa do ul. Południowej, 
przedłużenie ulicy Sanitariuszek w kierunku zachodnim oraz uli-
ca poprowadzona od ul. Bankowej (za Międzygminnym Bankiem 
Spółdzielczym). Mieszkańcy interesowali się również terenami 
naprzeciw i wokół stacji paliw przy ul. Siedleckiej, w rejonie boiska 
sportowego oraz na północ od cmentarza.

Dyskusje podsumował wójt gminy zaznaczając, że przyjęte 
rozwiązania, budzące wątpliwości i zastrzeżenia zostaną ponow-
nie przeanalizowane. Przypomniał, że plan nadal wyłożony jest 
do publicznego wglądu do 25 marca br., a uwagi i wnioski moż-
na nadal składać do 15 kwietnia 2016 r.. Po tym terminie wszystkie 
wniesione uwagi i wnioski będą w następnym etapie procedury 
planistycznej rozpatrzone i w miarę możliwości uwzględnione. Na 
zakończenie wójt podziękował wszystkim zebranym za przybycie 
i rzeczową oraz - mimo wielu emocji - prowadzoną w kulturalnej 
atmosferze dyskusję.

dk

Zasady odbioru odpadów
W dniu odbioru odpadów komunalnych z gospodarstw do-

mowych prosimy nie wystawiać następujących odpadów:

- z działalności gospodarczej, produkcyjnej, 
- z prac remontowo-budowlanych (gruz, eternit, wata szklana, 

styropian ociepleniowy, papa, opakowania po farbach itp.),
- popiołu i szlaki z kotłów centralnego ogrzewania,
- odpadów niebezpiecznych takich jak: przeterminowane leki, 

świetlówki, żarówki energooszczędne, zużyte  baterie, termo-

metry rtęciowe, rozpuszczalniki, substancje żrące i łatwopalne 
itp.,

- kamieni wraz z ziemią, 
- szkła okiennego, 
- nieczystości płynnych,

Dokładne informacje na ten temat zawarte są w ulotce „Zasady 
systemu gospodarki odpadami komunalnymi na 2016 rok” oraz 
na stronie internetowej www.wisniew.pl 

jt

Odejście na emeryturę

15 marca 2016 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiśniewie 
odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami 
w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla części miejscowości Wiśniew. 

Dyskusja odbyła się w ramach procedury planistycznej zmierza-
jącej do uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla części miejscowości Wiśniew położonej na terenie 
gminy Wiśniew”, w okresie wyłożenia projektu planu wraz z pro-
gnozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu.

Spotkaniu przewodniczył: wójt gminy Wiśniew – Krzysztof 
Kryszczuk. Wzięli w niej udział przedstawiciele Urzędu Gminy Wi-
śniew: zastępca wójta – Józef Jan Romańczuk, sekretarz – Ewa 
Wiśniewska, kierownik referatu inwestycji – Dariusz Kierzkowski, 
referent referatu inwestycji – Martyna Wróbel, główny projektant 
planu – Grzegorz Kołosionek oraz przybyli mieszkańcy Wiśniewa 
(ok. 60 osób).

Krzysztof Kryszczuk – wójt gminy, powitał zebranych i przed-
stawił przesłanki podjęcia inicjatywy zmierzającej do uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 
Wiśniewa. - Mieszkańcy oraz osoby planujące osiedlić się w Wiśnie-
wie i prowadzący działalność gospodarczą powinni być zorientowani 
w możliwych kierunkach zabudowy na terenie działek sąsiadujących 
z ich nieruchomościami, aby w przyszłości ograniczyć konflikty z tego 
tytułu. Obecnie zdarzają się spory pomiędzy sąsiadami budynków 
mieszkalnych i prowadzącymi gospodarstwo rolne lub działalność go-
spodarczą. Plan zagospodarowania porządkuje charakter zabudowy 
w poszczególnych rejonach miejscowości i ułatwia podejmowanie de-
cyzji mieszkaniowych i inwestycyjnych - powiedział wójt gminy.

Po wprowadzeniu wójta główny projektant planu przedstawił 
założenia i przyjęte rozwiązania w opracowanym dokumencie. 
Zaznaczył, że część rozwiązań komunikacyjnych wynika z bardzo 
rygorystycznego podejścia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad w Warszawie, która nie wyraża zgody na powstawanie 
nowych skrzyżowań dróg.

DYSKUSJA PUBLICZNA NAD MPZP DLA WIŚNIEWA

Roman Okniński. Fot. UG.

Mieszkańcy Wiśniewa w trakcie dyskusji. Fot. D. Kierzkowski.
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Jedną ze składowych budżetu gminy jest fundusz sołecki, czyli pieniądze, które są zagwarantowane dla danego sołectwa na 
realizację przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców. 

Decyzję, na co przeznaczyć pieniądze z funduszu sołeckiego, podejmują mieszkańcy sołectwa w drodze uchwały podjętej na zebraniu 
wiejskim. Zapraszamy do zapoznania się z poniższym zestawieniem, które przedstawia sposób wykorzystania funduszu sołeckiego przez 
poszczególne miejscowości z terenu naszej gminy w 2015 roku.

Nazwa Sołectwa Nazwa zadania, przedsięwzięcia Kwota Wykonanie

Borki-Kosiorki
Wyposażenie placu zabaw - altanka 1 000,00 zł 1 000,00 zł

Wytyczenie granic drogi poza wsią 9 320,14 zł 9 049,80 zł

Borki-Paduchy
Wykonanie oświetlenia ulicznego 17 780,00 zł 17 773,50 zł

Zakup materiałów do remontu strażnicy 9 40,91 zł  940,91 zł

Borki-Sołdy
Projekt budowy chodnika 9 570,50 zł 0,00 zł

Wynagrodzenie dla osoby opiekującej się placem zabaw 1 000,00 zł 1 000,00 zł

Ciosny Remont przepustu i drogi dojazdowej do pól 8 984,92 zł 8 722,64 zł

Daćbogi
Remont dróg dojazdowych do pół 6 000,00 zł 5 311,35 zł

Zakup materiałów do remontu gminnej świetlicy, zakup wyposażenia 2 929,29 zł 2 929,00 zł

Gostchorz Zakup materiałów i wyposażenia do gminnej strażnicy 10 570,50 zł 10 570,50 zł

Helenów
Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w Helenowie 3 000,00 zł 2 999,99 zł

Projekt i przebudowa świetlicy wiejskiej w Helenowie 7 626,13 zł 7 626,13 zł

Kaczory Budowa oświetlenia ulicznego 9 791,62 zł 9 791,62 zł

Lipniak Projekt i budowa chodnika w miejscowości Lipniak 9 652,53 zł  0,00 zł

Łupiny

Zakup zabawek na plac zabaw 5 213,12 zł 5 209,86 zł

Zakup zastawy stołowej do kuchni świetlicy wiejskiej w Łupinach 5 000,00 zł 5 000,00 zł

Remont dróg dojazdowych do pól 3 000,00 zł 2 457,00 zł

Mościbrody Remont dróg wewnętrznych 8 818,02 zł 8 045,18 zł

Mościbrody Kolonia
Remont dróg dojazdowych do pól i łąk 7 000,48 zł 5 924,38 zł

Wyposażenie gminnego placu zabaw w Borkach-Kosiorkach 1 595,00 zł 1 498,16 zł

Mroczki Zakup wyposażenia do Wiejskiego Domu Kultury 11 989,17 zł 11 989,17 zł

Myrcha
Zakup wyposażenia na potrzeby sołectwa 6 000,00 zł 5 999,70 zł

Remont drogi wewnętrznej do pól 2 206,04 zł 1 638,36 zł

Nowe Okniny Remont dróg dojazdowych do pól 9 735,98 zł 9 233,75 zł

Okniny-Podzdrój Remont drogi gminnej 7 176,81 zł 6 383,21 zł

Pluty
Remont dróg gminnych 6 568,37 zł 6 157,48 zł

Remont świetlicy wiejskiej w Daćbogach, zakup wyposażenia 2 500,00 zł 2 500,00 zł

Radomyśl
Remont dróg gminnych 7 692,38 zł 7 692,38 zł

Wymiana drzwi do garażu strażnicy 10 500,00 zł 10 500,00 zł

Stare Okniny
Remont dróg dojazdowych do pól i łąk 8 185,31 zł 8 118,00 zł

Założenie monitoringu i zakup materiałów do remontu świetlicy 5 000,00 zł 5 000,00 zł

Stok Wiśniewski Uregulowanie prawne granic drogi Stok Wiśniewski-Myrcha 9 318,73 zł 9 318,73 zł

Śmiary Zakup materiałów do remontu i wyposażenia do gminnej strażnicy 10 932,12 zł 10 932,12 zł

Tworki Projekt i przebudowa świetlicy wiejskiej w Tworkach 11 488,46 zł 11 488,46 zł

Wiśniew

Remont dróg dojazdowych do pól 6 817,10 zł 6 403,35 zł

Projekt i  budowa boiska sportowego 20 000,00 zł 20 000,00 zł

Odnowienie i oświetlenie miejsca pamięci wsi Wiśniew - czołg 1 000,00 zł  615,00 zł

Wiśniew-Kolonia Remont drogi 13 046,22 zł 10 862,35 zł

Wólka Wiśniewska
Remont dróg gruntowych 2 350,79 zł 2 350,74 zł

Zakup i ułożenie kostki brukowej na wjeździe do świetlicy 10 000,00 zł 10 000,00 zł

Wólka Wołyniecka Remont drogi gminnej Wólka Wołyniecka-Wołyńce 9 179,64 zł  0,00 zł

Zabłocie Remont drogi dojazdowej do pół 11 071,21 zł 3 546,00 zł

 RAZEM 311 551,49 zł 266 578,82 zł

FUNDUSZ SOŁECKI – WYKORZYSTANIE ZA 2015 ROK
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Poniżej zamieszczamy podstawowe informacje o tym, jak uzy-
skać dowód osobisty.

Wymagane dokumenty

- wypełniony i podpisany przez wnioskodawcę formularz WNIO-
SEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO,

- jedna biometryczna, kolorowa fotografia o wymiarach 3,50 cm 
x 4,50 cm przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej wykona-
na na jasnym tle, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi 
szkłami, wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem 
złożenia wniosku.

Miejsce złożenia dokumentów

- osobiście w Urzędzie Gminy Wiśniew - pok. Nr 3 od poniedział-
ku do piątku w godz. 8.00 - 16.00, lub w dowolnym urzędzie 
w kraju, 

- elektronicznie, przez platformę e-PUAP2, pobierając wniosek 
o wydanie dowodu osobistego, wypełniając go i dołączając 
plik zwierający aktualną fotografię osoby w pozycji frontalnej 
o wymiarach 492x610 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 
MB, opatrując wniosek bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certy-
fikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Składanie wniosku o wydanie dowodu osobistego

- wniosek składa osobiście osoba ubiegająca się o wydanie do-
wodu osobistego,

Wyjątki:

- osoba małoletnia, której do ukończenia 18 roku życia pozosta-
ło więcej niż 30 dni - wnioskodawcą jest jeden z rodziców lub 
opiekun prawny,

- osoba ubezwłasnowolniona całkowicie, pozostająca pod wła-
dzą rodzicielską - wnioskodawcą jest jeden z rodziców,

- osoba ubezwłasnowolniona całkowicie, niepozostająca pod 
władzą rodzicielską - wnioskodawcą jest opiekun prawny,

- osoba ubezwłasnowolniona częściowo - wnioskodawcą jest 
kurator.

Złożenie wniosku dla wyżej wymienionych osób odbywa się 
w ich obecności, wyjątkiem są osoby które nie ukończyły 5 lat.

WAŻNE: Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o dowodach osobistych 
w przypadku, gdy osoba nie może złożyć wniosku o wydanie do-
wodu osobistego w siedzibie organu gminy z powodu choroby, 
niepełnosprawności lub ,,innej niedającej się pokonać przeszkody”, 
osoba zawiadamia o tym organ gminy. W takiej sytuacji przyjęcie 

wniosku odbywa się w miejscu pobytu tej osoby, jeżeli pozwalają 
na to okoliczności, w jakich się ona znajduje. W przypadku, gdy zło-
żenie wniosku w miejscu pobytu osoby okaże się nieuzasadnione, 
organ odmawia przyjęcia wniosku i pouczy o sposobie i formach 
złożenia wniosku w organie gminy.

Odbiór dowodu osobistego.

- dowód osobisty odbiera osobiście wnioskodawca,

- dowód osobisty dla osoby nie posiadającej zdolności do czyn-
ności prawnych - rodzic, opiekun prawny albo kurator,

- dowód osobisty dla osoby posiadającej ograniczoną zdolność 
do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o dowód 
osobisty lub rodzic, opiekun prawny albo kurator,

- w przypadku przyjęcia wniosku w miejscu pobytu wnioskodaw-
cy istnieje możliwość odbioru osobistego przez pełnomocnika.

Odbiór dowodu osobistego potwierdza się wpisując datę oraz 
składając czytelny podpis na formularzu odbioru dowodu osobiste-
go.

Obowiązek wymiany dowodu osobistego

- upływ terminu ważności,

- zmiana danych zawartych w dowodzie,

- utrata lub uszkodzenie dowodu osobistego,

- zmiany w wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego.

Ważne: zmiana adresu zameldowania na pobyt stały nie ro-
dzi obowiązku wymiany dowodu osobistego.

ms

JAK WYROBIĆ DOWÓD OSOBISTY?
Od 1 marca 2015 r. obowiązuje nowy wzór dowodu osobistego. Mimo tego, że nowe przepisy weszły 

w życie ponad rok temu niektórzy mieszkańcy nadal mają wątpliwości dotyczące wyrobienia nowego 
dokumentu. 

OGŁOSZENIE
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
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WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE 
NASZYCH DZIECI 

Artykuł 5a ust. 2 ustawy o systemie oświaty stanowi: „Za-
pewnienie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia 
specjalnego i profilaktyki społecznej, jest zadaniem oświato-
wym gmin – w przedszkolach oraz w innych formach wychowa-
nia przedszkolnego”. 

Sposób realizacji ustawowych obowiązków w tym zakresie za-
leży od wielu czynników, m.in. potrzeb mieszkańców czyli zapo-
trzebowania na edukację przedszkolną, ogólnego bilansu miejsc 
w przedszkolach (publicznych i niepublicznych) w odniesieniu do 
danych demograficznych.

Gmina Wiśniew jest organem założycielskim i prowadzącym 
Przedszkole Samorządowe w Wiśniewie, które od 1 września 2014 
roku działa w strukturach Zespołu Oświatowego w Wiśniewie. Pla-
cówkami wychowania przedszkolnego na terenie naszej gminy są 
również oddziały przedszkolne przy każdej ze szkół podstawowych 
tj. w Wiśniewie, Radomyśli i Śmiarach.

Baza lokalowa

Przedszkole Samorządowe w Wiśniewie, od 1 września 2015 
roku po przeprowadzonym generalnym remoncie najstarszej czę-
ści obiektu Zespołu Oświatowego, przeniesione zostało do części 
parterowej zajmując jej całą powierzchnię. Przedszkolaki mają do 
dyspozycji trzy przestronne sale dydaktyczno-wychowawcze, duży 
korytarz, szatnie. Przedszkole korzysta również z własnych po-
mieszczeń kuchennych do przygotowywania posiłków. Wszystkie 
pomieszczenia zostały kompletnie wyposażone w nowe mebelki, 
zabawki, pomoce dydaktyczne.

Trzy oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 
w 2014 roku w ramach projektu unijnego pn. „Przygotowanie od-
działów przedszkolnych w szkołach podstawowych gminy Wiśniew do 
świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkol-
nym” doposażone zostały w pomoce dydaktyczne, zabawki, oraz co 
jest bardzo ważne dla tego zadania – place zabaw.

Finansowanie wychowania przedszkolnego

Zadanie związane z prowadzeniem placówek przedszkolnych 
oraz wychowaniem przedszkolnym jest zadaniem własnym gmi-
ny, finansowanym ze środków własnych gminy przy niewielkim 
wsparciu środkami dotacji na wychowanie przedszkolne. Corocz-
nie w budżecie naszej gminy planowane są środki na funkcjono-
wanie placówek przedszkolnych na terenie gminy oraz na pokrycie 
kosztów korzystania z wychowania przedszkolnego w placówkach 
oświatowych dla których nie jest organem prowadzącym, a w na-
szym przypadku – w przedszkolach publicznych i niepublicznych 
leżących poza terenem gminy Wiśniew. Co to oznacza?

Na podkreślenie zasługuje fakt, że niejednokrotnie rodzice po-
syłający swoje pociechy do innych przedszkoli niż na terenie gminy 
Wiśniew, nie mają świadomości, że nie tylko oni ponoszą koszty po-
syłania swojego dziecka do przedszkola. Gmina Wiśniew za każdy 
miesiąc uczęszczania dziecka np. do przedszkola w Siedlcach, 
Domanicach, Borkach-Kosach itd., pokrywa koszty wycho-
wania przedszkolnego. Są to kwoty rzędu od 440 zł do 610 zł 
miesięcznie za każde dziecko. Środkami tymi wspieramy inne 
samorządy w prowadzeniu przedszkoli, natomiast doprowa-
dzamy do, niechcianego zapewne przez wszystkich, upadku 
naszych placówek wychowania przedszkolnego i edukacyj-
nego. Dlaczego? Grupy wychowania przedszkolnego w naszych 
przedszkolnych/oddziałach przedszkolnych są małe (nieliczne), 
a w związku z tym koszt wychowania przedszkolnego w przelicze-
niu na ucznia wysokie. 

Opłaty za przedszkole w Gminie Wiśniew

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty – wychowanie przedszkol-
ne w wymiarze 5 godzin dziennie jest nieodpłatne. Pobyt dziecka 
w przedszkolu w czasie przekraczającym pięć godzin jest odpłat-
ny i wynosi 1 zł za godzinę. Oznacza to, że jeśli dziecko przebywa 
w przedszkolu 8 godzin dziennie – miesięczna opłata wyniesie 60 
zł (przy założeniu 100% frekwencji). Opłata jaką rodzic wnosi jest 
także tzw. „wsad do kotła” czyli koszty posiłków. Ważny w tej kwestii 
jest fakt, że w naszych przedszkolach nie pobieramy opłat za przy-
gotowanie posiłków (jak to jest w przedszkolach prowadzonych 
przez osoby fizyczne), a jedynie opłacie podlegają koszty produk-
tów zakupionych do przygotowania posiłków dla dzieci. Obecnie 
w przedszkolu w Wiśniewie obowiązują następujące stawki żywie-
niowe:

- za śniadanie 1,00 zł
- za obiad 2,50 zł
- za podwieczorek 1,00 zł

Reasumując, ośmiogodzinny pobyt dziecka w przedszkolu, łącznie 
z całodziennym wyżywieniem (trzema posiłkami) to miesięczny 
koszt 150,00 zł.

Gdzie wyślemy nasze dzieci do przedszkola od września 
2016 r.?

Obecnie tj. do końca marca 2016 r. w przedszkolach trwa rekrutacja. 
Zachęcamy naszych mieszkańców, zainteresowanych posyłaniem 
swoich pociech do przedszkola, aby poświęcili trochę czasu i od-
wiedzili placówki wychowania przedszkolnego w naszej gminie. 
Informujemy, że przedszkole w Wiśniewie czynne jest od 7:00 do 
16:30, natomiast zajęcia w oddziałach przedszkolnych w Wiśnie-
wie, Radomyśli, Śmiarach realizowane są w godz. od 8:00 do 13:00, 
a w niektóre dni dłużej.

Drodzy rodzice, jeśli nasze placówki wychowanie przed-
szkolnego wg waszego zdania wymagają zmian w godzinach 
otwarcia, jeśli potrzebujecie konsultacji, rozmowy, zachęca-
my do odwiedzenia tych placówek i rozmów z nauczycielami, 
dyrektorami. Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje, które 
będziemy analizować, a wszystko dla dobra i rozwoju naszych 
najmłodszych mieszkańców gminy Wiśniew.

bw

Na przestrzeni trzech ostatnich lat tj. 
w latach 2013 – 2015 z budżetu Gminy Wi-
śniew wydatkowaliśmy niebagatelną kwotę 
bo 830 087 zł na korzystanie z wychowania 
przedszkolnego przez dzieci uczęszczające 
do przedszkoli w mieście i gminie Siedlce, 
na terenach gmin: Zbuczyn, Skórzec, Doma-
nice, Łuków (kwota powyższa nie obejmuje 
wydatków na wychowanie przedszkolne 
w gminie Wiśniew). Niepokojący jest fakt, że 
coraz większą grupę dzieci nasi mieszkańcy 
posyłają nie do naszych przedszkoli, ale do 
przedszkoli poza terenem gminy Wiśniew.
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i gminy Wiśniew podając szczegółowe statystyki oraz założenia tzw. 
map bezpieczeństwa.

W dalszej części spotkania organizatorzy debaty odpowiadali 
na pytania i problemy zgłaszane przez uczestników. Podczas dysku-
sji, zwrócono uwagę na wiele niebezpiecznych sytuacji, jakie stwa-
rzają uczestnicy ruchu drogowego. Problem ten dotyczy zarówno 
drogi krajowej, jak też dróg gminnych i powiatowych, które biegną 
przez poszczególne miejscowości.

Mieszkańcy Nowych Oknin zgłosili problem braku przejść i po-
boczy w ich miejscowości. Zwrócili się również o pomoc w umiesz-
czeniu znaku „teren zabudowany” oraz ograniczenia prędkości.

Sołtys Wiśniewa, zgłosiła potrzebę zamontowania sygnalizatora 
świetlnego przy przejściu dla pieszych przy GOK-u.

Dyrektorzy Zespołów Oświatowych zwracali uwagę na potrze-
bę wzmożenia patroli w okolicy szkół, szczególnie po zakończeniu 
zajęć.

Pracownicy GOPS w Wiśniewie podkreślili, że likwidacja Poste-
runku Policji w Wiśniewie, wpłynęła negatywnie na ich poziom bez-
pieczeństwa. Wykonując swoją pracę, często są bowiem narażeni 
na niebezpieczne sytuacje ze strony podopiecznych. 

Istotnym problemem zgłaszanym przez zebranych była znacz-
na odległość Komisariatu Policji w Skórcu. Wpływa to, na zbyt długi 
czas oczekiwania na wezwany patrol.

Podsumowując wszyscy uczestnicy debaty zgodnie stwierdzi-
li, że przywrócenie Posterunku Policji w Wiśniewie, zdecydowanie 
wpłynie na wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców oraz  
spadek przestępstw na terenie gminy.

wo

Czy w gminie Wiśniew jest bezpiecznie? Odpowiedzi na to 
pytanie szukali uczestnicy  społecznej debaty dotyczącej bez-
pieczeństwa, która odbyła się  dniu 23 lutego br. (wtorek) w Ze-
spole Oświatowym w Wiśniewie.

Organizatorem debaty była Komenda Miejska Policji w Siedl-
cach. Posiedzenie miało charakter otwartych konsultacji na temat 
tego, jak poprawić bezpieczeństwo w naszym regionie. W debacie 
wzięli udział: mł. insp. Janusz Celiński - I Zastępca Komendanta 
Miejskiego Policji w Siedlcach, kom. Artur Ostrowski – Naczelnik 
Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego KM Policji w Siedlcach, asp. 
szt. Mirosław Michalczyk - Komendant Komisariatu Policji w Skór-
cu wraz z funkcjonariuszami, Krzysztof Kryszczuk – wójt gminy 
Wiśniew, radni, sołtysi, dyrektorzy jednostek organizacyjnych oraz 
mieszkańcy gminy Wiśniew.

Otwierając debatę wójt Krzysztof Kryszczuk powiedział: - Wi-
tam wszystkich Państwa na debacie społecznej dotyczącej bezpie-
czeństwa na terenie powiatu siedleckiego. Zachęcam do dyskusji, do 
zadawania pytań oraz zgłaszania Państwa problemów i uwag doty-
czących bezpieczeństwa w szczególności naszej gminy, gminy mamy 
nadzieję, że bezpiecznej, ale chcielibyśmy, aby była ona jeszcze bar-
dziej bezpieczna.

Na początku spotkania asp. szt. Mirosław Michalczyk zapo-
znał zebranych ze strukturą organizacyjną KM Policji w Siedlcach, 
omówił stan bezpieczeństwa na terenie powiatu siedleckiego 

DEBATA O BEZPIECZEŃSTWIE

mł. insp. J. Celiński - KMP Siedlce i K. Kryszczuk - wójt gminy. Fot. UG.

Uczestnicy debaty. Fot. UG.

Informujemy, że od 1 stycznia 2013 roku oficjalnie przestał 
działać Posterunek Policji w Wiśniewie. Obecnie mieszkańcy 
gminy Wiśniew terytorialnie podlegają pod Komisariat Poli-
cji w Skórcu, 08-114 Skórzec, ul. Siedlecka 5, numer telefonu: 
25 643-28-40 lub 25 643-28-41.

Komendantem Komisariatu jest asp. szt. Mirosław Michalczyk. 
Godziny pracy Komisariatu Policji w Skórcu:

DYŻURY POLICJANTÓW Dzielnicowym dla gminy Wiśniew jest 

st. asp. Krzysztof Paciorek 
nr tel. 796-015-004

W Wiśniewie w dawnym pomieszczeniu 
Posterunku Policji znajduje się 

Punkt Przyjęcia Interesantów czynny:

Lp. Dzień tygodnia Godziny pracy Pełniący dyżur

1. Poniedziałek od 08:00 do 11:00 Dzielnicowy

2. Czwartek od 09:00 do 11:00 Dzielnicowy

3. Piątek od 14:00 do 16:00
Pracownik

 dochodzeniowo - 
śledczy

Lp. Dzień tygodnia Godziny pracy

1. Poniedziałek

od 08:00 do 03:00 w nocy
2. Wtorek

3. Środa

4. Czwartek

5. Piątek

od 08:00 do 04:00 w nocy6. Sobota 

7. Niedziela
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Zdobywczynie trzech pierwszych miejsc będą reprezentować 
gminę Wiśniew na szczeblu powiatowym, zaplanowanym na jesień br. 

wo

W nocy z 22 na 23 stycznia 2016 r. - w 153. rocznicę wybu-
chu Powstania Styczniowego – odbył się I Pieszy Rajd Powstań-
czy im. ks. Stanisława Brzóski. Mimo siarczystego mrozu w Raj-
dzie wzięło udział ponad 70 osób z gminy Wiśniew i gminy Łu-
ków.

W piątek 22 stycznia o godzinie 19.00 uczestnicy Rajdu wy-
ruszyli jednocześnie z Wiśniewa i Łukowa, by po kilkugodzinnym 
marszu dotrzeć do Jaty, przed pomnik ks. Stanisława Brzóski - ge-
nerała i naczelnego kapelana Powstania Styczniowego. Obie grupy 
spotkały się na granicy gmin Łuków i Wiśniew pod tzw. „Dębem 
straceń”, miejscu poświęconemu powstańcom styczniowym, któ-
rzy walcząc na tych terenach o wolność Ojczyzny, ofiarą krwi speł-
nili swój najwyższy patriotyczny obowiązek.

„Grupa Wiśniewska”, licząca 34 uczestników, rozpoczęła swój 
marsz sprzed Pomnika Niepodległościowego w Wiśniewie. Przed 
wymarszem zastępca wójta, Jan Romańczuk przypomniał wy-
darzenia sprzed 153 lat oraz samą ideę Rajdu. Następnie wszyscy 
odśpiewali hymn państwowy i po błogosławieństwie udzielonym 
przez ks. Henryka Krupę, proboszcza parafii Wiśniew, w uformo-
wanych grupach wyruszyli w drogę.

Pierwszy postój odbył się w Mroczkach, gdzie po zapaleniu 
zniczy i krótkiej modlitwie przed pomnikiem upamiętniającym 
mieszkańców wsi Mroczki walczących i poległych za Ojczyznę, gru-
pa udała się do Wiejskiego Domu Kultury na ciepły poczęstunek 
przygotowany przez - jak zwykle gościnnych - mieszkańców sołec-
twa.

Około godziny 1.00 w nocy uczestnicy Rajdu dotarli na miejsce, 
przed pomnik ks. Brzóski, gdzie odbył się uroczysty apel pamięci 
bohaterów Powstania Styczniowego.

Rajd zakończyło wspólne ognisko przy leśniczówce Dąbrówka. 
„Grupa Wiśniewska” dotarła do Wiśniewa około godz. 3.00.

Organizatorami tego wydarzenia byli: Łukowskie Stowarzysze-
nie Rozwoju, Towarzystwo Przyrodniczo-Historyczne ORLIK, gmina 
Wiśniew i gmina Łuków oraz Nadleśnictwo Łuków.

Wójt Gminy Wiśniew składa serdeczne podziękowanie dru-
hom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiśniewie: Waldemarowi 
Jurzykowi i Karolowi Woźniakowi za zabezpieczenie oraz opie-
kę medyczną podczas Rajdu.

wo

I Pieszy Rajd Powstańczy im. ks. Stanisława Brzóski

Uczestnicy rajdu. Fot. UG.

16 lutego 2016 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiśniewie 
odbyła się Gminna Olimpiada Wiedzy o Wiejskim Gospodar-
stwie Domowym i Przedsiębiorczości. Organizatorem Olimpia-
dy był Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Warszawa 
Oddział Siedlce. 

W Olimpiadzie wzięło udział 22 panie z terenu gminy Wiśniew. 
Ich zadaniem było rozwiązanie specjalnie przygotowanego testu 
zawierającego 40 pytań z zakresu obejmującego tematy niezbędne 
w racjonalnym prowadzeniu gospodarstwa domowego.  

Uczestniczki wykazały się dobrą znajomością powyższych za-
gadnień wykazując wyrównany poziom wiedzy. Efektem tego była 
konieczność przeprowadzenia ustnej dogrywki pomiędzy trzema 
paniami, które uzyskały taką samą ilość punktów. 

Nad prawidłowym przebiegiem Olimpiady czuwała komisja 
w składzie: Anna Matuszczak, MODR O/Siedlce – Przewodnicząca 
oraz członkowie: Henryka Borkowska, MODR O/Siedlce, Janina 
Dołgich – Dyrektor GOK Wiśniew i Wojciech Ostrowski, pracownik 
Urzędu Gminy Wiśniew. 

Ostatecznie kolejność miejsc była następująca:
- I miejsce – Agnieszka Krasuska, KGW Mroczki;
- II miejsce – Hanna Jastrzębska, KGW Łupiny;
- III miejsce – Marzena Podsiadłowska, KGW Radomyśl.

W trakcie obrad komisji, Anna Montewka z Wiśniewa, 
zwyciężczyni Powiatowej Olimpiady MODR w 2015 roku 
zaprezentowała zebranym sposób na wykonanie palmy 
wielkanocnej. 

Wszystkie uczestniczki Olimpiady otrzymały nagrody rzeczo-
we ufundowane przez Urząd Gminy Wiśniew, które wręczył wójt 
Krzysztof Kryszczuk. 

Gminny Etap Olimpiady MODR Uczestniczki w trakcie testu. Fot. UG.

Wspólne zdjęcie. Fot. UG.
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Dnia 31 stycznia 2016 r. w Zespole Oświatowym w Śmia-
rach odbył się VII Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek 
„KOLĘDNICZE SERCE POLSKIE”. W tegorocznej edycji festiwalu 
zaprezentowało się 10 zespołów i 2 solistów, łącznie 160 arty-
stów. 

Jak co roku występy artystów poprzedziła Msza święta spra-
wowana w kościele parafialnym w Śmiarach przez ks. probosz-
cza Sławomira Groszka. Po eucharystii wszyscy udali do Zespołu 
Oświatowego w Śmiarach, gdzie na pięknie udekorowanej sali gim-
nastycznej odbyły się przesłuchania.

Festiwal oficjalnie otworzył Krzysztof Kryszczuk, wójt gminy 
Wiśniew, witając wszystkich zebranych: - Bardzo serdecznie witam 
wszystkich przybyłych widzów, a w szczególności grupę warszaw-
ską. Po raz pierwszy zdarzyło się, aby tak liczna grupa przyjechała na 
nasz festiwal, nam nadzieję, że nie po raz ostatni. Witam wszystkich 
artystów, którzy będą za chwilę wstępować na tej scenie. Szczególne 
ukłony i pozdrowienia kieruję do naszych rodaków z Łucka. Witam ser-
decznie również wszystkich przybyłych radnych gminnych z przewod-
niczącą Panią Beatą Ługowską.

Po części oficjalnej, scena została przekazana pod „opiekę” arty-
stom. W bieżącym roku do konkursu zgłosiło się 12 wykonawców.

W kategorii Zespoły:
- Zespół „Młynarzanki” – GOK Wodynie ;
- Grupa Śpiewacza „Białki” – Stowarzyszenie Aktywności Lokal-

nej – Białki;
- Zespół Wokalny Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wie-

ku – Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach;
- „Wołyńskie Panie” – Zespół z Łucka na Ukrainie;
- Chór męski „Wiarus” – MOK Międzyrzec Podlaski;
- Zespół Wokalny Koła Regionalnego z Białej k. Radzynia Pod-

laskiego;
- Zespół Wokalny „Radość” – Stowarzyszenie Aktywności Lo-

kalnej „Radość” z Radomyśli;
- Zespół „Echo” z  Przychód – GOK Międzyrzec Podlaski;
- Chór Złote Lata – Polski Związek Emerytów  Rencistów i Inwali-

dów – Sokołów Podlaski;
- Zespół „Sami swoi” – GOK Międzyrzec Podlaski.

W kategorii soliści :
- Wanda Kostyra – GOK Wodynie;
- Tadeusz Zawistowski, Elżbieta Słoniewska - Polski Związek 

Emerytów  Rencistów i Inwalidów – Sokołów Podlaski.

Zgodnie z regulaminem każdy zespół miał do wykonania 
w konkursie dwie kolędy i jedną pastorałkę. Soliści występowali 

VII Międzynarodowy Festiwal 
Kolęd i Pastorałek „Kolędnicze Serce Polskie”

z jedną kolędą lub pastorałką z akompaniamentem dowolnym. Wy-
konawców oceniało Jury w składzie: Michał Hołownia – Dyrektor 
Szkoły Muzycznej w Siedlcach, Izabela Kiryluk – pracownik Zespo-
łu Szkół Muzycznych w Siedlcach oraz Marek Stańczuk – członek 
Zespołu „Podoba mi się”.

- Bogactwo naszych kolęd ogromne. Ten festiwal dokładnie to po-
kazuje, bowiem podczas jego trwania, niektóre kolędy czy pastorałki 
jest nam dane słyszeć po raz pierwszy. Jest to niewątpliwie duża zaleta 
naszych spotkań – powiedział Michał Hołownia, przewodniczący 
jury, który następnie odczytał protokół z obrad komisji konkurso-
wej.

W bieżącym roku decyzją jury, grand prix festiwalu zdobył 
Zespół Wołyńskie Panie z Łucka na Ukrainie. I miejsce zajął Ze-
spół Wokalny Siedleckiego Uniwersytetu III Wieku z Miejskie-
go Ośrodka Kultury w Siedlcach. II miejsce przypadło Zespołowi 
Wokalnemu „RADOŚĆ” z Radomyśli oraz Chórowi Męskiemu 
„WIARUS” z Miejskiego Ośrodka Kultury w Międzyrzecu Podlaskim. 
III miejsca jury festiwalu nie przyznało żadnemu z wykonawców. 
Wyróżnienie zdobył Zespół Echo z Przychód i solista Tadeusz Za-
wistowski (Elżbieta Słoniewska II głos) z Polskiego Związku Emery-
tów, Rencistów i Inwalidów z Sokołowa Podlaskiego.

- Cieszy mnie rosnący z roku na rok poziom naszego festiwalu. 
Wysoką rangę naszej imprezy potwierdził przewodniczący jury, Pan 
Michał Hołownia. Składam serdeczne podziękowania dla Pani dyrek-
tor Anny Dziedziny oraz całego Zespołu Oświatowego w Śmiarach, 
za nieocenioną pomoc w organizacji festiwalu – powiedziała Janina 
Dołgich, dyrektor GOK w Wiśniewie.

Wołyńskie Panie z Łucka. Fot. UG.

Chór Męski WIARUS. Fot. UG.

Otwarcie festiwalu. Fot. UG.
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ka, członek – Tadeusz Ługowski jury oceniało potrawy oraz dekora-
cje stoisk. Po długich obradach jury zdecydowało, że statuetkę na 
najładniejsze stoisko Bożonarodzeniowe otrzyma ZO w Śmiarach 
oddział przedszkolny.

Jarmark zakończyło spotkanie opłatkowe oraz wspólna wigilia.

gok

Krótkiego podsumowania VII edycji festiwalu, dokonał również 
wójt gminy Krzysztof Kryszczuk: - Festiwal jest wspaniałą imprezą, 
w tym roku, również udaną. 10 zespołów, dwóch solistów, świadczy 
o tym, że festiwal nam się rozrasta. Przyjeżdżają nowe zespoły, z tych 
które pamiętam, to chyba dwa występowały w poprzednich edycjach. 
Bardzo nas cieszy, że przyjeżdżają nasi rodacy zza wschodniej grani-
cy. Jest to oczywiście zasługa dyrektor Janiny Dołgich i jej znajomości 
z tymi grupami i zespołami. Chciałbym serdecznie podziękować pra-
cownikom Gminnego Ośrodka Kultury i pani dyrektor za organizację 
festiwalu oraz pani Annie Dziedzinie dyrektorowi Zespołu Oświato-
wego w Śmiarach wraz z pracownikami za profesjonalne i wspaniałe 
przygotowanie imprezy.

Na zakończenie tradycyjnie wszystkie zespoły odśpiewały ko-
lędę „Bóg się rodzi”. Następnie wszyscy goście zostali zaproszeni na 
poczęstunek.

W trakcie festiwalu został rozstrzygnięty, ogłoszony w grudniu 
przez Wójta Gminy Wiśniew, V Konkurs „Dekoracja Bożonarodze-
niowa – gmina Wiśniew w świątecznym nastroju”. Do konkursu 
zgłosiło się 6 mieszkańców gminy Wiśniew. Powołana przez wój-
ta komisja konkursowa, po dokonaniu wizji lokalnej i obejrzeniu 
wszystkich dekoracji zdecydowała o przyznaniu następujących 
miejsc:

- I miejsce – Wiesława i Krzysztof Długosz, zam. Tworki;
- II miejsce – Janusz Prekurat, zam. Wiśniew;
- III miejsce – Aneta i Krzysztof Pszkit, zam. Wólka Wiśniew-

ska;
- wyróżnienie – Marcin Stańczuk, zam. Wiśniew-Kolonia, Ar-

tur Ciołek, zam. Wólka Wiśniewska i Monika Dąbrowska, 
zam. Wiśniew.
Wójt Gminy Wiśniew wręczył uczestnikom konkursu dyplomy 

oraz nagrody rzeczowe. 

wo

Wspólne wykonanie kolędy „Bóg się rodzi”. Fot. UG.

Zespół Radość z Radomyśli. Fot. UG.

Na świątecznych straganach, w niedzielę 20 grudnia, 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiśniewie było można obejrzeć 
oraz kupić: stroiki świąteczne, dekoracje bożonarodzeniowe 
i ozdoby choinkowe, choinki oraz karpia.

W kiermaszu wzięli udział mieszkańcy, koła gospodyń wiejskich 
i zespoły oświatowe z terenu naszej gminy: Ewa Borkowska z Wi-
śniewa, Anna Montewka z Wiśniewa, Zespół Oświatowy w Wiśnie-
wie, Zespół Oświatowy w Radomyśli, KGW w Wólce Wiśniewskiej, 
KGW „Twórcze Kobiety” w Tworkach, KGW w Łupinach, KGW w Sta-
rych Okninach, KGW w Borkach-Paduchach, KGW w Śmiarach, KGW 
w Gostchorzy, KGW w Mroczkach oraz rodzice młodszej grupy ta-
necznej LZPiT „Wiśniewiacy”.

Jak co roku zorganizowany został konkurs, którego celem była 
ocena połączenia polskich tradycji bożonarodzeniowych z pomy-
słowością wystroju regionalnego stoiska. Specjalnie powołane na 
tę okazję jury w składzie: przewodnicząca – Wioletta Kluczek, wła-
ścicielka kwiaciarni w Siedlcach, sekretarz komisji – Barbara Chojec-

JARMARK BOŻONARODZENIOWY

Rękodzieło artystyczne. Fot. UG

Uczestnicy jarmarku. Fot. UG.

Wręczenie dyplomów. Fot. UG
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„ŚWIĄTECZNA PACZKA” PO RAZ DZIESIĄTY
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniewie składa 

serdeczne podziękowania dla ludzi dobrej woli za udział w ak-
cji „Świąteczna paczka”.

Uśmiechy i radość dziecięcych serc to najlepsze podziękowa-
nie dla ludzi dobrej woli, dzięki którym najmłodsi z gminy Wiśniew 
otrzymali paczki Bożonarodzeniowe.

Także i w tym roku prośba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Wiśniewie o ufundowanie paczek dla dzieci z najuboższych 
rodzin, nie pozostała bez echa. Kilkanaście osób prywatnych, a tak-
że firm odpowiedziało na nią życzliwie, przekazując słodycze na ten 
cel. 

To już dziesiąta akcja „Świąteczna paczka” zorganizowana przez 
GOPS w Wiśniewie. Oznaczone kosze do których można było zło-
żyć produkty żywnościowe wystawione były w sklepach na terenie 
gminy. I jak co roku okazało się, że w gminie Wiśniew nie brakuje 
hojnych i wrażliwych ludzi.

Z otrzymanych artykułów, udało się zrobić 49 paczek świątecz-
nych dla milusińskich.

W imieniu obdarowanych serdecznie dziękujemy za okaza-
ne serce:

- Panu Marianowi Celińskiemu-Spodar, zam. Wiśniew,
- Panu Grzegorzowi Dybciakowi, zam. Wiśniew,
- Panu Wiesławowi Księżopolskiemu, zam. Tworki,
- Panu Adamowi Soszyńskiemu, zam. Wiśniew,
- Państwo Katarzyna i Grzegorz Wielogórskim, zam. Tworki,

właścicielom sklepów:

- Panu Andrzejowi Bilskiemu – sklep spożywczo-przemysłowy 
w Borkach-Kosiorkach oraz sklep spożywczo-przemysłowy 
w Daćbogi,

- Pani Maryli Borkowskiej – sklep spożywczo-przemysłowy w Ra-
domyśli,

- Pani Agnieszce Bożek – sklep spożywczo-przemysłowy w Wi-
śniewie,

- Pani Agacie Wyczółkowskiej – sklep spożywczo-przemysłowy 
w Radomyśli,

oraz: 
- Stowarzyszeniu „AKTYWNI” z Wólki Wiśniewskiej.

gops

Wielkanocne stroiki, zajączki, świąteczne palmy, koszyczki, 
dekorowane jajka oraz zapachy tradycyjnych ciast przyciągały 
w niedzielne południe do ośrodka kultury mieszkańców gminy 
Wiśniew.

13 marca br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiśniewie odbył 
się pierwszy Jarmark Wielkanocny. Podczas jarmarku swoje prace 
i wyroby rękodzielnicze, związane z wielkanocnym klimatem, za-
prezentowało 8 twórców. Z ciekawej oferty wystawców, zaproszo-
nych przez GOK, skorzystało wiele osób, które w tym dniu mogły się 

Stoisko Pani Stanisławy Jurzyk 
z Wiśniewa. Fot. UG.

Stoisko KGW Helenów. Fot. UG.

Najmłodsi uczestnicy jarmarku. Fot. UG.

Stoisko ZO Śmiary. Fot. UG.

Stoisko KGW Łupiny. Fot. UG.

Pierwszy Jarmark Wielkanocny za nami
zaopatrzyć w oryginalne ozdoby i wielkanocne smakołyki.

Podczas jarmarku swoją ofertę zaprezentowali: KGW w Łupi-
nach, KGW w Śmiarach, KGW w Helenowie, ZO w Śmiarach, Stanisła-
wa Jurzyk z Wiśniewa, Hanna Jastrzębska z Łupin, Anna i Zuzanna 
Montewka z Wiśniewa, Mirosława i Malwina Brokowska z SIedlec.

Organizatorzy Jarmarku Wielkanocnego, już teraz zapraszają na 
kolejny, tym razem bożonarodzeniowy, w grudniu.

wo
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V EDYCJA KONKURSU „KOBIETA ROKU”
Monika Rosa, Ewa Kadej 

i Agnieszka Wiśniewska dołączy-
ły do grona laureatek konkursu 
„Kobiety Roku” w gminie Wiśniew. 
Podsumowanie plebiscytu odbyło 
się w niedzielę 6 marca w ośrodku 
kultury podczas gminnych obcho-
dów Dnia Kobiet.

Kandydatki do tytułu w trzech 
kategoriach - gospodarczej, publicz-
nej i społecznej, zgłaszali przedstawi-
cieli firm i prywatni przedsiębiorcy, 
dyrektorzy szkół, sołtysi i rady sołec-
kie, a także koła gospodyń wiejskich 
i radni. Ostatecznego wyboru do-
konała kapituła, w której byli przed-
stawiciele urzędu gminy, sponsorów 
i ośrodka kultury.

W kategorii „gospodyni” ty-
tuł zdobyła Monika Rosa z Koła 
Gospodyń Wiejskich „Twórcze Kobie-
ty” w Tworkach, a kolejne miejsca zajęły Aneta Krasuska z Mroczek 
i Katarzyna Pucyk z miejscowości Łupiny.

Spośród pań, które kandydowały w kategorii społecznej, tytuł 
przypadł Ewie Kadej z Zespołu Pieśni i Tańca im. Zbigniewa Myrchy 
„Wiśniewiacy”. Pozostałe miejsca zajęły Zofia Ługowska ze Śmiar 
i Barbara Radzikowska z Gostchorzy.

„Kobietą Roku” w kategorii publicznej została Agnieszka Wi-
śniewska, która pracuje w Zespole Oświatowym w Śmiarach.

Wszystkie kandydatki otrzymały dyplomy i nagrody rzeczowe, 
które wręczali członkowie kapituły i sponsorzy: wójt gminy Wiśniew 
Krzysztof Kryszczuk, Krzysztof Borkowski z Zakładu Mięsnego 
Mościbrody, Małgorzata Borkowska z restauracji „Dwór Mościbro-
dy”, a także kierownik Referatu Oświaty Urzędu Gminy Wiśniew Bo-
żena Wyrębek i dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie 
Janina Dołgich.

Była to już piąta edycja konkursu „Kobieta Roku”, organizowane-
go przez GOK pod patronatem wójta gminy Wiśniew. Podczas nie-
dzielnej uroczystości, którą uświetnił koncert siedleckiego zespołu 
„Podoba Mi Się”, wszystkie panie, w tym laureatki poprzednich 
edycji plebiscytu, otrzymały od panów tulipany, a spotkanie zakoń-
czył wspólny poczęstunek.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania tegorocznym 
sponsorom, konkursu „Kobieta Roku”, a byli nimi:

- Małgorzta Borkowska - Restauracja Dwór Mościbrody; 
- Krzysztofowi Borkowskim - Zakład Mięsny Mościobrody;
- Pani Bożena Polak-Stojanowa - restauracja „Zaścianek Polski” 

w Siedlcach;
- Urząd Gminy Wiśniew.

Uczestnicy obchodów obejrzeli również wystawę „Ludzie i miej-
sca prawdziwe”, na której znajdują się zdjęcia podróżnika i fotografa 
Bogdana Skarusa. Ekspozycję można zwiedzać do końca marca. 
Relację wideo z tego wydarzenia można zobaczyć na stronie www.
wisniew.pl 

Ias24

Współne zdjęcie z laureatkami. Fot. UG.

Asysta druhów OSP. Fot. UG.

Laureatki na scenie. Fot. UG.

Występ zespołu Podoba Mi Się. Fot. UG.
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Ludzie z pasją...
W poprzednim numerze naszego informatora zapoczątko-

waliśmy nową rubrykę, której tematem przewodnim jest pre-
zentowanie ludzi posiadających życiowe pasje. W tym wydaniu 
naszym gościem jest mieszkaniec Wiśniewa Piotr Szewczyk, 
fotograf i wielki pasjonat przyrody. 

Gminne Wieści: - Panie Piotrze, skąd właśnie takie zaintere-
sowanie przyrodą?

Piotr Szewczyk: - Przyrodą w sumie interesuję się już od młodzień-
czych lat z tym, że kiedyś ograniczało się to wyłącznie do obserwacji 
przez lornetkę, do podglądania przyrody w moim najbliższym otocze-
niu, w okolicy Wiśniewa. Dopiero wraz z zakupem półprofesjonalnego 
sprzętu do fotografowania, dokładnie chodzi tutaj o lustrzankę cyfro-
wą i teleobiektyw moje zainteresowania i czas poświęcony na obser-
wację przyrody bardzo mocno się zwiększyły. 

GW: - Fotografia przyrody wymaga wiele cierpliwości i wy-
rzeczeń...

PS: - Dokładnie tak. Żeby sfotografować gatunek jaki się zaplano-
wało, trzeba poświęcić na to mnóstwo czasu. Z tymi zdjęciami przyrod-
niczymi to nie jest tak, jak się większości ludziom wydaje, że powstają 
one np. na spacerach. Żeby osiągnąć swój cel niejednokrotnie trzeba 
poświęcić na to klika dni. Ponieważ wszystkie zwierzęta, które fotogra-
fuję są kompletnie dzikimi zwierzętami i panicznie boją się człowieka 
więc, żeby zbliżyć się do nich na odpowiednią odległość (czasami jest 
to kilka metrów) trzeba je po prostu przechytrzyć. W tym celu często 
buduję specjalne ukrycia. Są to albo drewniane budki, albo specjalnie 
zamaskowane namioty. Muszą one jak najmniej różnić się od otocze-
nia, aby żaden z fotografowanych ptaków lub ssaków nie podejrzewał, 
że tam może znajdować się człowiek. Dodatkowo chciałbym powie-
dzieć, że kilkunastogodzinne, a czasami kilkudniowe przesiadywanie, 
gdzieś na obrzeżach łąk i lasów powoduje to, że jesteśmy narażeni na 
kontakt z owadami, które niestety nie są przyjaźnie nastawione do 
człowieka. Mam na myśli komary i kleszcze. Niestety coraz więcej sły-
szy się o chorobach typu borelioza, którą przenosi coraz więcej klesz-
czy. Obawiam się, że niedługo stanę się jej posiadaczem.

GW: - Panie Piotrze, jakie ciekawe gatunki ptaków lub ssa-
ków można spotkać na terenie gminy Wiśniew?

PS: - Z takich ciekawszych gatunków na terenie naszej gminy, moż-
na bez problemu zaobserwować największego ptaka drapieżnego jaki 
żyje w naszym kraju – jest to bielik. Bielik odżywia się głównie rybami, 
dlatego bardzo często można go spotkać w kompleksie stawów ho-
dowlanych w Mościbrodach. W niedalekiej też odległości od Wiśniewa 
jest jedna para lęgowa tego rzadkiego ptaka. Oprócz bielika, w naszej 
gminie można zaobserwować bardzo rzadki gatunek bociana czarne-
go, który również w naszej okolicy ma swoje gniazdo. Oczywiście nie 
będę zdradzał jego dokładnej lokalizacji. Podobnie jak bielika, bocia-
na czarnego możemy spotkać w okolicy kompleksu stawów w Mości-
brodach, szczególnie jak mamy bardzo gorące lato i stan wody jest 
bardzo niski. Bocian wówczas przylatuje, aby szukać pożywienia. Do 

prawdziwych rzadkości, jakie można spotkać na terenie naszej gminy 
zalicza się na pewno rybołów i kulik wielki. Rybołów to bardzo rzad-
ki ptak drapieżny. W Polsce znajduje się ok. 30 – 35 par lęgowych. Na 
wiosennych i jesiennych migracjach ptaków można jednak go spotkać 
w kompleksie stawów w Mościbrodach, gdzie poluje na ryby. Dodam, 
że nie jest to wyjątkowo płochliwy ptak. Pozwala się obserwować 
z odległości mniejszej niż 100 metrów. Jest to niezwykły widok, kiedy 
polujący rybołów z ogromną prędkością nurkuje, wbijając się w lustro 
wody. Wspomniany przeze mnie kulik wielki. Kiedyś, dwadzieścia, trzy-
dzieści lat temu, był to dość pospolity ptak w naszym kraju. Niestety 
jego liczebność na przełomie lat zaczęła drastycznie spadać. Obecnie 
szacunkowa liczba par kulika wielkiego, jaka znajduje się na terenie 
Polski wynosi pomiędzy 200, a 300 par. Na terenie naszej gminy, po-
między miejscowościami Ciosny i Radomyśl w ubiegłym roku udało mi 
się namierzyć dwie pary lęgowe tego rzadkiego ptaka. Niestety obie 
pary nie dochowały się potomstwa, ponieważ ich gniazda zostały 
splądrowane przez drapieżnika, najprawdopodobniej był to lis. 

GW: - Sesje przyrodnicze organizuje Pan nie tylko na tere-
nie gminy.

PS: - Oczywiście. Ponieważ apetyt rośnie w miarę jedzenia, a ja 
chciałem fotografować coraz to nowe gatunki ptaków i ssaków, 
które już nie występują niestety na terenie naszej gminy, musiałem 
w związku z tym organizować małe wyprawy poza miejsce mojego 
zamieszkania. Jednym z ulubionych miejsc, do którego przez wiele lat 
jeździłem w ciągu całego roku jest Rezerwat przyrody Stawy Siedlec-
kie. Jest to kompleks stawów położony na północ od Siedlec, który od 
2008 roku jest rezerwatem przyrody. Można tam spotkać dużo bardzo 
rzadkich gatunków ptaków, z których większość wpisana jest do Pol-
skiej Czerwonej Księgi Zwierząt. Oprócz stawów siedleckich, jednym 
z najciekawszych miejsc do fotografowania są moim zdaniem Bagna 
Biebrzańkie. Podczas wiosennych i jesiennych przelotów ptaków, są 
tam tysiące, a nawet dziesiątki tysięcy dzikich gęsi i ptaków wodno-
-błotnych. Równie ciekawym miejscem do podpatrywania przyrody 

Piotr Szewczyk. Fot. Wojciech Okliński.

Kukułka. Fot. P. Szewczyk.

Sowa jarzębata. Fot. P. Szewczyk.

Zimorodek. Fot. P. Szewczyk.
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jest Puszcza Knyszyńska i Puszcza Białowieska. Można tam spotkać 
rzadkie gatunki sów, które nie występują pospolicie w całym kraju, np. 
jest to sóweczka, czyli najmniejsza sowa w Polsce, która jest wielkości 
szpaka lub dzięcioł trójpalczasty, który występuje w kilku miejscach 
w Polsce.

GW: - Proszę powiedzieć o najdalszej wyprawie na „bez-
krwawe łowy”.

PS: - Moja najdalsza wycieczka na „bezkrwawe łowy” odbyła się 
jesienią poprzedniego roku. Wraz z moim kolega Cezarym Pióro wy-
braliśmy się na portugalskie wyspy Azory. Znajdują się one 1500 km 
na zachód od Portugalii w stronę USA. Wybraliśmy się tam na fotogra-
fowanie ptaków wodno-błotnych. Dlaczego właśnie tam? Ponieważ 
w tym miejscu pojawiają się takie gatunki ptaków, które   u nas w kraju 
można spotkać bardzo rzadko, np. raz na 50 lat. Ja nie chciałem tak 
długo czekać i postanowiłem się wybrać w tak odległy kraniec Europy. 

GW: - Zwierzęta z natury są czujne i płochliwe. W jaki spo-
sób udaje się Panu podejść do nich, czasami na odległość kilku 
metrów. Wspominał Pan o budowie specjalnych ukryć.

PS: - Takie dzikie zwierzę czy też bardzo płochliwego ptaka dra-
pieżnego nie da się podejść na kilka czy kilkanaście metrów. To on 
musi przyjść do mnie. W tym celu, wcześniej w zaplanowanym miejscu 
buduję specjalne ukrycie i siedzę w tym ukryciu od wczesnych godzin 
porannych, a zdarza się, że zajeżdżam tam w środku nocy, tak aby żad-
ne z tych zwierząt nie wiedziało, że ja tam jestem. W ten sposób udaje 
się zrobić bardzo dobre zdjęcia z bliskiej odległości. 

GW: - Ile czasu najdłużej spędził Pan w takiej kryjówce?
PS: - W jednej z moich kryjówek, w lasach łukowskich przesiedzia-

łem kiedyś trzy dni i dwie noce bez wychodzenia. Zawiózł mnie tam 
kolega w poniedziałek i wrócił po mnie w czwartek. Niestety nie udało 
mi się w tym czasie zrobić żadnego zdjęcia. 

GW: - Na początku tego roku w sąsiadującym z naszą gminą 
Rezerwacie Jata, udało się Panu nagrać wilka.

PS: - Wilki w kompleksie lasów łukowskich występują już od kilku 
lat. Do tej nikomu z tych, którzy obserwowali wilki nie udało się ich 
nagrać. Można więc powątpiewać w historie, które opowiadają ludzie 
o spotkaniu z wilkiem, ponieważ zwierzę to można łatwo pomylić z np. 
psem rasy husky. Ja zamontowałem w pewnym miejscu w lasach łu-
kowskich foto pułapkę. Jest to taka kamera, które zaczyna nagrywać 
w momencie, kiedy coś zaczyna się przed nią poruszać. Po trzech tygo-
dniach ta foto pułapka zarejestrowała pojedynczego osobnika wilka. 
Po kontakcie z Nadleśnictwem Łuków otrzymałem informację, że w la-
sach łukowskich jest ok. 4 – 7 osobników. 

GW: - Czy w związku z tym, przebywając w tym lesie na 
grzybach możemy czuć się niebezpiecznie?

PS: - Absolutnie nie. Wilk panicznie boi się człowieka. Spotkanie 
wilka w czasie zbierania grzybów czy jagód jest niemożliwe. Zwierzę to 
dużo wcześniej nas wyczuje i na pewno ucieknie. Spotkanie bezpośred-
nie z wilkiem jest nie lada szczęściem dla kogoś, kto się interesuje przy-
rodą. Ja do tej pory wilki spotykałem osobiście w górach w Beskidzie 
Niskim oraz w Puszczy Kampinowskiej. W lasach łukowskich niestety 
nie udało mi się na własne oczy go zobaczyć, jest to bardzo trudne. 

GW: - Panie Piotrze, czy fotografii przyrody można się na-
uczyć na własną rękę, czy może konieczne są specjalistyczne 
kursy, warsztaty?

PS: - Wiem o tym, że istnieją jakieś krótkie szkolenia i warsztaty 
dotyczące fotografii przyrodniczej, aczkolwiek ja z takich nigdy nie ko-
rzystałem. Wiele cennych uwag i wskazówek można znaleźć na odpo-
wiednich forach internetowych. Tam fotografowie posiadający bardzo 
duże, kilkunastoletnie doświadczenie, opisują pewne sytuację i dzielą 
się wskazówkami z innymi. Śledząc takie fora można częściowo wycią-
gnąć wnioski, jakie ma być właściwe podejście do fotografii przyrodni-
czej. Można również tam poddać pod ocenę swoje zdjęcia. 

GW: - Fotografia przyrody to dość kosztowne hobby.
PS: - Dokładnie tak. Żeby fotografować przyrodę, a dokładnie pta-

ki lub ssaki należy przede wszystkim zaopatrzyć się w teleobiektyw 
i lustrzankę cyfrową. Koszt takiego zestawu, którym można wykonać 
dość dobre zdjęcia zaczyna się od 6 tys. zł wzwyż. To jest niestety do-
piero początek wydatków. Dodatkowo do tego dochodzi koszt pali-
wa wiadomo, że trzeba dojechać do miejsc w których robimy zdjęcia, 
koszt kupna namiotów, budowy ukryć oraz specjalistycznej odzieży, 
która pozwoli nam przetrwać w trudnych warunkach przez kilkana-
ście godzin. 

GW: - Najbliższe plany na przyszłość to…
PS: - Wyjazd do Mongolii na przełomie maja i czerwca bieżące-

go roku. Będzie to dwutygodniowa wyprawa, na którą wybieram się 
z moim znajomym Cezarym Pióro. Planujemy sfotografować tam ga-
tunki wybitnie rzadkich ptaków, które u nas pojawiają się raz na kilka-
dziesiąt lat.

GW: - Czego należy Panu życzyć? 
PS: - Żebym wygrał szóstkę w totolotka i był bardzo bogaty. Wtedy 

nie musiałbym pracować i cały czas mógłbym poświęcić na fotografo-
wanie przyrody. 

GW: - Dziękuję bardzo za rozmowę
PS: - Dziękuję.

wo

Pójdźka. Fot. P. Szewczyk.

Zimorodek. Fot. P. Szewczyk.

Wilk szary. Fot. P. Szewczyk.

Zimorodek. Fot. P. Szewczyk.
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bardzo dobrą i bardzo ważną jednostkę z punktu widzenia operacyj-
nego dla KM PSP w Siedlcach. – powiedział bryg. mgr inż. Walde-
mar Rostek – Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Siedlcach. 
W dalszej wypowiedzi przedstawił zmiany jakie wprowadzono 
w organizacji szkolenia podstawowego strażaka-ratownika OSP: – 
Od niedawna obowiązuje nowy program szkolenia OSP, który zakłada 
w ramach kursu podstawowego 140 godzin lekcyjnych zajęć. Jest to 
siedem weekendów szkoleniowych. Wiadomo, że dla strażaka ochot-
nika jest to wysiłek zarówno umysłowy jak i organizacyjny. Plusem 
tego rozwiązania jest to, że w ramach tego kursu jest zawarte również 
szkolenie techniczne, powodziowe, i wysokościowe. Strażak, który 
przejdzie taki kurs, jest wyszkolony praktycznie w całym zakresie.   

Na zakończenie zebrania głos zabrał Krzysztof Kryszczuk – 
wójt gminy Wiśniew: - Szanowni druhowie, przede wszystkim bar-
dzo serdecznie chciałbym podziękować ustępującemu Zarządowi, za 
pięć lat pracy. Dziękuję za solidną pracę i dobrą współpracę Zarządu 
OSP z Urzędem Gminy. Gratuluję serdecznie nowym władzom, nowe-
mu prezesowi. Przed Wami nowe wyzwania. W przyszłym roku straż 
w Wiśniewie obchodzić będzie stulecie istnienia jednostki. Jest to bar-
dzo poważna uroczystość, do której należy już zacząć przygotowania, 
tak aby nie robić wszystkiego w ostatniej chwili. Ta uroczystość będzie 
sprawdzianem dla całej jednostki, ale przede wszystkim dla jej Zarzą-
du. Dziękuję również bardzo serdecznie wszystkim druhom za udział 
w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz prawidłowe zabezpieczenie 
imprez oraz uroczystości organizowanych przez gminę. Mam nadzieję, 
że w ciągu najbliższej kadencji będzie nam się dobrze współpracowa-
ło, tak jak odbywało się to dotychczas.

Zebranie zakończył poczęstunek w OSP Wiśniew.

wo

W dniu 14 stycznia br. w sali konfe-
rencyjnej Urzędu Gminy Wiśniew odbyło 
się posiedzenie Zarządu Oddziału Gmin-
nego ZOSP RP w Wiśniewie.

Tematem przewodnim posiedzenia 
było ustalenie harmonogramu walnych ze-
brań sprawozdawczo – wyborczych w OSP 
na terenie gminy Wiśniew oraz podjęcie 
uchwały w sprawie zwołania Zjazdu Od-
działu Gminnego Związku OSP RP w Wiśnie-
wie. Zarząd ustalił także liczbę delegatów 
na zjazd oraz liczbę przedstawicieli OSP do 
zarządu oddziału gminnego.

W trakcie zebrania, prowadzący posie-
dzenie dh Krzysztof Kryszczuk - Prezes Za-

rządu OG ZOSP RP w Wiśniewie przedstawił 
także sprawozdanie z realizacji zadań doty-
czących ochrony przeciwpożarowej w 2015 
roku.

W roku 2016 upływa kadencja władz 
statutowych Ochotniczych Straży Pożar-
nych oraz oddziałów gminnych (równo-
rzędnych) i powiatowych Związku OSP RP. 
Zgodnie z uchwałą nr 27/XI/2015 Zarządu 
Głównego Związku OSP RP z dnia 15 paź-
dziernika 2015 roku kampania sprawoz-
dawczo-wyborcza na szczeblu gminnym 
powinna zakończyć się do 30 czerwca, a po-
wiatowa do końca grudnia 2016 r.

Termin Zjazdu Oddziału Gminnego 

ZOSP RP w Wiśniewie zaplanowano na 
dzień 12 czerwca 2016 r.

wo

Posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego 
ZOSP RP w Wiśniewie

Walne zebranie OSP 
w Wiśniewie

Członkowie Zarządu OG ZOSP RP 
w Wiśniewie. Fot. UG.

W sobotę 20 lutego 2016 roku  w sali konferencyjnej urzędu 
gminy odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiśniewie. 

W zebraniu uczestniczyli: dh Józef Orzyłowski - Wiceprze-
wodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego ZOSP 
RP w Warszawie, dh Krzysztof Kryszczuk – wójt gminy Wiśniew 
i jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Wi-
śniewie, bryg. mgr inż. Waldemar Rostek – Zastępca Komendanta 
Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach oraz druhowie 
miejscowej jednostki.

Zgodnie z porządkiem obrad po odczytaniu sprawozdania 
z działalności Zarządu i sprawozdania Komisji Rewizyjnej, członko-
wie OSP udzieli absolutorium dla Zarządu OSP Wiśniew. Następnie 
przystąpiono do wyborów, podczas których wybrano nowe władze, 
które się ukonstytuowały w sposób następujący:

Zarząd OSP Wiśniew:

- Karol Woźniak – Prezes;
- Marcin Ługowski – Wiceprezes/Naczelnik;
- Michał Kordys – Wiceprezes;
- Adam Rafałowicz – Zastępca Naczelnika;
- Marcin Łubkowski – Sekretarz;
- Łukasz Wróbel – Skarbnik;
- Łukasz Osiński – Gospodarz;
- Tomasz Młynarczyk – Kronikarz;
- Jarosław Moskwiak – Członek Zarządu.

Komisja Rewizyjna:
- Adam Cieślik – Przewodniczący;
- Marian Przanowski - Sekretarz;
- Adam Kowieski – Członek.

Spośród członków OSP wybrano także 7. delegatów na zjazd 
Oddziału Gminnego ZOSP RP oraz 4. przedstawicieli do Zarządu 
Oddziału Gminnego ZOSP RP w Wiśniewie.

- Gratuluję nowemu Zarządowi OSP wyboru. Zarząd młody, acz-
kolwiek pod kierownictwem bardzo doświadczonego druha Karola 
Woźniaka. Przed Wami duże wyzwanie, aby sprostać i podtrzymać 
obecną działalność jednostki. OSP Wiśniew uważana jest bowiem za Zebranie w OSP Wiśniew. Fot. UG.
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W naszej szkole dzieje się wiele rzeczy. Każdy miesiąc obfi-
tuje w wiele różnorodnych działań, które oprócz tzw. „normal-
nych” lekcji wypełniają czas uczniów  i pracowników. 

Działania te realizowane są bardzo często pomiędzy lekcjami, 
po lekcjach lub elementarnie w domach naszych uczniów. Uczą 
one naszych podopiecznych wielu cennych zachowań, wyrabia-
ją w nich dobre nawyki, poszerzają ich wiedzę o świecie i samych 
sobie oraz poszerzają ich zainteresowania. Działamy na wielu ob-
szarach i staramy się, aby każdy z naszych uczniów znalazł coś dla 
siebie, mógł rozwijać się i zaspokajać potrzebę bycia wśród rówie-
śników, robienia czegoś pożytecznego i również dobrej zabawy. 

Działania sportowe:

- 12.01.2016 r. i 19.01.2016 r. odbyły się w Zbuczynie powiatowe 
mistrzostwa w piłce ręcznej chłopców i dziewcząt z Gimnazjum. 
Zarówno chłopcy i dziewczęta zajęły IV miejsce. 

- 29.02.2016 r. odbyły się w Suchożebrach powiatowe mistrzo-
stwa w piłce halowej chłopców Szkoła Podstawowa. Naszym 
zawodnikom nie udało się wyjść z grupy. Zajęli II miejsce w gru-
pie.

- Gratulacje dla Przemka Podsiadłowskiego, który 25.02.2016 
r. reprezentował naszą szkolę w powiatowych zawodach pły-
wackich. Przemek startował w dwóch kategoriach: - 25m. sty-
lem dowolnym i grzbietowym Przemek w swoim roczniku był 
pierwszy.

Działania zdrowotne:

- TYDZIEŃ JABŁKA - Trzeci tydzień Nowego Roku upłynął pod 
wizerunkiem jabłka. Tym razem temat podjęli uczniowie klasy 
szóstej pod kierunkiem pani Z. Grzegorczyk, którzy na środo-
wym apelu przybliżyli wszystkim uczniom walory tego jadalne-
go, kulistego owocu jabłoni o soczystym i chrupkim miąższu, 
spożywanym na surowo lub po obróbce kulinarnej ;)

- TYDZIEŃ OGÓRKA - Czwarty tydzień lutego upłynął pod wize-
runkiem ogórka. Tym razem tematem zajęli się uczniowie klasy 
czwartej pod kierunkiem pani J. Woźniak, którzy na wtorkowym 
(23.02.2016)  apelu przybliżyli wszystkim uczniom walory tego 
pięknego, zielonego, opiewanego w wierszykach i piosenkach 
warzywa ;)

- Najmłodsi uczniowie z klasy I, II, III w roku szkolnym 2015/2016 
przystąpili do programu „Zdrowe nietrudne”. Organizatorem 
działań jest firma Kupiec i wydawnictwo Mac Edukacja. 

Uroczystości, warsztaty, projekty:

- W dniach 18 - 22 grudnia 2015 r. odbył się w szkole kiermasz bo-
żonarodzeniowy. Można było nabyć przepiękne ozdoby świą-
teczne wykonane przez uczniów i nauczycieli naszej szkoły pod 
kierunkiem pań: Anety Cholewki i Małgorzaty Goławskiej. Po-
nadto 21 grudnia reprezentacja naszej szkoły wzięła udział 
w Jarmarku Bożonarodzeniowym zorganizowanym przez GOK 
w Wiśniewie.

- W niedzielę, 10 stycznia 2016 roku wolontariusze z Wolontaria-
tu Szkolnego „Okaż swoje serce”, włączyli się  do zbiórki publicz-
nej, jaką jest WOŚP. W tym roku dwudziestu sześciu wolontariu-
szy pod opieką pań: J. Niedziółki, U. Mężyńskiej. M. Gregorczuk 
i B. Wawreckiej trudziło się i marzło, aby wspomóc ten szczytny 
cel. Zebraliśmy prawie 3000 zł.

- Dnia 20 stycznia 2016 r.  – podsumowanie projektu „Mali Me-
teorolodzy”.

- Dnia 22 stycznia 2016 r. nasza szkoła zapełniła się Babciami 
i Dziadkami, którzy przybyli, aby razem ze swoimi wnukami 
świętować Dzień Seniora.

Mamy stypendystów!!!
Dnia 16 grudnia 2015 r. naszą szkołę obiegła radosna 

wieść. Dwóch naszych uczniów: Ireneusz Okniński z klasy II 
gimnazjum i Marcin Gałąska z klasy I gimnazjum otrzymali 
stypendia w ramach Mazowieckiego programu stypendialnego 
dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja 
w człowieka. Naszym uczniom stypendia zostały przyznane w na-
stępujących dziedzinach: Irkowi - z przedmiotów matematyczno-
-przyrodniczych (matematyka, fizyka, geografia) - opiekun p. J. Nie-
dziółka, Marcinowi - z języków obcych (język angielski) - opiekun p. 
A. Markiewicz.

ZO Raodmyśl

Zespół Oświatowy w Radomyśli

Dzień Jabłka. Fot. ZO Radomyśl.

Wolontariat Szkolny - Okaż swoje serce. Fot. ZO Radomyśl.

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

składają wszystkim Czytelnikom Gminnych Wieści

życzenia zdrowia, spokoju, błogosławieństwa Zmartwychwstałego Jezusa i radosnego świętowania.



Gminne Wieści22

Zimą w naszej szkole mają miejsce różne uroczystości. Nie 
może jednak zabraknąć Święta Babci i Dziadka oraz najważ-
niejszej  imprezy – choinki szkolnej.

22 stycznia 2016 r. uczniowie z klas 0, I, II przygotowali  ciekawy 
program artystyczny dla swoich dziadków. Dzieci nie tylko recyto-
wały wiersze, ale również śpiewały piosenki  dla swoich kochanych 
babć i dziadków. Tego dnia nie mogło zbraknąć dla nich  życzeń 
oraz drobnych upominków przygotowanych przez ich wnuków. Im-
preza udała się, gdyż dziadkowie dobrze bawili się w towarzystwie 
swoich małych pociech.

Choinka na rozpoczęcie ferii to już w Zespole Oświatowym 
w Śmiarach tradycja. W tym roku szkolnym  odbyła się ona 30 stycz-
nia 2016 r. Tego dnia sala gimnastyczna zamieniła się w salę balową, 
dzięki pięknej dekoracji. „Choinka” w naszej szkole to także  wspa-
niała okazja do bliskiej współpracy z rodzicami, którzy w tym roku 
zadbali nie tylko o bufet z ciepłymi przekąskami i słodkościami, 
pilnowali porządku, ale również dokonali metamorfozy hali spor-
towej. 

Zanim jednak na parkiecie zagościł taniec, przed licznie zgro-
madzoną publicznością swoje umiejętności wokalno – taneczne 
zaprezentowały dzieci z klasy „O”. Natomiast do krainy bajek zapro-
sili nas uczniowie klasy 3, którzy wystawili spektakl pt. „Zamieszanie 
w krainie bajek”. W przerwie między występami nastąpiło rozstrzy-
gnięcie konkursu literackiego: Mój wymarzony dzień spędzony 
z rodzicami” zorganizowanego przez Zespół do spraw promocji 
zdrowia. Punktem kulminacyjnym „Choinki” była wizyta św. Miko-
łaja. Uczestnicy imprezy z niecierpliwością czekali na swoją pacz-
kę, a najmłodsze dzieci chętnie pozowały do pamiątkowych zdjęć 
z niecodziennym gościem.

W szampańskiej zabawie tanecznej, do której nikogo nie trzeba 
było namawiać, przeplatanej licznymi konkursami i dedykacjami, 
wzięli udział nie tylko nasi uczniowie, ale także ich rodzice, znajomi 

i goście. Nie ma wątpliwości, że była to bardzo efektowna, a także 
efektywna zabawa w czasie której, podobnie jak na lekcjach w-f, 
można spalić wiele kalorii. Wybrano również króla i królową balu.

Bogaty i ciekawy program „Choinki” sprawił, że to wydarzenie 
z pewnością na długo zapadnie w pamięci wszystkich miłośników 
dobrej zabawy. A następne spotkanie w tanecznych rytmach już za 
rok.

Dzieci do występu przygotowały p. Agnieszka Bartczak- Krze-
wicka oraz p. Grażyna Jastrzębska.

Dnia 31 stycznia 2016 r. w Zespole Oświatowym w Śmiarach 
odbył się również VII Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek 
„KOLĘDNICZE SERCE POLSKIE”. W tegorocznej edycji festiwalu za-
prezentowało się aż 10 zespołów. 

Bożena Michalak                                    

Zespół Oświatowy w Śmiarach

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy
w imieniu pani Anny Dziedziny, dyrektora Zespołu Oświatowego w Śmiarach, 

grona pedagogicznego oraz uczniów,
życzymy czytelnikom Gminnych Wieści

ciepłego, wiosennego słońca, radosnych spotkań w gronie rodzinnym 
oraz smacznego jajka.

Choinkowa zabawa. Fot. ZO Śmiary.

Wizyta Świętego Mikołaja. Fot. ZO Śmiary.

Dzień Babci i Dziadka. Fot. ZO Śmiary,.JPG
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Pasowanie uczniów klasy 1a i 1b na czytelnika. 
W dniu 19 stycznia 2016 r. odbyła się uroczystość pasowania 

uczniów klas 1a i 1b na czytelnika. Stali się oni oficjalnie członkami 
społeczności czytelniczej naszej szkoły i samodzielnie mogą wypo-
życzać książki oraz  poznawać ich zaczarowany świat. W tym dniu 
uczniowie, na czele z konduktorem, „pojechali pociągiem” do kra-
iny książki. W czasie podróży napotkali kilka przeszkód, z którymi 
poradzili sobie doskonale. Spotykali po drodze postaci z bajek, od-
gadywali zagadki i hasło do krainy książek. W bibliotece przywitała 
ich Królowa książka.

Po zapoznaniu się z regulaminem i prośbami książek, uczniowie 
złożyli przyrzeczenie oraz podpis na karcie czytelnika. Wychowaw-
cy klas otrzymali Dyplom Pasowania ich uczniów, a dzieci mogły 
wypożyczyć książki. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się 
nowo zakupione książki w ramach programu „Książki naszych ma-
rzeń”.

Dzień Babci i Święto Dziadka
Babcia i Dziadek, to obok rodziców, najważniejsze osoby w ży-

ciu dziecka, o czym mogli się przekonać uczestnicy spotkania zor-
ganizowanego z okazji Dnia Babci i Dziadka. Współpraca ze środo-
wiskiem rodzinnym dziecka to bardzo istotny element działalności 
przedszkola oraz oddziału przedszkolnego. Za pomoc i zaangażo-
wanie babć i dziadków w życie przedszkolaków należą się im szcze-
gólne wyrazy uznania i serdeczne podziękowania. Dzieci potrafią to 
robić bardzo wdzięcznie i szczerze. 

W dniu 20 stycznia 2016 r. wnuczęta przedstawiły swoim go-
ściom barwny i atrakcyjny program artystyczny. Były wiersze, pio-
senki, inscenizacje, taniec i życzenia pełne miłości i radości. Bab-
cie i dziadkowie popisy artystyczne swoich pociech obserwowali 
z dużą uwagą i jak na XXI wiek przystało, wszystko dokładnie na-
grywali przy pomocy telefonów komórkowych.

Przegląd Dziecięcych Grup Jasełkowych.

W styczniu, podobnie jak w ubiegłym roku, odbył się w Gmin-
nym Ośrodku Kultury Przegląd Dziecięcych Grup Jasełkowych. 
W tegorocznej edycji naszą szkołę reprezentowały trzy grupy ko-
lędnicze. Jako pierwsze na scenie pojawiły dzieci z przedszkola 
i oddziału przedszkolnego. Rodzice z wielką radością patrzyli na 
swoje uśmiechnięte pociechy przebrane w postacie zwierząt, które 
pragnęły służyć małemu Jezusowi. To piękne przedstawienie reży-
serowały panie Marzena Nowicka i Ewa Filipczuk.

Po maluchach na scenie pojawili się uczniowie z klasy I b wspie-
rani przez uroczą grupę mam, bo przecież większość pierwszaków 
ma dopiero sześć lat!

Dzieci zaprezentowały niezwykle piękne i barwne widowisko, 
które zachwycało grą aktorów, efektownymi strojami oraz orygi-
nalną scenografią. To piękne widowisko reżyserowała pani Anna 
Borkowska.

Jako trzeci, na deskach ośrodka kultury, pojawili się uczniowie 
klasy z II b. Zaprezentowali pomysłowe scenki, w których wiersze 
przeplatane z polskimi kolędami tworzyły magiczną atmosferę. 

Aktorzy wykonali wiele pięknych kolęd  i jak na  profesjonalistów 
przystało, wykazali się znajomością wszystkich zwrotek śpiewa-
nych utworów. Swoich wychowanków do występu przygotowała 
pani Grażyna Myrcha.

Choinka szkolna
23 stycznia 2016 r. w  Zespole Oświatowym w Wiśniewie odby-

ła się choinka szkolna, którą przygotowali uczniowie klas trzecich 
gimnazjum pod opieką nauczycieli: pani Anety Grzesiewicz, pani 
Katarzyny Dziuby i pana Tomasza Oknińskiego. Motywem prze-
wodnim zabawy, podkreślonym bogatą dekoracją sali, były ciepłe 
i radosne Hawaje.

Choinkę jak co roku uświetnił polonez w wykonaniu licznej 
grupy uczniów gimnazjum, a także liczne konkursy oraz występy 
artystyczne dzieci ze szkoły podstawowej. Oprawę muzyczną przy-
gotował, podobnie jak w zeszłym roku, DJ Piotr Pastor.

Marzena Kurek i Renata Godzińska

Zespół Oświatowy w Wiśniewie

Wszystkim czytelnikom Gminnych Wieści
z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych

życzymy radosnych, pełnych wiosennego optymizmu, 
spotkań rodzinnych i smacznego, tradycyjnego jajeczka

Dyrektor ZO w Wiśniewie, Urszula Sosnówka, 
uczniowie i pracownicy szkoły.

Poloneza czas zaczać. Fot. ZO Wiśniew.

Nauczyciele na choince szkolnej. Fot. ZO Wiśniew.
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Gmina Wiśniew zajęła 5. miejsce w Powiatowym Współza-
wodnictwie Gmin w sporcie LZS za 2015 rok w powiecie siedlec-
kim.

W dniu 26 lutego br. podczas obrad Rady Powiatu Siedleckiego 
odbyło się podsumowanie roku sportowego LZS. Przedstawicielom 
gmin, które w rywalizacji sportowej zajęły czołowe lokaty, zostały 
wręczone puchary.

- Gratuluję serdecznie naszym młodym sportowcom oraz ich trene-
rom. Piąta lokata w powiecie to efekt ciężkiej pracy zarówno zawodni-
ków jak i ich opiekunów. W porównaniu z ubiegłymi latami udało nam 
się awansować o jedną pozycję. To pozwala optymistycznie patrzeć na 
rywalizację sportową w roku bieżącym – powiedział Krzysztof Krysz-
czuk wójt gminy.

Pierwsze miejsce zajęła Gmina Siedlce, drugie miejsce Gmina Ko-
tuń, trzecie Gmina Skórzec, czwarte Gmina Zbuczyn, kolejne Gmina 
Wiśniew i Gmina Wodynie. 

wo

Współzawodnictwo gmin w sporcie LZS

W sezonie zimowym styczeń – luty gminna drużyna piłki 
nożnej, Amazonka Wiśniew wzięła udział w rozgrywkach II Ligi 
futsalu – Siedlce.

Piłkarze – przedstawiciele naszej lokalnej społeczności wzięli 
udział po raz drugi ww. zawodach, grali ze zmiennym szczęściem 
a wyniki prezentujemy poniżej.   

- „Amazonka” Wiśniew – „Straż” Zbuczyn 6:3 (1:2)
- „Amazonka” Wiśniew – „Magnatt” Siedlce 4:8 (3:4)
- WKS „Jastrząb” Siedlce – „Amazonka” Wiśniew 2:10 (0:1)
- „Huragan” Siedlce – „Amazonka” Wiśniew 10:1 (6:1)
- „Millor” Siedlce – „Amazonka” Wiśniew 10:8 (5:3)
- „Komandos” Siedlce – „Amazonka” Wiśniew 6:5 (0:1) 

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy naszym piłkarzom za god-
ne reprezentowanie naszej gminy. Zachęcamy wszystkich kibiców 
do wspierania naszej lokalnej drużyny.

Od marca nasi piłkarze zaczynają przygotowywać się do ,,Pił-
karskich Szóstek”, a także do rozgrywek Ligi Regionalnej Ludowych 
Zespołów Sportowych. Zapraszamy chętnych piłkarzy do wstąpie-
nia w szeregi UKS-u. 

rp

„Amazonka” Wiśniew w lidze futsalu

Gmina Wiśniew, zaprasza serdecznie na ogólnodostępne 
zajęcia sportowe, prowadzone przez gminnego animatora 
sportu.

Frekwencja na zajęciach, co prawda jest duża, bo każdego 
dnia bierze w nich udział około 30 osób, a może być jeszcze 
większa, więc  gorąco zachęcamy, szczególnie osoby, które nie 
są na co dzień aktywne sportowo. Zajęcia odbywają się popołu-
dniami w salach gimnastycznych przy zespołach oświatowych w 
Śmiarach, Radomyśli oraz na boisku Orlik w Wiśniewie.

W załączonej tabeli przedstawiony został harmonogram 
spotkań. 

rp

Zaproszenie na zajęcia sportowe

Lp. Dzień tygodnia Godziny Miejsce

1. Wtorek od 16:00 do 18:00 boisko Orlik Wiśniew

2. Środa od 17:00 do 20:00 hala ZO Radomyśl

3. Czwartek
od 16:00 do 18:30 boisko Orlik Wiśniew

od 19:00 do 21:00 hala ZO Śmiary

4. Piątek od 16:00 do 21:00 boisko Orlik Wiśniew

5. Sobota od 14:00 do 20:00 boisko Orlik Wiśniew

Wójtowie czołowych gmin. Fot. M. Jabłkowska.

Zawodnicy Amazonki  podczas meczu. Fot. R. Pierog.
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Wystawa Bogdana Skarusa 
Dnia 26 lutego br. w Gminnym Ośrodku Kultury odbyło się 

otwarcie wystawy pt.: „Ludzie i miejsca prawdziwe” autorstwa 
Bogdana Skarusa, animatora kultury, wieloletniego pracowni-
ka Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach, pasjonata fotogra-
fii i dalekich podróży. 

Podróżnik swoją pasję rozwija od ponad 30 lat. Początkowo fo-
tografował głównie Mazowsze i Podlasie, by potem wyruszać w co-
raz to bardziej odległe zakątki świata. Na wystawie można obejrzeć 
kadry m.in. z Tybetu, Chin, Kirgistanu, Tadżykistanu czy Gruzji.

Na otwarcie zostali zaproszeni uczniowie z Zespołu Oświatowe-
go w Wiśniewie. 

Wystawę można oglądać do połowy kwietnia. 

gok

II PRZEGLĄD DZIECIĘCYCH  
ZESPOŁÓW JASEŁKOWYCH 

Dnia 14.01.2016 r., w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiśnie-
wie odbył się II Przegląd Dziecięcych Zesspołów Jasełkowych.

Na deskach sceny wali widowiskowej zaprezentowały się dzieci 
ze szkół:

- Zespół Oświatowy w Śmiarach,
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gołąbku,
- Zespół Oświatowy w Radomyśli,
- Zespół Oświatowy w Wiśniewie,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łukowie,
- Zespół Szkół w Gołaszynie.

Celem przeglądu była prezentacja zwyczajów i obrzędów kultu-
ry ludowej związanych z Bożym Narodzeniem i karnawałem, obej-

Mistrzowskie roszady w GOK
W Gminnym Ośrodku Kultury w Wiśniewie odbyły się XXVI Indywidualne 

i Drużynowe Szachowe Mistrzostwa o Puchar Wójta Gminy Wiśniew.

Do gry przystąpiło 18 zawodników. W klasyfikacji seniorów najlepszy okazał się 
Andrzej Czapla – KSz Skoczek Siedlce. Drugie miejsce wywalczył Józef Flaziński – 
UKS-STSz Sokołów Podlaski, tuż za nim uplasował się Andrzej Litwiniec z Radzynia 
Podlaskiego. 

Najlepszym juniorem okazał się Krzysztof Plichta. Drużynowe Mistrzostwa wy-
grał KSz Skoczek Siedlce. Sędzią głównym zawodów był Józef Flaziński z Sokołowa 
Podlaskiego.

Wszyscy szachiści otrzymali dyplomy, a najlepsi oczywiście puchary i nagrody 
rzeczowe, które wręczyła w imieniu Pana Wójta Krzysztofa Kryszczuka, Pani Bożena 
Wyrębek kierownik oświaty. 

Wszystkim zawodnikom bardzo serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów.
gok

mujących: Wigilię, Jasełka, zwyczaje kolędowe, Święto Trzech Króli. 
Każdy z zespołów dostał pamiątkowe dyplomy.

gok

Fot. GOK.

Finaliści mistrzostw. Fot. GOK.

Autor prezentuje swoje prace. Fot. UG.

Bogdan Skarus. Fot. GOK.Uczniowie zwiedzający wystawę. Fot. GOK.
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raz bardziej powszechny dostęp do ośrodków psychoterapeutycz-
nych, kampanie społeczne na rzecz promocji zdrowia i poprawy 
jakości życia wpływają, że świadomość społeczna w tym obszarze 
jest coraz szersza. 

Wychodząc naprzeciw problemom społecznym zapraszamy 
mieszkańców naszej gminy do korzystania z bezpłatnej pomo-
cy psychologicznej, w ramach której można skorzystać z nastę-
pujących form pomocy:

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

choterapię.

Zadzwoń i umów się na spotkanie z psychologiem, GOPS 
Wiśniew, tel. 25 641-73-13 wew. 110.

mj

Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Wiśniewie

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

Do zadań komisji w ramach działań wynikających z instytucji 
zobowiązania do leczenia należy:

- przyjęcie zgłoszenia o przypadku nadużywania alkoholu (wy-
stąpienie przesłanek z art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwo-
ści i przeciwdziałaniu alkoholizmowi);

- wezwanie na rozmowę osoby, której dotyczyło zgłoszenie i po-

uczenie jej o konieczności zaprzestania działań wymienionych 
w art. 24 cytowanej ustawy i/lub poddania się leczeniu odwy-
kowemu.

Kto może złożyć wniosek o leczenie odwykowe? 

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

mj

Zdarza się, że w pewnym momencie naszego życia stwier-
dzamy, że trudności i problemy, które nas napotykają są ponad 
miarę naszych sił, że nie jesteśmy w stanie sobie z nimi pora-
dzić. Czasami nie dajemy sobie rady z mętlikiem w naszych 
głowach, nie potrafimy ułożyć sobie satysfakcjonujących rela-
cji z innymi ludźmi, mamy obniżony 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 poradzić samemu, a bliscy mimo szczerych chęci 
nie są w stanie nam pomóc. W takich sytuacjach najlepszym roz-
wiązaniem jest zwrócenie się o pomoc do osoby zawodowo zajmu-
jącej się pracą z ludźmi w trudnych okresach, specjalisty w dziedzi-
nie pomocy psychologicznej, czy psychologa. Niestety korzystanie 
z pomocy psychologicznej w naszym kraju wciąż jeszcze obarczone 
jest piętnem, choć ta sytuacja stopniowo zmienia się na lepsze. Co-

Profil zaufany

Przypominamy, że w Urzędzie Gminy w Wiśniewie można 
potwierdzić Profil zaufany. Jest to zestaw danych elektronicz-
nych, które identyfikują osobę w systemie podmiotów wyko-
rzystujących profil zaufany jako metodę uwierzytelnienia. 

Posiadając nazwę użytkownika (login), hasło oraz adres poczty 
elektronicznej (na który przesłany jest jednorazowy kod autoryza-
cyjny), możesz załatwić wiele spraw urzędowych bez wychodzenia 
z domu, 24 godziny na dobę, z dowolnego miejsca. Jest to więc nie-
odpłatny podpis elektroniczny.

Posiadając profil zaufany można załatwić drogą elektroniczną 
sprawy z zakresu:

- Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
(zawieszenie, wznowienie, zmiana wpisu);

- Platformy Usług Elektronicznych ZUS;
- Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców;

- ePUAP – w urzędzie gminy.

Zapraszamy mieszkańców i interesantów naszej i sąsiednich 
gmin do bezpłatnego korzystania z wymienionej usługi.

wo

Bezpłatna pomoc psychologiczna
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Już po raz 12. zapraszamy do udziału w kon-
kursie „Najładniejsza zagroda i najładniejszy 
ogródek przydomowy w gminie Wiśniew”. 

Jak co roku odbędzie się on w dwóch kate-
goriach: zagroda wiejska – dla właścicieli gospo-
darstw rolnych i ogródek przydomowy – dla po-
zostałych mieszkańców. Termin zgłoszeń upływa 
31 lipca 2016 r. Rozstrzygnięcie konkursu – trady-
cyjnie – w trakcie dożynek gminy Wiśniew, które 
w tym roku odbędą się 18 września w Radomyśli. 

Regulamin konkursu oraz karty zgłoszeń do-
stępne są na naszej stronie internetowej www.
wisniew.pl

Zapraszamy!

Konkurs na „Najładniejszą zagrodę i najładniejszy 
ogródek przydomowy w gminie Wiśniew”

Fot. UG.

Szanowni Mieszkańcy!
Przypomina się o zakazie wprowadzania ścieków z przydomowych szamb 

do środowiska naturalnego.
Firmy posiadające zezwolenie Wójta Gminy Wiśniew w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy 
Wiśniew.

1. Mariusz Misiak, „ASEN-MIX”, Gostchorz 43, 08-112 Wiśniew, tel. 509-778-081;
2. Jacek Wysokiński, „BEKAS”, Nowe Okniny 7, 08-112 Wiśniew, tel. 607-399-110;
3. Bożena Orzyłowska, PUH „Rolnik”, Radomyśl 2B, 08-112 Wiśniew, tel. 501-670-

560;
4. PUK Sp. z o.o., ul. Brzeska 110, 08-110 Siedlce, tel. 25 632-46-26; 
5. PUK  Serwis Sp. z o.o., ul. Brzeska 110, 08-110 Siedlce, tel. 25 632-46-26.

Psy do adopcji
Jeśli właśnie zastanawiasz się nad nowym domownikiem i nie jest Ci obojętny los 

porzuconych zwierząt zapraszamy do adopcji naszych czworonogów.

Pieski można je oglądać na terenie przytuliska na oczyszczalni w Wiśniewie. Wszystkie 
zwierzęta przeznaczone do adopcji są pod opieką weterynaryjną. Czworonogi są zadbane, 
zdrowe i przyjazne. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z pracownikami oczyszczalni 
pod nr tel. 609-516-799.

Jeśli nie możecie ich adoptować sami, polećcie je znajomym!

TELEFONY
DO URZĘDU GMINY

WÓJT GMINY WIŚNIEW
PRZYJMUJE 

INTERESANTÓW

W KAŻDY CZWARTEK
w godz. 10.00 – 17. 00

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, 
nr tel. 25 641 73 13

25 641 73 13 · 25 641 73 23 
FAX 25 740 55 62

ZAPRASZAMY NA STRONĘ

www.wisniew.pl
e-mail: ug@wisniew.pl

Numery wewnętrzne:

101 – Sekretariat
104 – Gospodarka Komunalna
105 – Zamówienia publiczne
107 – Urząd Stanu Cywilnego
108 – Podatki
111 – Inwestycje
113 – Oświata
114 – Ewidencja Działalności 
             Gospodarczej
117 – Fax
120 – Pomoc społeczna
125 – Świadczenia rodzinne

Fot. UG.
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I Jarmark Wielkanocny – fotogaleria
Poniżej zamieszczamy krótką, fotogalerię z I Jarmarku Wielkanocnego, który odbył się 13 marca br. w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Wiśniewie. Więcej zdjęć znajdziecie Państwo na stronie www.wisniew.pl


