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Tegoroczni 
PRYMUSI

Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego 24 czerwca 2016 r. po raz dziewiąty Wójt Gminy Wiśniew 
Krzysztof Kryszczuk nadał tytuły i wręczył nagrody NAJLEPSZEGO UCZNIA GMINY WIŚNIEW 2016 r.  
Ten zaszczytny tytuł nadawany jest za osiągnięcie najwyższej w gminie Wiśniew średniej ocen z trzech lat 
szkolnych, na zakończenie danego etapu edukacyjnego.

dokończenie na stronie 10
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Informacja Wójta Gminy Wiśniew

• Nr 100/2016 z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2016 r.

• Nr 101/2016 z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie wyznaczenia 
jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji zadań z zakresu 
świadczenia wychowawczego.

• Nr 102/2016 z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie powołania  
komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nierucho-
mości mienia gminnego.

• Nr 103/2016 z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia 
zmiany Zarządzenia Nr 78/2012 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 
15 lutego 2012 r. w sprawie powołania członków Zespołu Inter-
dyscyplinarnego w Gminie Wiśniew do realizacji zadań związanych 
z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

• Nr 104/2016 z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie ustalenia ceny 
nieruchomości mienia gminnego przeznaczonej do sprzedaży.

• Nr 105/2016 z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu 
nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do dzierżawy.

• Nr 106/2016 z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przedłożenia 
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wiśniew za 2015 rok 
oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji 
kultury za 2015 rok.

• Nr 107/2016 z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie powołania  
Komisji Przetargowej (zadanie pn.: „Przebudowa drogi na  
terenie miejscowości Lipniak, Stok Wiśniewski (od wsi Lipniak 
do drogi powiatowej przez miejscowość Lipniak)”).

• Nr 108/2016 z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania 
Komisji Przetargowej (zadanie pn.: „Przebudowa drogi dojaz-
dowej do pól i łąk w Łupinach”).

• Nr 109/2016 z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komi-
sji do dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej 
przeznaczonej do przekazania na makulaturę lub zniszczenie.

• Nr 110/2016 z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2016 rok.

• Nr 111/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia 
otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy 
Wiśniew w 2016 roku.

• Nr 112/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie przekazania 
sprawozdania finansowego Gminy Wiśniew za 2015 rok.

• Nr 113/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia 
„Polityki bezpieczeństwa i instrukcji określającej sposób zarzą-
dzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania 
danych osobowych”.

• Nr 114/2016 z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2016 r.

• Nr 115/2016 z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie powołania Komisji 
Przetargowej (zadanie pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do 
pól w miejscowości Zabłocie”).

• Nr 116/2016 z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2016 rok.

• Nr 117/2016 z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie powołania 
komisji konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert  
w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych przez 
organizacje pozarządowe w 2016 r. w Gminie Wiśniew oraz 
określenia regulaminu pracy komisji.

• Nr 118/2016 z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie wyników ot-
wartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy 
Wiśniew w 2016 roku.

• Nr 119/2016 z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie powołania Komisji 
Przetargowej (przetarg nieograniczony pn.: „Budowa świetlicy 
wiejskiej w Tworkach” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: 
„Projekt i przebudowa świetlicy wiejskiej w Tworkach”).

• Nr 120/2016 z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury  
– Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie.

• Nr 121/2016 z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia ot-
wartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy 
Wiśniew w 2016 roku.

• Nr 122/2016 z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Ko-
misji Przetargowej (przetarg nieograniczony pn.: „Przebudowa 
budynku szkolnego w Zespole Oświatowym w Radomyśli”).

• Nr 123/2016 z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie przepisów 
wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie 
Gminy Wiśniew.

• Nr 124/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie powołania 
komisji do odbioru zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi 
gminnej Borki-Kosiorki – Helenów (etap 2)”.

• Nr 125/2016 z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie powołania 
Komisji do ustalenia normy paliwa w samochodzie pożarni-
czym o numerze rejestracyjnym WSI01600.

• Nr 126/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie powołania 
komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania 
egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na 
stopień nauczyciela mianowanego.

• Nr 127/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2016 rok.

• Nr 128/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie powołania 
komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż i  dzierżawę 
nieruchomości mienia gminnego.

ZArZądZENIA WYdANE W OkrESIE Od 1 MArCA dO 23 CZErWCA 2016 r.

UChWAłY POdJętE PrZEZ rAdę GMINY WIŚNIEW
Podczas XV sesji w dniu 30 marca 2016 r.  

rada Gminy Wiśniew podjęła następujące uchwały:
Uchwała Nr XV/99/2016 w sprawie przedłożenia taryf za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz 
opłat za niektóre usługi komunalne.
Uchwała Nr XV/100/2016 w sprawie przyjęcia darowizny nieru-
chomości położonej w miejscowości Wiśniew na mienie gminne.
Uchwała Nr XV/101/2016 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy 
Wiśniew do wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu 
nieruchomości mienia gminnego w miejscowości Borki – Kosiorki.
Uchwała Nr XV/102/2016 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy 

Wiśniew do wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu 
nieruchomości mienia gminnego w miejscowości Gostchorz.
Uchwała Nr XV/103/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/152/09 
Rady Gminy Wiśniew z dnia 19 marca 2009 roku w sprawie przy-
jęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecz-
nych Gminy Wiśniew na lata 2009 – 2013 z perspektywą na lata 
2014 – 2020.
Uchwała Nr XV/104/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwa-
lenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniewie.
Uchwała Nr XV/105/2016 w sprawie przyjęcia programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
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Wójt gminy Wiśniew krzysztof kryszczuk uzyskał absolu-
torium za ubiegłoroczny budżet. Spośród 15 radnych, którzy 
uchwałę w tej sprawie rozpatrywali na sesji we wtorek 7 czerw-
ca, 12 zagłosowało za, a 3 wstrzymało się.

Tradycyjnie głosowanie nad absolutorium poprzedziły 
sprawozdania z działalności:

• Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - spra-
wozdanie przedstawił przewodniczący GKRPA ks. henryk krupa,

• Komisariatu Policji w Skórcu - referował Komendant Komisaria-
tu asp. szt. Mirosław Michalczyk,

• Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniewie - sprawozdanie 
zaprezentowała kierownik GOPS Anetta roszkowska,

• Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie – sprawozdanie 
przedstawiła dyrektor GOK Janina dołgich,

Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP w Wiśniewie - sprawozdanie 
złożył prezes ZOG krzysztof kryszczuk.

Plan dochodów w 2015 roku został wykonany w prawie 103 
procentach, wydatki były mniejsze o ponad 5 procent, a deficyt 
niższy od zakładanego o prawie 1 milion 700 złotych. 

Na inwestycje w ubiegłym roku gmina przeznaczyła ponad  
5 milionów złotych, z czego wydała 4 miliony 900 tysięcy. 

Najwięcej pieniędzy kosztowała termomodernizacja budynku Ze-
społu Oświatowego w Wiśniewie - prawie 2 miliony 250 tysięcy. Ko-
lejną ważną pozycją w ubiegłorocznym planie wydatków były koszty 
inwestycji drogowych, które pochłonęły prawie 1 milion 370 tysięcy. 

- Podobnie jak wiele innych samorządów przygotowujemy się 
do pozyskiwania środków z nowej perspektywy finansowej Unii 
Europejskiej. Nowe inwestycje miały się rozpocząć w 2016 roku, 
ale wszystko się przedłuża. Nie chcemy jednak wydawać pieniędzy 
tylko dlatego, że gdzieś je zaoszczędziliśmy, a spłacać zobowiązania  
i zmniejszać zadłużenie, by mieć środki na udział własny w nowych 
zadaniach, które zamierzamy realizować z unijnym wsparciem – 
powiedział wójt Krzysztof Kryszczuk. Jednocześnie podkreśla, że po-
dobny kierunek jest kontynuowany w bieżącym roku budżetowym.
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Podczas XVI nadzwyczajnej sesji w dniu 31 marca 2016 r.  
rada Gminy Wiśniew podjęła następujące uchwały:

Uchwała Nr XVI/106/2016 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej gminy Wiśniew na lata 2016 – 2023.
Uchwała Nr XVI/107/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy 
Wiśniew na 2016 rok.
Uchwała Nr XVI/108/2016 w sprawie przeznaczenie do sprzedaży 
lokali mieszkalnych oraz warunków udzielenia bonifikat od ceny 
sprzedaży oraz wysokości stawek procentowych.

Podczas XVII sesji w dniu 28 kwietnia 2016 r.  
rada Gminy Wiśniew podjęła następujące uchwały:

Uchwała Nr XVII/109/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
dla Powiatu Siedleckiego.
Uchwała Nr XVII/110/2016 w sprawie zmiany w budżecie gminy 
Wiśniew na 2016 rok.

Podczas XVIII nadzwyczajnej sesji w dniu 12 maja 2016 r.  
rada Gminy Wiśniew podjęła następujące uchwały:

Uchwała Nr XVIII/111/2016 w sprawie zmiany w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej gminy Wiśniew na lata 2016-2023.

Uchwała Nr XVIII/112/2016 w sprawie zmiany w budżecie gminy 
Wiśniew na 2016 rok.
Uchwała Nr XVIII/113/2016 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej 
Gminie Siedlce.

Podczas XIX sesji w dniu 7 czerwca 2016 r.  
rada Gminy Wiśniew podjęła następujące uchwały:

Uchwała Nr XIX/114/2016 w sprawie zatwierdzenia rocznego 
sprawozdania finansowego Gminy Wiśniew wraz ze sprawozda-
niem z wykonania budżetu za 2015 rok.

Uchwała Nr XIX/115/2016 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 
Wiśniew absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 r.

Uchwała Nr XIX/116/2016 w sprawie zmiany w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej gminy Wiśniew na lata 2016-2023.

Uchwała Nr XIX/117/2016 w sprawie zmiany w budżecie gminy 
Wiśniew na 2016 rok.

Uchwała Nr XIX/118/2016 w sprawie rozpatrzenia skargi na dzia-
łalność Wójta Gminy Wiśniew.

wh

AbSOLUtOrIUM dLA WóJtA po raz 14.
Głosowanie radnych. Fot. UG.
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W pierwszym półroczu br. Gmina Wiśniew duży nacisk położyła 
na inwestycje drogowe. Obecnie zakończono już realizowaną 
dwuetapowo przebudowę drogi gminnej Borki-Kosiorki – He-
lenów o łącznej długości ponad 1,5 km. Na całym zniszczonym 
odcinku drogi wykonano wzmocnienie podbudowy tłuczniem 
kamiennym i ułożono nową nawierzchnię z betonu asfaltowe-
go. Poprawiono stałą organizację ruchu – ustawiono brakujące 
znaki drogowe, a na jezdni namalowano linie oznakowania po-
ziomego. Cała inwestycja kosztowała ponad 530 tysięcy złotych. 
Wykonawcą pierwszego etapu inwestycji, tj. od strony Helenowa 
było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych „Mikst” z Wę-
growa, a etapu drugiego, tj. od strony Kosiork – Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowych „Regionalne Drogi Podlaskie” z Siedlec.

Następną inwestycją drogową, której realizację już rozpoczę-
to jest przebudowa dwóch odcinków dróg w Lipniaku – pierwsze-
go od Lipniaka do drogi powiatowej w kierunku Gołąbka o dłu-
gości ok. 560 m i drugiego przez miejscowość Lipniak o długości 
ok. 400 m. Roboty będzie prowadziło Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowych „Regionalne Drogi Podlaskie” z Siedlec . Wartość in-
westycji wyniesie ok. 350 tysięcy złotych, a zakończenie inwesty-
cj przewidziane jest w sierpniu br. Oba odcinki dróg będą miały 
nową nawierzchnię asfaltową.

klimatyzacja  
w Wiejskim domu 
kultury w Mroczkach

W maju br. w świetlicy w Mroczkach wyko-
nana została instalacja klimatyzacyjna. Wyko-
nawcą robót była firma AGd-Service z Siedlec, 
która w obiekcie zamontowała cztery nowo-
czesne klimatyzatory umożliwiające chłodze-
nie i ogrzewanie powietrza wewnętrznego.

Klimatyzacja wykonana została z inicja-
tywy mieszkańców, którzy pokryli ponad 
połowę kosztów instalacji. Przedsięwzięcie  
o wartości prawie 30.000 zł gmina dofinan-
sowała kwotą 12.000 zł.

Mamy nadzieją, że nowa instalacja nie 
schłodzi zanadto gorącej atmosfery podczas 
organizowanych w WDK imprez.                  ri

kompleksowa modernizacja  
oświetlenia ulicznego

Gmina Wiśniew przystępuje do kompleksowej modernizacji oświetlenia ulicznego. 
W czerwcu podpisana została umowa z biurem Projektowania i Wdrożeń Ener-
gooszczędnych Systemów Oświetlenia „Licht-Projekt” z Poznania na opracowa-
nie dokumentacji technicznej modernizacji oświetlenia na terenie naszej gminy.  
W najbliższych latach na terenie całej gminy sukcesywnie stare, żarowe i sodowe 
oprawy oświetleniowe wymienione będą na nowoczesne, ledowe. Jednocześnie na-
tężenie oświetlenia dróg  dostosowane zostanie do obowiązujących przepisów.

Obecnie trwają również prace projektowe nowych odcinków oświetlenia uliczne-
go na terenie miejscowości:
1)  Stare Okniny, Okniny-Podzdrój, Zabłocie – kontynuacja oświetlenia ulicznego ze Starych 

Oknin w kierunku skrzyżowania dróg przy szkole w Radomyśli i dalej do cmentarza,
2)  Nowe Okniny – wzdłuż drogi gminnej w kierunku Starych Oknin i wzdłuż nieoświetlonej 

części drogi krajowej w kierunku Łukowa,
3)  Wiśniew – ciąg dalszy 

oświetlenia drogi krajowej 
w kierunku łukowa (na-
przeciw stacji paliw) oraz 
w kierunku Siedlec, za 
cmentarzem,

4)  Wólka Wołyniecka – oświet-
lenie przy ostatnich zabu-
dowaniach w kierunku wsi 
Wołyńce,

5)  Wiśniew-Kolonia – wzdłuż 
drogi gminnej we wschod-
niej części miejscowości.

   ri

W połowie czerwca br. podpisana została umowa na prze-
budowę drogi gminnej w Plutach w kierunku Gręzówki. Zakres 
zamówienia przewiduje przebudowę odcinka drogi o długości 
ok. 1940 m. Wykonane zostanie wzmocnienie podbudowy drogi, 
nowa nawierzchnia oraz oznakowanie pionowe i poziome. War-
tość inwestycji wyniesie ok. 580 tysięcy złotych, a wykonawcą bę-
dzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „Regionalne Drogi Pod-
laskie” z Siedlec. Zakończenie robót zaplanowano na wrzesień br.

Kolejną przewidzianą do realizacji inwestycją drogową jest 
przebudowa drogi w miejscowości Zabłocie (Kolonie). Przebudo-
wany zostanie odcinek drogi o długości ok. 600 m o łącznej war-
tości ok. 140 tysięcy złotych. W tym przypadku wykonawcą robót 
będzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „Mikst”  
z Węgrowa, stosowna umowa została już podpisana.

Oprocz tego Gmina Wiśniew podpisała umowę z Powiatem 
Siedleckim na współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej 
Błogoszcz – Ługi Wielkie – Borki-Kosiorki na odcinku Borki-Wyrki 
– Borki-Kosiorki. Wkład finansowy Gminy Wiśniew ma nie prze-
kroczyć kwoty 125 tysięcy złotych. Ostateczna wielkość dofinan-
sowania uzależniona będzie od wyniku postępowania przetargo-
wego i całkowitych kosztów inwestycji.                                           ri

Droga Borki-Kosiorki  - Helenów. Droga Lipniak w kierunku Gołąbka. Droga w Plutach. Droga w Zabłociu. Roboty na drodze w Lipniaku. 

Fot. UG. Fot. UG. Fot. UG. Fot. UG. Fot. UG.

Inwestycje drogowe w gminie Wiśniew

Fot. UG.
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Projekt rozbudowy 
oczyszczalni ścieków

trwają prace projektowe rozbudowy oczyszczalni ścieków 
w Wiśniewie. kompleksową dokumentację opracowuje firma 
Geokard-International z rzeszowa. Przypomnijmy, że zgodnie 
z założeniami aktualna przepustowość oczyszczalni wynosząca 
200 m3/d w pierwszym etapie planowanej rozbudowy zostanie 
zwiększona do 400 m3/d, by docelowo osiągnąć 600 m3/d. Prace 
projektowe weszły w fazę postępowania o środowiskowych uwa-
runkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Po zasięgnięciu opinii 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Generalne-
go Dyrektora Ochrony Środowiska zostanie sporządzony raport  
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.                              ri

Zadania inwestycyjne 
w fazie projektowania:
1)  Projekt i przebudowa 

budynku szkolnego 
na przedszkole w ZO 
w Radomyśli,

2)  Projektowanie i rozbu-
dowa oczyszczalni ście-
ków w Wiśniewie,

3)  Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Stare Okniny – Okniny 
Podzdrój – Zabłocie,

4)  Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w Nowych Okninach,
5) Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w Wiśniewie,
6)  Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wólka 

Wołyniecka,
7)  Projekt i budowa oświetlenia ulicznego strona zachodnia  

i wschodnia w miejscowości Wiśniew-Kolonia – zlecono opra-
cowanie projektu oświetlenia ulicznego w części wschodniej 
miejscowości.

Zadania inwestycyjne z prowadzonymi pracami geodezyjnymi:
1)  Projekt i przebudowa drogi Stok Wiśniewski – Myrcha – trwa proce-

dura regulacji stanu prawnego przebudowywanego odcinka drogi,
2)  Regulacja stanu prawnego drogi gminnej Myrcha – Wólka  

Wołyniecka – trwa procedura regulacji stanu prawnego 
planowanego do przebudowy odcinka drogi.

3)  Unormowanie stanu prawnego drogi gminnej Nowe Okniny - 
Stare Okniny – trwa procedura regulacji stanu prawnego drogi.

Zadania inwestycyjne z przygotowywanymi wnioskami o rozpo-
częcie procedury przetargowej:
1)  Przebudowa budynku szkolnego w Zespole Oświatowym  

w Radomyśli – w br. zaplanowano wydzielenie sanitariatu dla 
nauczycieli, przeniesienie szatni, przeniesienie biblioteki, wy-
dzielenie pomieszczenia porządkowego, wydzielenie archi-
wum, wydzielenie pokoi dla psychologa i logopedy.                          ri

Zadania inwestycyjne

regulacja stanu prawnego dróg
Wszyscy wiemy w jak złym stanie są drogi gminne ze Stoku 

Wiśniewskiego do Myrchy i  z Wólki Wołynieckiej w kierunku 
Myrchy. Istniejące nawierzchnie asfaltowe są zniszczone, popę-
kane, z licznymi nierównościami i uszkodzeniami. Przejazd nimi 
wymaga szczególnej ostrożności i uwagi, a ryzyko uszkodzenia 
pojazdu jest duże. Poprawa stanu technicznego tych dróg zgodnie  
z obowiązującymi przepisami, głównie finansowymi, nie jest moż-
liwa bez przeprowadzenia tzw. regulacji stanu prawnego. Ułożony 
przed laty asfalt nie wszędzie znajduje się w granicach pasa drogo-
wego i obecnie konieczne jest unormowanie tej sytuacji. Rozbież-
ności w niektórych miejscach są duże, sięgające kilku, a nawet kil-
kunastu metrów. Obecnie nie wszyscy mieszkańcy wyrażają zgodę 
na korektę granic zgodnie z aktualnym przebiegiem dróg. Aktualnie 
prowadzone są rozmowy i negocjacje.                                             ri

remont w Zespole 
Oświatowym w radomyśli 

budynek Zespołu Oświatowego w radomyśli w gminie Wiśniew 
zostanie przebudowany. Prace rozpoczną się podczas tegorocznych 
wakacji i będą rozłożone na dwa lata.

- Musimy dostosować obiekt do obowiązujących przepisów, 
dotyczących m.in. dzieci w wieku 4 i 5 lat. Na razie wyremontu-
jemy pomieszczenia, które służą uczniom z podstawówki i gim-
nazjum, po to, żeby wygospodarować miejsce na przedszkole  
- mówi wójt gminy Wiśniew krzysztof kryszczuk. 

Przebudowane zostaną, m.in. szatnia, sanitariaty, bibliote-
ka szkolna i poszczególne gabinety. Powstanie także miejsce do 
wydawania posiłków dla maluchów. Wójt Kryszczuk podkreśla,  
że nie chodzi o rozbudowę budynku, lecz inne wykorzystanie ist-
niejących już pomieszczeń. 

- Żeby nie dezorganizować pracy w szkole, na remont chcemy wy-
korzystać wakacje. Pierwszy etap robót planujemy na najbliższe tygo-
dnie, a reszta ma być zrealizowana za rok - dodaje Krzysztof Kryszczuk. 

Wykonawca tegorocznej inwestycji powinien być wybrany  
w najbliższych dniach, a pieniądze na ten cel będą pochodzić  
wyłącznie z budżetu gminy.                                                              ias24

Oczyszczalnia w Wiśniewie. Fot. UG.

Droga w Stoku Wiśniewskim.
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dofinansowanie budowy  
sali sportowej w Śmiarach

Gmina Wiśniew podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn: 
„rozbudowa szkoły o salę sportową w Śmiarach przy szkole Podsta-
wowej i Gimnazjum wraz z przebudową części pomieszczeń piwnicy 
istniejącego budynku szkoły” realizowanego w ramach Priorytetu VII 
„tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego”, 
działanie 7.2 „Infrastruktura służąca edukacji” rPO WM 2007-2013.

Gmina ubiegała się o dotację na realizację tego przedsię-
wzięcia już w 2009 r. jednakże mimo pozytywnej oceny wniosku 
alokacja środków w programie okazała się zbyt mała aby nasz 
projekt otrzymał dofinansowanie. Obecnie w skutek powstałych 
oszczędności z perspektywy finansowej 2007-2013 RPO WM pro-
jekt może otrzymać dofinansowanie w wysokości 607 000 zł.

Prace nad rozbudową ZO w Śmiarach trwały od kwietnia 2008 
roku do lipca 2010 r. Szkoła została powiększona o nową salę sportową 
wraz z wyposażeniem, przebudowano pomieszczenia w podpiwnicze-
niu budynku oraz zagospodarowano teren wokół budynku. Całkowity 
koszt robót wykonanych w obiekcie wyniósł 2.336.790 zł.                    ri

budowa świetlicy w tworkach

W dniu 17 czerwca br. odbyło się otwarcie ofert w postępowa-
niu przetargowym mającym na celu wyłonienie wykonawcy bu-
dowy świetlicy w tworkach. 

Do przetargu przystąpiło ośmiu wykonawców. Obecnie trwa 
procedura sprawdzania zgodności ofert ze specyfikacją istotnych 
warunków zamówienia. Przetarg powinien zostać rozstrzygnięty 
do połowy lipca br. i  mamy nadzieję, że we wrześniu wybrany 
wykonawca przystąpi do robót budowlanych.

W ramach planowanej inwestycji zostanie wybudowana 
nowa świetlica o powierzchni użytkowej 334 m2. Do budynku wy-
konana zostanie zewnętrzna instalacja gazowa, powstanie duży 
zbiornik na nieczystości ciekłe oraz wybudowany będzie nowy 
zjazd z drogi powiatowej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami 
obiekt zostanie dostosowany dla osób niepełnosprawnych po-
przez budowę pochylni. Stary budynek świetlicy oraz istniejące  
budynki gospodarczymi ulegną rozbiórce. Zakończenie inwestycji 
przewidziane jest we wrześniu 2017 r.                                             ri

Gmina Wiśniew podpisała w maju br. umowę z Mazowieckim 
Przedsiębiorstwem Ekologicznym danuta hofman z Warszawy 
na realizację zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu 
na terenie gminy Wiśniew w 2016 r.”. 

W ramach zadania zutylizowanych zostanie ponad 130 ton 
płyt azbestowo – cementowych z 53 posesji znajdujących się na 
terenie naszej gminy. Prace związane z odbiorem, demontażem  
i utylizacją potrwają do 21 października 2016 r.

Gmina Wiśniew pozyskała dofinansowanie na realizację po-
wyższego zadania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, kwota przyznanej dotacji 
wynosi 34.953 zł. 

Przypominamy jednocześnie, że w sposób ciągły trwają zapisy 
osób, które chcą zgłosić eternit do utylizacji w przyszłym roku. 
Zainteresowanych zapraszamy do urzędu gminy do pok. 17 w go-
dzinach pracy urzędu.                                                                         ri

Przedszkole w Śmiarach
Gmina Wiśniew rozpoczęła postępowanie w sprawie wyłonie-
nia projektanta do opracowania  dokumentacji projektowo-
-kosztorysowej na przebudowę części pomieszczeń budynku 
szkolnego na przedszkole w Zespole Oświatowym w Śmiarach.

Podobnie jak w Radomyśli, również w Śmiarach, w związku 
ze zmianą przepisów musi nastąpić przekształcenie obecnego od-
działu przedszkolnego w przedszkole. Konieczne jest też dostoso-
wanie obiektu do nowych wymagań ochrony przeciwpożarowej 
przedszkola zorganizowanego w szkole podstawowej. W związku 
z tym planuje się dokonać przebudowy części pomieszczeń o łącz-
nej powierzchni użytkowej ok. 180 m2.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zostanie opracowa-
na do końca listopada br., a roboty budowlane zostaną wykonane 
w roku przyszłym w okresie wakacji.                                                ri

„Utylizacja azbestu w 2016 r.”
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Sala gimnastyczna w Śmiarach. 

Świetlica w Tworkach.
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Co w lesie piszczy…?
W pierwszych dniach czerwca 2016 r. decyzją  wójta gminy 

Wiśniew, w trosce o czystość lasów terenu gminy Wiśniew, roz-
poczęliśmy prace prowadzące do zlikwidowania ogromnej ilości 
śmieci oraz uporządkowania terenu. 

Nagromadzenie śmieci usytuowane jest na działce Nr 9, której 
właścicielem jest wspólnota gromadzka wsi Stok Wiśniewski. Zo-
stały przekierowane siły i środki referatu Gospodarki Komunalnej 
Gminy Wiśniew, gdzie główną siłę stanowią pracownicy „interwen-
cyjni” pracujący na rzecz naszej gminy. Sukcesywnie, w czasie nie-
kolidującym z innymi pilnymi pracami, warstwa po warstwie „zdej-
mujemy” pokłady świadczące o ludzkiej egzystencji. Na tę chwilę 
odsłoniliśmy zaledwie „czubek góry lodowej”. Zebraliśmy do chwili 
obecnej 4.500 litrów plastiku, 2.200 litrów szkła opakowaniowego 
(butelki, słoiki) oraz 1.100 litrów odpadów zmieszanych. Co kryją 
kolejne warstwy i jak długo to potrwa - nikt tego nie wie. 

Za tonę utylizacji zmieszanych odpadów płacimy 210,00 zł 
netto natomiast za tonę plastiku lub szkła opakowaniowego zale-
dwie 7,00 zł. netto. Z tego powodu, aby obniżyć koszty utylizacji, 
zbieramy śmieci segregując je. Najdroższy jest czas i ludzki wysi-
łek, a komfort pracy nie należy do przyjemnych. Na terenie gminy 
Wiśniew już od kilkunastu lat zbierany jest w systemie workowym 
plastik i szkło. Czym tłumaczyć tak naganne zachowanie ludzi? 
Mało prawdopodobne aby śmieci te wywoził ktoś z daleka. Je-
stem przekonany, że to my sami, nasza lokalna społeczność jest 
odpowiedzialna za taki stan.                                                              jt

Należy uaktualniać deklaracje 
śmieciowe 

Właściciel nieruchomości zamieszkałej wpisuje ilość osób 
zamieszkałych (a nie zameldowanych) i w terminie 14 dni ma 
obowiązek złożyć deklarację zmieniającą w Urzędzie Gminy  
w Wiśniewie (lub 2 tygodnie od zamieszkania pierwszego miesz-
kańca na nieruchomości lub powstania odpadów).

Od lipca 2013 r. nastąpiło przejęcie przez gminy obowiązku 
prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi z nierucho-
mości zamieszkałych. Definitywny nakaz wynikający z ustawy,  
o systemie składkowym za odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych, a warunkiem jest złożenie deklaracji o wysokości 
opłaty, Rada Gminy Wiśniew przyjęła stawkę opłaty 5 zł na oso-
bę / na miesiąc – za śmieci segregowane i 15 zł na osobę / na 
miesiąc za śmieci niesegregowane, i mimo różnych problemów 
udaje nam się wysokość stawki opłaty utrzymać na tym samym 
poziomie. W sytuacji, kiedy pieniędzy będzie brakowało na opła-
cenie odbiorów i utylizacji zebranych odpadów, z oczywistych po-
wodów stawkę opłaty będziemy zmuszeni podnieść.

Zatem, właściciele nieruchomości, którzy unikają tego obo-
wiązku lub zataili ilość faktycznie mieszkających osób okradają 
swojego sąsiada i każdego innego mieszkańca naszej gminy. Okra-
dając system wywierają istotny wpływ na ewentualny wzrost wy-
sokości stawki opłaty. O każdym takim przypadku zauważonym 
prosimy o informację. Sprawdzimy każdy adres. Mamy nadzieję, 
że wśród tych mieszkańców, którzy dostrzegają walory tego systemu 
i płacą uczciwie za śmieci, mamy sojuszników.                               jt

O G Ł O S Z E N I E
W związku z przedłużającym się brakiem opadów atmosferycznych skutkującym zwiększonym poborem 

wody przekraczającym w godzinach popołudniowo-wieczornych maksymalną wydajność urządzeń  
w stacjach uzdatniania wody, Wójt Gminy Wiśniew zwraca się do mieszkańców Gminy z prośbą o ogra-
niczanie poboru oraz oszczędne i racjonalne korzystanie z wody do czasu poprawy sytuacji pogodowej.

W szczególności należy ograniczyć korzystanie z wody na cele:
- podlewania i zraszania trawników, klombów, ogrodów warzywnych,
- podlewania upraw działkowych, rolnych i sadowniczych,
- mycia pojazdów.
Jednocześnie informujemy, że w przypadku dalszego braku opadów, mogą następować okresowe 

problemy z dostawą wody o odpowiednim ciśnieniu.

ZdArZENIA POdLEGAJąCE ZGłOSZENIU:
przybywa osób: śluby, ukończenie studiów, urodzenie dziecka, 
powrót z zagranicy itp. 
ubywa osób: śmierć, śluby, wyjazd na studia (szkoła średnia- stancja 
internat, zmiana adresu, gminy, kraju itd. z innych powodów).

Dzikie składowisko odpadów.

Akcja uprzątania terenu. 
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Asfaltowe drogi gminne po sezonowym remoncie
W miesiącach kwiecień-maj br. referat 
Gospodarki komunalnej realizował zada-
nie związane z sezonowymi cząstkowymi 
remontami dróg o nawierzchni asfaltowej. 

Mieliśmy kolejna lekką zimę, a co za tym 
idzie kilkakrotne przejście temperatury przez 
0 zamarzanie i rozmarzanie nawierzchni. Są 
to idealne warunki do powstawania dziur w 
nawierzchni szczególnie w miejscach gdzie 
występują zastoiny wody. 

Po przeprowadzonym rozpoznaniu 
cenowym do wykonania zadania wybrano dwóch wykonawców 
którzy zaoferowali najniższe ceny jednostkowe dla wyznaczonych 
zakresów remontu. Naprawy nawierzchni zostały wykonane 
dwiema metodami: 
1.  Metodą „na gorąco z recyklera” naprawiano dziury głębokie 

– wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogo-
wych DROGBUD sp. z o.o. z Łukowa

2.  Naprawa emulsją asfaltową i gresami zastosowana do dziur 
płytkich – wykonawca Firma Handlowo - Usługowa Krzysztof 
Prokurat z Rakowca

W zakres pierwszej metody wchodziło: obcięcie krawędzi na-
wierzchni do regularnych kształtów, oczyszczenie dziury z zanie-
czyszczeń i odciętych kawałków asfaltu które wrzucone do recy-
klera po roztopieniu ponownie wykorzystano do naprawy, w razie 
potrzeby uzupełnienie i dogęszczenie podbudowy, ułożenie masy 
na gorąco i zagęszczenie mini walcem. W kolejnym etapie styk 
istniejącej nawierzchni i wykonanej łaty został zalany emulsją  
i zasypany drobnym grysem. 

Skromni i skuteczni…
W dniach 22-23 kwietnia br. młodzież Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego w Gostchorzy z własnej inicjatywy, kolejny już raz 
wysprzątała niezwykle zaśmiecony odcinek pasa drogowego 
drogi powiatowej ciągnącej się od drogi krajowej Siedlce-łuków 
w stronę radomyśli.

Jadąc tym odcinkiem, nie drażnią już połyskujące po obu stro-
nach drogi w różnych kolorach śmieci. Jest przyjemnie. Asfalto-
wa droga prowadzi wśród budzącego się, wiosennego lasu. Po 
każdym deszczu, każdego następnego dnia, z zielenią bardziej 
intensywną i bardziej okazałą. To szczególnie piękna pora roku. 
To obraz który uwielbiamy. Obraz, który wyzwala w nas chęć do 

W drugiej metodzie stosowanej do dziur 
płytkich o głębokości ok. 2-3 cm po uprzed-
nim oczyszczeniu istniejącą dziurę bez wzglę-
du na jej kształt wypełniano emulsją asfal-
tową i zasypano grysem który po sklejeniu 
wypełnił ubytek w nawierzchni.

Naprawy wykonano na następujących 
odcinkach drogi: Wiśniew ul. Kościuszki, 
Wiśniew – Ciosny – Radomyśl, Radomyśl  
– Sętki, Nowe Okniny – DK  63, DK 63 – Stare 
Okniny, Gostchorz, Wiśniew Kolonia  strona 

zachodnia, DK 63 – Mościbrody Zachojniak, DK 63 – Mościbrody 
Zakłady Mięsne, Myrcha – Wolka Wołyniecka, Stok Wiśniewski  
– Myrcha, Stok Wiśniewski – Lipniak, Wiśniew – Stok Wiśniewski, 
Mroczki – Śmiary – Łupiny, Zabłocie. 

Naprawy wykonano w najbardziej potrzebnych miejscach gdzie 
wystąpiły już ubytki nawierzchni. Każdy z sołtysów czy mieszkańców 
znalazłby pewnie jeszcze inne miejsca wymagające poprawy gdzie 
chociażby występuje osiadanie jezdni lub jej spękania. Przy plano-
waniu remontów musimy jednak uwzględniać wielkość środków 
przewidzianych na wszystkie remonty drogowe zaplanowanych  
w budżecie obejmującym cały rok. Należy również uwzględnić, że 
wykonanie zaplanowanych zadań inwestycyjnych związanych z reali-
zacją nowych nawierzchni asfaltowych na wytypowanych odcinkach 
dróg rozwiąże tam wkrótce problem remontów cząstkowych.

Wykonanie remontów ze strony Gminy Wiśniew nadzorował 
inspektor ds. utrzymania dróg Pan Jan Krzysztof Adamczyk.

Łączna wartość wykonanych robót wyniosła 22382,01 zł.
gk

odrzucenia pielęgnowanych w nas urazów do innych ludzi i nie-
potrzebnych zmartwień. To obraz który inicjuje w nas działania 
do uśmiechu i kochania wszystkiego i wszystkich.

Inicjatywą tą kierował Pan mgr Piotr Wiewiórka, kierownik 
internatu i wychowawca w jednej osobie. Nad całością zawsze 
czuwa Pan mgr Jan Michalik, który świadomie dba o środowisko 
naturalne wykorzystując wartości te w procesie dydaktyczno-wy-
chowawczym młodzieży i często na korzyść lokalnej społeczności.

W imieniu mieszkańców gminy Wiśniew, dziękujemy szcze-
gólnie młodzieży tej placówki oraz dorosłym którzy przyczynili się 
do przeprowadzonej akcji sprzątania naszej ziemi.                        jt

Młodzież z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego wraz z opiekunem.
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Stanisław Paciorek urodził się 9 listopada 
1942 r. w Radomyśli. Tu też ukończył szkołę pod-
stawową. Od młodzieńczych lat pracował w go-
spodarstwie rolnym najpierw rodziców, potem 
własnym. Pozwoliło mu to poznać ciężką pracę 
na roli, która w pewien sposób wywarła wpływ 
na zrozumienie potrzeb człowieka.

W 1962 r. zawarł związek małżeński. Po 
24 latach małżeństwa owdowiał, podejmu-
jąc trud samodzielnego wychowania czworga 
dzieci. W 1989 r. ponownie wstąpił w związek 
małżeński, z którego ma syna Jakuba.

W 1966 r. rozpoczął pracę na PKP, 
jako pracownik obsługi ruchu kolejowego.  
W międzyczasie dokształcał się zawodowo, 
awansując ze stanowiska robotnika kwalifi-
kowanego na pracownika umysłowego. Jed-
nocześnie prowadził gospodarstwo rolne. 

W 1983 r. został wybrany na sołtysa sołe-
ctwa Zabłocie, a w 1988 r. został wybrany na 
radnego Rady Gminy Wiśniew. Funkcję tę pełnił przez dwie kadencje. 

Od 1999 r. do 2002 r. był radnym Powiatu Siedleckiego. Był 
to jedyny okres nie pełnienia przez Stanisława Paciorka funkcji 
sołtysa wsi Zabłocie. W wyborach sołtysów na kadencję 2002 - 
2006, ponownie został wybrany. Uzyskał poparcie 96% głosują-
cych mieszkańców sołectwa. 

Pan Stanisław Paciorek od najmłodszych lat związany był ze 
środowiskiem wsi polskiej. Działalność społeczną rozpoczął od 
pracy w komitecie budowy przystanku kolejowego w Radomyśli. 
W trudnym okresie dla Polski, w latach 80., pracował na rzecz 
szkoły w Społecznym Komitecie Pomocy Szkole, który miał za cel 
remont i modernizację Szkoły Podstawowej w Radomyśli. 

W tym czasie wieś Zabłocie nie miała dostępu do komunika-
cji autobusowej. Dlatego Pan Stanisław Paciorek zaczął starania  
o położenie dywanika asfaltowego łączącego drogę krajową 
Siedlce - Łuków z Radomyślą. Swoją charyzmą społecznika potra-
fił zarazić okoliczne społeczeństwo. 

W 1986 r. dzięki funduszom gminy i pracy społecznej został wyko-
nany kolejny odcinek drogi i przedłużona została trasa autobusowa.

W 1991 r. sołtys Stanisław Paciorek uczestniczył w pracach 
Komitetu Budowy Wodociągu Radomyśl - Zabłocie. 

Rok 1993 to kolejna inicjatywa - ostatni odcinek drogi Janu-
szówka – Radomyśl.

W 1996 r. wspólnie z Urzędem Gminy i sołtysami wsi Okniny 
Stare i Radomyśl, została podjęta inicjatywa dotycząca budowy 
odcinka drogi łączącej Ciosny z Wiśniewem. Jako sołtys pilotował 
prace przygotowawcze angażując całe społeczeństwo. W następ-
nym roku na tej drodze został położony dywanik asfaltowy.

W latach 1999 - 2003 pełnił funkcję radnego Rady Powiatu  
w Siedlcach. Dał się poznać jako człowiek niezwykle zaangażowany 

w działania na rzecz społeczności, był człon-
kiem komisji zdrowia i opieki społecznej. 
Jako senior prowadził pierwszą sesję Rady, 
nowo utworzonego Powiatu Siedleckiego. 
Już jako radny powiatowy zaangażował się  
w prace przy budowie drogi powiatowej łą-
czącej gminę Wiśniew z gminą Zbuczyn. 

Pan Paciorek skupiał się na pomocy 
mieszkańcom w zaspokajaniu podstawo-
wych potrzeb każdego człowieka - dostęp do 
oświaty, infrastruktury, zwłaszcza dróg. Swo-
ją działalnością wyróżniał się w społeczności 
lokalnej. Jego aktywność została zauważona 
także przez mieszkańców gminy i powiatu. 
Nie byłoby to możliwe bez zaufania społecz-
nego, szacunku jakim mieszkańcy wsi obda-
rzali Pana Stanisława. Dla niego najważniej-
szy był człowiek.

Za swoją pracę społeczną w 2005 roku 
otrzymał nagrodę Starosty Siedleckiego  

w dziedzinie działalności społecznej i samorządowej, a w 2013 r.  
podczas uroczystej Sesji Rady Gminy Wiśniew otrzymał z rąk Wo-
jewody Mazowieckiego - przyznany przez Prezydenta Rzeczpo-
spolitej Polskiej - brązowy krzyż zasługi.

Mimo przekroczonej siedemdziesiątki w dalszym ciągu nie 
zwalniał tempa. Musiał być wszędzie, gdzie coś się działo, i bez 
jego wiedzy nic nie mogło się dziać. Swoją aktywnością, werwą  
i zapałem mógł oddzielić kilka osób, a jego kondycji mógł zazdroś-
cić mu niejeden młody człowiek.

Oprócz pracy społecznej przy inwestycjach aktywnie włączył 
się w działalność powstającego właśnie, najpierw Zespołu Seniora, 
a obecnie Zespołu Radość. 

Jeszcze 7 czerwca uczestniczył w sesji Rady Gminy, kilka godzin 
później w spotkaniu Zespołu Radość. Jeszcze 8 czerwca objeżdżał swoje 
sołectwo, aż tu nagle gminę obiegła wieść, że sołtys Paciorek nie żyje. 

Jego śmierć zaskoczyła wszystkich. Wielu nie dawało temu wiary, 
bo zawsze, gdy w gronie znajomych rozmawialiśmy na Jego temat, 
to każdy z uznaniem, ale i z zazdrością mówił: Sołtys Paciorek to 
człowiek niezniszczalny - wręcz można powiedzieć nieśmiertelny.

Panie Stanisławie, w imieniu swoim, przyjaciół samorządow-
ców ze Słowacji, pracowników UG, GOPS-u, placówek oświato-
wych i kulturalnych; radnych, sołtysów i mieszkańców naszej gminy  
– a szczególnie Twojego Zabłocia – dziękuję Ci dzisiaj za Twoją pra-
cę, za Twoje poświęcenie, służbę i Twoją obecność w naszym życiu. 

Będzie nam brakowało Twoich trafnych komentarzy podczas 
sesji Rady Gminy, będzie nam brakowało Twojej osoby „patrolującej” 
- na swoim słynnym rowerze - Zabłocie i Radomyśl.

Na zawsze pozostaniesz w naszych sercach. Odpoczywaj w pokoju!
Krzysztof Kryszczuk

Wójt Gminy Wiśniew

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci

ZMArł StANISłAW PACIOrEk
8 czerwca 2016 r. w wieku 74. lat zmarł Stanisław Paciorek, wieloletni sołtys wsi Zabłocie. 
Uroczystości pogrzebowe odbyły się w sobotę 11 czerwca br. o godz. 14:00 w kościele parafialnym pw. Św. Andrzeja z Awelinu w radomyśli.
Stanisław Paciorek funkcję sołtysa pełnił przez 22 lata. Odszedł od nas społecznik i samorządowiec o wielkim sercu, człowiek 

niezwykle pomocny i życzliwy, aktywny senior, członek Zespołu Wokalnego „Radość” z Radomyśli. W 2005 roku otrzymał nagrodę Sta-
rosty Siedleckiego w dziedzinie działalności społecznej i samorządowej. W 2013 r. odznaczony przez prezydenta RP brązowym Krzyżem 
Zasługi. Był Radnym Rady Gminy Wiśniew I kadencji w latach 1990-1994 oraz Radnym Rady Powiatu Siedleckiego I kadencji w latach 
1998-2002. Sołtys sołectwa Zabłocie w latach 1990 - 1998 oraz 2002 - 2014. Wybrany na sołtysa na kolejną kadencję 2014 – 2018.

Rodzinie zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia.
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Świadectwo w ręku, to nic innego tylko WAkACJE!!!

Najlepsi z najlepszych zdobywcami nagrody i tytułu 
NAJLEPSZEGO UCZNIA GMINY WIŚNIEW 2016

Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego 24 czerwca 2016 r. po raz dziewiąty Wójt Gminy Wiśniew Krzysztof Kryszczuk 
nadał tytuły i wręczył nagrody NAJLEPSZEGO UCZNIA GMINY WIŚNIEW 2016 r. Ten zaszczytny tytuł nadawany jest za osiągnięcie  
najwyższej w gminie Wiśniew średniej ocen z trzech lat szkolnych, na zakończenie danego etapu edukacyjnego.

Już wakacje, ale jeszcze przeżywamy i wspominamy uroczystości związane z zakończeniem roku szkolnego 2015/2016.
Podsumowaniem intensywnej rocznej pracy uczniów są wyniki – oceny - osiągnięte z poszczególnych przedmiotów, które przeka-

zywane są uczniowi w formie dokumentu jakim jest świadectwo szkolne. Ile emocji towarzyszy dzieciom i młodzieży w oczekiwaniu na 
ten dokument, wiedzą wszyscy. Dlatego też dzień zakończenia roku szkolnego i uroczystości z tym związane mają szczególny, wyjątkowo 
świąteczny i podniosły charakter. Udział w tym spotkaniu rodziców, przedstawicieli organu prowadzącego i zaproszonych gości sprawia,  
że podniosłość tej uroczystości jest jeszcze większa. Tak właśnie przebiegały uroczystości w szkołach na terenie Gminy Wiśniew.

Nominowani do nagrody i tytułu w kategorii najlepszy uczeń/absolwent szkoły podstawowej:

Lp. Imię i nazwisko ucznia Szkoła
Podstawowa

Średnia ocen Średnia 
ocen z etapu 
kształceniaKl. IV Kl. V Kl. VI

1 Anna Jastrzębska Wiśniew 5,66 5,75 5,75 5,72

2 Natalia Anna Kaniecka Śmiary 5,42 5,33 5,58 5,44

3 Maciej Chromiński Radomyśl 5,09 5,17 5,17 5,14

Nominowani do nagrody i tytułu w kategorii najlepszy uczeń/absolwent gimnazjum:

Lp. Imię i nazwisko ucznia Gimnazjum
Średnia ocen Średnia 

ocen z etapu 
kształceniaKl. I Kl. II Kl. III

1 Justyna Dołęga Radomyśl 5,00 5,29 5,71 5,33

2 Aleksandra Oknińska Śmiary 5,08 5,00 5,38 5,15

3 Wioleta Małgorzata Oknińska Wiśniew 4,92 5,07 5,46 5,15

10 Gminne Wieści

Klasa III gminazjum ZO Radomyśl.



Gminne Wieści 11

Same wyniki mówią, którzy uczniowie zdobyli tytuł i nagrodę 
Najlepszego Ucznia Gminy Wiśniew 2016, są nimi:

Anna Jastrzębska uczennica/absolwentka Szkoły Podstawo-
wej im. Bolesława Chrobrego w Wiśniewie, która uzyskała śred-
nią ocen 5,72 – otrzymując z rąk Wójta dokument nadający tytuł 
Najlepszego Ucznia Gminy Wiśniew 2016 oraz nagrodę rzeczową 
w postaci SMARTWATCHA. 

Jak czytamy we wniosku skierowanym do Wójta Gminy, uczen-
nica Anna Jastrzębska osiąga bardzo wysokie wyniki w nauce, ale to 
nie wszystko bo: prezentuje wysoką kulturę osobistą w szkole i poza 
nią. Zachowuje się godnie i kulturalnie, okazując szacunek innym lu-
dziom. Swoją osobą prezentuje wzorowy stosunek do obowiązków 
szkolnych. Pełni funkcję przewodniczącej samorządu uczniowskiego 
szkoły podstawowej. Anna Jastrzębska uczestniczyła w wielu konkur-
sach przedmiotowych oraz działaniach i inicjatywach promujących 
szkołę w środowisku. Wielokrotnie reprezentowała szkołę na are-
nach sportowych. Brała czynny udział w większości akademii i uro-
czystościach organizowanych w szkole. Wybrane osiągnięcia:
• I miejsce w zawodach w piłce nożnej dziewcząt na szczeblu 

powiatowym 2014/2015,
• IV miejsce w zawodach w piłce nożnej w Nadarzynie 

2014/2015,
• udział w Ogólnopolskim Konkursie „Alfik Matematyczny”,
• wielokrotny udział w Międzynarodowym Konkursie matema-

tycznym „Kangur”,
• udział w konkursach: BRD, „Smak ekologicznej żywności”, re-

cytatorskim im. K. Makuszyńskiego, szkolnym konkursie pla-
stycznym „O Janie Pawle II”, 

• wielokrotne reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych na 
etapie gminnym (siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, piłka nożna).
Justyna dołęga uczennica/absolwentka Publicznego Gimnazjum 

w Radomyśli, która uzyskała średnią ocen – 5,33 - otrzymując z rąk 
Wójta Gminy dokument nadający tytuł Najlepszego Ucznia Gminy 
Wiśniew 2016 oraz nagrodę rzeczową w postaci SMARTFONA.

Justyna jest zdobywczynią nagrody i tytułu Najlepszego ucznia 
Gminy Wiśniew w kategorii szkoły podstawowe w 2013 r., Jak widać 
przez cały czas ciężko pracowała, aby tytuł i nagroda na zakończenia 
następnego etapu edukacyjnego tj. gimnazjum, trafiły do niej.

Co czytamy we wniosku nominacyjnym. Justyna jest bardzo grzecz-
na, pracowita, lubiana przez uczniów i bardzo koleżeńska. Uczestniczy 
w uroczystościach, przedstawieniach, zawodach sportowych i innych 
wydarzeniach szkolnych. Chętnie pomaga słabszym kolegom w nauce 
i bierze aktywny udział w różnych przedsięwzięciach:

• trzy lata pracowała w Wolontariacie Szkolnym – opiekując się młod-
szymi dziećmi. Zajęcia czytelnicze w zerówce w ramach programu 
„Poczytaj mi przyjacielu” – to jedno z realizowanych działań Justyny,

• udział w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym KANGUR 
– w ciągu trzech lat – to dwa wyróżnienia,

• uczestnictwo w zajęciach Klubu Małego Odkrywcy „Ciekaw-
skie Radomyślaki”, gdzie przeprowadzała doświadczenia i pre-
zentowała wiedzę przyrodniczą. W roku szkolnym 2015/2016 
przedstawiła z grupą uczniów eksperymenty na III Festiwalu 
KMO w Leśnej Podlaskiej,

• aktywnie działała w programie „Młodzi Przedsiębiorcy”  
w roku szkolnym 2014/2015. Całoroczne zajęcia dotyczące 
ekonomii, finansów, zakładania własnej firmy, zostały doce-
nione zaproszeniem na galę przedsiębiorczości w czerwcu 
2015 r. gdzie w siedzibie NBP w Warszawie prezentowane były 
działania i osiągnięcia uczniów,

• zajęła 3 miejsce w konkursie organizowanym przez Urząd Mar-
szałkowski Województwa mazowieckiego „Smak ekologicznej 
żywności”.

Jak widać nasze „prymuski” – zdobywczynie tytułu i nagrody 
Najlepszego Ucznia Gminy Wiśniew 2016 – nie tylko zgłębiały wie-
dzę ścisłą realizując podstawę programową dla danego etapu kształ-
cenia, ale znalazły czas na działania na rzecz szkoły, na rzecz uczniów, 
na rozwijanie własnych zainteresowań, na pracę w grupie, czym 
wyróżniały się spośród grona uczniów. Gratulujemy zwycięzcom jak 
również nominowanym. Mamy nadzieję, że pasje, energia do pracy 
i nauki będą ich atutem na dalszym etapie edukacyjnym. Rodzicom 
gratulujemy tak pracowitych i wytrwałych w nauce dzieci.

bw

Zakończenie roku szkolnego w ZO Wiśniew.
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Ludzie z pasją…
Na łamach naszego informatora prowadzimy stałą rubry-
kę, której tematem przewodnim jest prezentowanie ludzi 
posiadających życiowe pasje. W tym wydaniu naszym goś-
ciem jest Mieczysław borkowski, Podlaski Janko Muzykant.  
Wywiad przeprowadzono dla twojego radia Wiśniew  
(przepisując zachowano oryginalną wymowę artysty). 

„Urodziłem się pod wiejską strzechą, kołysanki grał mi wiatr i leśne echo, 
nie znam żadnej nutki, otrzymałem dar od Boga, jak byłem malutki…”

Mieczysław Borkowski
Gminne Wieści: - dzień dobry. dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia. 
Mieczysław Borkowski: - Witam serdecznie. Myślę, że na począ-
tek zagram Polkę Wiśniewske, bo kiedy występowałem w domu 
pięknym kultury i powiedziałem, że zagram dla Państwa Polkę 
Wiśniewską, moja wioska jest między gminą Zbuczyn, a gminą 
Wiśniew, to wtedy konsul się rozpłakał, po prostu wzruszył się, 
podszedł do mnie i powiedział, że w wojnę z rodzicami był prze-
chowywany w Wiśniewie. To bedzie Polka Wiśniewska. (muzyka)
GW: - Panie Mieczysławie, proszę powiedzieć, jak się zaczęła 
pańska przygoda z muzyką?
MB: - Od dziecięcych lat, pamiętam jak sąsiedzi wspominają, gdzieś 
na odpuście tato mi kupił organkę, bo to się kiedyś nazywała organka, 
a teraz tak popularnie nazywają harmonijka ustna. I sąsiedzi wspo-
minają, że latałem po deszczu na bosaka, po wiosce, tak po prostu  
i się chwaliłem ludziom, że tatuś kupił mi ogalankę. A wiem, że to było 
gdzieś około pięciu lat, bo wtedy dzieci „r” dobrze nie wymawiają. 
Później, jak wychowywałem się na wiosce, wszyscy młodzi chłopaki 
i dziewczęta paśliśmy krówki, każdy miał tam jakąś krasulę w domu 
na swoim utrzymaniu, żeby było mleko dla rodziny. I pamiętam ta 
organka nazywała się „Harcerz”. I jak grałem na tej organce, to  
w głowie mi się zakręciło, tak jak bym przytomność tracił, przewróci-
łem się… Później dowiedziałem się, że dla takiego małego dzieciaka 
jak ja, około pięciu lat, to był duży wysiłek, i w głowie się zakręciło, 
bo te dmuchanie, po prostu wydobywanie powietrza z płuc, bo tego 
nigdy nie robiłem, i tak zachwiało moją równowagę. Ale później już 
kupowałem, zbierałem jagody, sprzedawałem i kupowałem sobie te 
organki, żeby mieć coraz inną, coraz… i pamiętam ich nazwy „Zuch”, 
„Echo leśne”, „Rapsodia”, „Karmen” – to były bardzo piękne polskie 
organki, wyprodukowane w polskich zakładach w Częstochowie.
GW: - Proszę powiedzieć czy harmonijka ustna to trudny do 
opanowania instrument?
MB: - Harmonijka ustna, raczej trudny, bo z tego powodu, że harmo-
nijka ustna ma strój Bajana, to jest w jedną stronę jest inny dźwięk, 

w drugą stronę inny dźwięk. To znaczy, jak ktoś nie… nic nie umie, no 
to trudna, ale jak już się nauczyłem, to dla mnie już teraz idzie. Było 
sporo ćwiczeń. Ja chodziłem do szkoły podstawowej, to w szkole pod-
stawowej była lekcja wychowawcza, i na lekcji wychowawczej, takie 
różne sprawy omawiano i zawsze pani prosiła, żebym zagrał na har-
monijkach ustnych. Jak dojeżdżałem do szkoły do Siedlec, to w pocią-
gu grałem, także wszędzie z tą… harmonijkę miałem nawet w wojsku 
jak służyłem, to też miałem harmonijkę, jak któś z żołnierzy podpadł  
i sprzątał u kaprali salę to ja grałem. Pamiętam, że żołnierz stawał na 
froterkę i robił takie ruchy, a ja musiałem jemu melodię dopasować do 
tych ruchów i było to Obladi-oblada (śmiech). Kaprali to cieszyło. Kie-
dyś ogłosili alarm bojowy, to w plecaku zamiast te przyrządy toaleto-
we, jak mydło, przyrządy do golenia, to miałem cały plecak harmonijek 
ustnych, więc tego… dowódca później, zagrałem coś i się roześmiał.
GW: - Jakie melodie znajdują się w Pańskim repertuarze?
MB: - Ja repertuar mam bardzo duży. Gram melodie ludowe, gram 
melodie religijne, gram melodie patriotyczne, no i różne popularne 
takie co mi w ucho wpadają, co ludzi cieszą, także… Gram melodie 
różnych krajów, które mi się podobają, także… To co fajne, to co lubię. 
GW: - Występuje Pan w stroju podlaskim, ale również można 
zauważyć Pana na uroczystościach patriotycznych w mundurze.
MB: - Tak, mam strój regionalny podlaski, swój prywatny, który kupi-
łem w Cepelii. A ostatnio uzyskałem zezwolenie na noszenie munduru 
w celach, po prostu na uroczystościach patriotycznych, szkolnych, tak-
że mam legalne zezwolenie i ten mundur noszę… legalnie występuję 
w tym mundurze. Ostatnio to zezwolenie zostało mnie przedłużone do 
pięciu lat. No obowiązkowo trzeba zachować się zgodnie z regulami-
nem żołnierza Wojska Polskiego – jestem podoficerem Wojska Polskie-
go, ukończyłem szkołę podoficerską wojsk łączności o specjalności, no 
chyba nie jest to już teraz tajemnicą: naprawa radiostacji wojskowych.
GW: - Jest Pan zdobywcą wielu nagród i wyróżnień. Proszę 
powiedzieć o tych dla Pana najważniejszych.
MB: - Najważniejsze to są, po prostu: Nagroda Starosty Siedle-
ckiego, później Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego  
i Nagroda Ministra Kultury i Sztuki. Pan minister Zdrojewski. 
Otrzymałem ta nagrodę w Sali Rycerskiej w Legnicy.

Mieczysław Borkowski

Herb artystyczny Mieczysława 
Borkowskiego. Arch. MB.

Mieczysław Borkowski na tle wiejskiej 
chaty - Wodynie. Arch. MB.

Mieczysław Borkowski przebrany za kobietę, 
wybrany Chłopem Roku 2000. Arch. MB

Po powrocie z USA w redakcji Echa Katolickiego. Arch. MB.
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GW: - Z harmonijką ustną zwiedził Pan niemal pół świata.  
Jak przyjmowano Pańską twórczość za granicami kraju?
MB: - Zwiedziłem dużo świata. Może żebym nie zapomniał to powitam 
wszystkich słuchaczy radia internetowego po japońsku: „Sańnina ko-
niciła itasimas jarosiko negajmis okono polando regato” (zapis fone-
tyczny). Jeszcze dodam, bo zapomnę przyszła mnie myśl… Granie na 
harmonijkach ustnych w Finlandii nazywają „Turbe hełbe” (zapis fone-
tyczny), to po polsku znaczy heblowanie pyska. Występowałem w tak 
dalekich krajach jak Japonia, Stany Zjednoczone Ameryki, w wielu kra-
jach Europy i chciałem jeszcze dodać, że o mojej twórczości powstała 
bardzo piękna praca magisterska na UMCS w Lublinie. Pierwsza praca 
w historii o tym instrumencie. O harmonijce ustnej nigdy takiej pracy 
nie było. I tą pracę napisała z mojej gminy studentka, która uczyła się 
na UMCS w Lublinie, a zobaczyła mnie w telewizji i jestem z tego bardzo 
dumny. Jak mnie przyjmowano? Pierwszy występ jak miałem w Holan-
dii w mieście Helmond, to po występie zaproszono mnie do restauracji. 
I kiedy wchodziłem do restauracji to publiczność – to były lata osiem-
dziesiąte, 1988 rok – i publiczność wyszła z restauracji w mieście Hel-
mond w Holandii, na południu Holandii i z tacą, barman wyszedł z tacą 
piwa i wszyscy goście z restauracji marynarze i… i było takie moje po-
witanie: Polen Wałęsa good? – ja mówię: Very good! Polen Solidarność 
good? – ja mówię: Very good! No i ten podniósł tacę z piwem do góry 
i zaproszony byłem do restauracji, tam byłem goszczony. To takie było 
powitanie, że jak ten się Polak dostał, no bo wtedy wyjechać z Polski to 
było bardzo ciężko. A chciałem powiedzieć, że jak wszystkie zaproszenia 
otrzymywałem, to były listy moje kontrolowane przez jakieś służby, była 
pieczątka, że list został uszkodzony. Ale powiem, że… że nikt mi nie prze-
szkadzał, nie miałem żadnych przeszkód, żeby mnie któś tak po prostu 
przeszkadzał. Wyjazdy były związane ze sponsorami. Na pierwszy wy-
jazd pojechałem za własne zaskórne pieniądze do Holandii, które przed 
żoną nawet ukryłem. No… jak mnie przyjmowano? Wszędzie mnie 
przyjmowano gościnnie. Ten strój ludowy też wzbudzał trochę podziwu, 
bo wiadomo inaczej byłem ubrany jak wszyscy inni.
GW: - Jak wyglądała Pańska podróż do USA?
MB: - Moja podróż do Stanów Zjednoczonych była bardzo ciekawa. 
Miałem dwa bilety: od pana Ministra Kultury i Sztuki i Polskie Linie 
Lotnicze LOT. Bilet Warszawa – Chicago był sponsorowany przez Pol-
skie Linie Lotnicze LOT, a Chicago – Detroit, od Ministra Kultury i Sztuki  
– z dwóch tych biletów korzystałem; i pozwolono mi na pokład samo-
lotu wnieść harmonijki ustne, bo pytałem się czy..., czy mogę na od-
prawie i zadzwonili do kapitana statku - jak to powiedzieli mi - bo to 
on decyduje, mówi: „- Dawaj tego grajka”. No i w samolocie zagrałem 
i pan pilot który, po prostu obsługiwał samolot, poprosił mnie do swo-
jej kabiny i grałem w kabinie „Zuzannę”, a pan pilot sobie paluszkami 
po pulpicie stukał. Później ta brygada do porwań antyterrorystycznych 
zaprosiła mnie do swojej, takiej... pomieszczenia. Malutkie takie było 
pomieszczenie, gdzie mnie tam ugoszczono tak po Polsku po prostu 
(śmiech). Nie było gdzie usiąść, bo tam ciasno, ale... ale też im tam 
zagrałem. W Stanach Zjednoczonych, jak samolot wylądował na lotni-
sku w Chicago to, to wtedy już przez głośniki w samolocie usłyszałem: 
„Witamy Janka Muzykanta na ziemi amerykańskiej”. (…) I w Japonii 
koncertowałem i Japończycy się pytali, czy ja znam melodie rosyjskie? 
Ja mówię, że znam i bardzo lubię. To dlaczego pan nie gra? To ja po-
wiedziałem, że nie chcę się narazić, bo Japonia z Rosją miała woj-
nę o Wyspy Kurylskie, a Japończycy się roześmieli i powiedzieli, że  
w kulturze granic nie ma i wszystko trzeba grać. Dlatego, że mój płot 
stoi na granicy gminy Wiśniew i Zbuczyn, także w kulturze granic nie 
ma, ale wójtowie kiedyś tak się sprzeczali, że przesuną mój płot i raz 
będę w gminie Wiśniew raz w gminie Zbuczyn, tak się ze mnie śmieli, 
że każdy chciałby mieć u siebie. No i jeszcze dodam, jak za wschod-
nią granicą też byłem bardzo fajnie przyjmowany. I chciałem powie-
dzieć, grałem w polskich kościołach, na mszach, na różnych okazjach.  
No i chciałem tak od siebie dodać, że patriotyzmu to się powinniśmy 
uczyć od tych ludzi ze wschodu, są bardzo fajni. Bardzo fajnych Pola-
ków poznałem. Jestem uczestnikiem Rajdu Katyńskiego motocyklo-
wego Katyń-Charków-Miednoje w 2004 roku. Zaprosiła mnie na ten 
rajd Polonia amerykańska. 

GW: - Proszę powiedzieć gdzie można Pana posłuchać?
MB: - Gdzie mnie można posłuchać? Jak jest ciepły wieczór to sobie 
zawsze gram na podwórku, bo gram i na akordeonie, ale harmonijka 
jest takim podstawowym instrumentem rozpoznawalnym na całym 
świecie, gdzie po prostu w różnych krajach grałem. Jeszcze jestem 
uczestnikiem Hanower Expo 2000, Międzynarodowe Targi Expo  
w Hanowerze – też tam byłem. Dużo mnie ludzi poznało, też pozna-
łem ileś tam 250. krajów co uczestniczyło, we wszystkich pawilonach 
uczestniczyłem, grałem. No wszędzie mnie można posłuchać, na 
różnych imprezach lokalnych. A chciałem jeszcze dodać, że z Wiśnie-
wem, z gminą współpracuję od bardzo dawna. Pierwsza uroczystość 
jak pamiętam, to jeszcze nie było wójta tego, był naczelnik gminy 
i poproszono mnie żebym zagram przy odsłonięciu pomnika Adeli 
Grzebisz, która była przez Niemców spalona w stodole. I poproszono 
mnie - organizatorzy, żebym tam zagrał, no i zagrałem. Po prostu… 
wszędzie się kieruję… nie kieruję się żadną polityką, gram wszyst-
kim ludziom, kto mnie poprosi, no dowodem tego jest to, że muzyka  
łagodzi obyczaje, że… że zmieniają się granice. Nie ma granic. 
GW: - bardzo dziękuję za rozmowę. 
MB: - Chciałem pozdrowić wszystkich radiosłuchaczy, gminnego 
radia internetowego moim własnym wierszykiem: „Moja mała 
harmonijko ustna, czułe moje usta budzą cię ze snu, tak cię dłu-
go pieszczę, aż mi braknie tchu, kocham cię skrycie całe moje 
życie, przeżyliśmy razem wiele, wiele lat, słuchała nas Polska, 
słuchał cały świat…” – a dzisiaj radiosłuchacze gminnego radia 
internetowego w gminie Wiśniew. Dziękuję bardzo. 

Zdjęcie z pracownikami Ambasady Japonii. Arch. MB.

Zdjęcie z Prezydentem Ryszardem Kaczorowskim. Arch. MB.

Zdjęcie z konsulem Odessy p. Sobczakiem. Arch. MB.
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W dniach 11 – 12 maja br. w Sali białej Miejskiego Ośrod-
ka kultury w Siedlcach odbyła się ogólnopolska konferencja 
poświęcona problematyce wody i energii w kontekście polityki 
zrównoważonego rozwoju.

Organizatorami konferencji byli Instytut Międzynarodowych 
Finansów i Bankowości Sp. z o.o. w Warszawie, Miasto Siedlce  
i Gmina Wiśniew, zaś partnerom głównym Polska Grupa Energe-
tyczna Energia Odnawialna S.A.

Otwarcia konferencji dokonał Pan Jarosław Głowacki, Wice-
prezydent Miasta Siedlce, który na wstępie przedstawił doświad-
czenia siedleckiego samorządu w zakresie energii odnawialnej.

W dalszej części spotkania głos zabrał Pan Arkadiusz Sekściński, 
Wiceprezes Polskiej Grupy Energetycznej Energia Odnawialna S.A. 
który zreferował temat: „Wykorzystanie źródeł energii odnawialnej 
w Polsce. Prezentacja zrealizowanych projektów i dobrych praktyk".

Kolejnym prelegentem był Pan Jakub kasperek, Dyrektor 
firmy EKOSED, specjalizującej się w zakresie wykorzystywania 
źródeł energii odnawialnej, który omówił zebranym korzyści z za-
stosowania kolektorów słonecznych, pomp ciepła i fotowoltaiki. 

Na zakończenie pierwszego dnia konferencji temat: „Stan 
światowych zasobów wody i ich wpływ na rozwój gospodarczy. 
Główne problemy gospodarki wodnej w Polsce do 2020 roku” 
zreferowała Pani dr hab. Jolanta Jankowska, profesor nadzwy-
czajny Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Siedlcach

Pierwszy dzień konferencji zakończyła uroczysta kolacja, która 
odbyła się na terenie gminy Wiśniew w Wiejskim Domu Kultury 
w Mroczkach, podczas której uczestnicy mieli przyjemność wy-
słuchać występu Zespołu Wokalnego radość z radomyśli pod 
kierownictwem Pani Anety karczmarskiej.

Drugiego dnia poruszono tematykę nowoczesnych technik  
i technologii w energetyce konsumenckiej, poprawy bilansu ener-
getycznego miasta lub gminy oraz możliwości pozyskania środków 
pomocowych dla sfinansowania inwestycji. Powyższe zagadnienia 
przybliżyli przedstawiciele PGE S.A., współorganizatorzy konferencji 
oraz Mazowieckiej Agencji Energetycznej.                                           wo

Lokalny  
Punkt 
Informacyjny  
Funduszy 
Europejskich  
w Wiśniewie

18 maja 2016 r. w Urzędzie Gminy 
Wiśniew w godzinach 9:00 - 14:00 
był czynny Lokalny Punkt Informa-
cyjny Funduszy Europejskich. 

Warsztaty dziennikarskie  
dla młodzieży szkolnej

Jak prawidłowo zredagować informację ze szkolnego wydarze-
nia? Jak się przygotować do przeprowadzenia wywiadu? Odpo-
wiedzi na te i inne pytania dotyczące pracy radiowego reportera, 
uczniowie ze szkół z terenu gminy Wiśniew, mogli uzyskać od Pani 
Moniki Jabłkowskiej, dziennikarza katolickiego radia Podlasie pod-
czas warsztatów, jakie miały miejsce 17 maja br. w GOk Wiśniew.

W spotkaniu wzięli udział uczniowie oraz nauczyciele z Zespo-
łów Oświatowych ze Śmiar, Radomyśli i Wiśniewa, którzy wchodzą 
w skład powołanych w poszczególnych szkołach zespołów redak-
torskich. Szkolne redakcje, będą miały za zadanie w niedalekiej 
przyszłości przygotowywać audycje z wydarzeń, jakie mają miej-
sce w ich placówkach oświatowych. Przygotowane przez młodzież 
materiały zostaną wyemitowane na antenie gminnej internetowej 
rozgłośni radiowej - „twoje radio Wiśniew”. Tym samym młodzież 
z terenu naszej gminy będzie współtworzyć program radiowy.

Uczestnicy uczyli się, jak tworzyć informacje radiowe i praso-
we. Spotkanie podzielone było na część teoretyczną i praktyczną, 
podczas której przedstawiciele poszczególnych zespołów oświa-
towych mieli przygotować informacje o najważniejszym wydarze-
niu, jakie ostatnio miało miejsce w ich szkole.

- Po części praktycznej, jestem pod wielkim wrażeniem przygo-
towania młodzieży do sporządzania informacji prasowych. Grupy 
wykazały się dużą znajomością tematu i kunsztem dziennikarskim 
– powiedziała prowadząca warsztaty Monika Jabłkowska.

Relację z przeprowadzonych warsztatów można odsłuchać w Archi-
wum Dźwięków „Twojego Radiu Wiśniew” na stronie www.wisniew.pl

wo

Informujemy mieszkańców gminy Wiśniew, że od dnia 7 czerwca 
2016 roku trwają roboty drogowe na ulicy łukowskiej na odcinku od 
skrzyżowania z ul. Składową i targową do ul. Południowej.

W związku z tym od dnia 07.06.2016 do 31.10.2016 r. ulica 
łukowska na ww. odcinku została zamknięta dla ruchu.

Objazd dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie-
przekraczającej 8 ton zostanie poprowadzony ulicami: Radzyńską 
i Targową w obu kierunkach.

Objazd dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej prze-
kraczającej 8 ton zostanie poprowadzony Drogą Krajową nr 2 do 
Drogi Wojewódzkiej nr 803 (zjazd w Żelkowie) i dalej ul. Garwolińską 
i Partyzantów w obu kierunkach.

Wiadukt "Łukowski" przez cały okres remontu będzie przejezdny.
wo

Przebudowa ulicy 
łukowskiej w Siedlcach

konferencja poświęcona 
problematyce wody i energii

Osoby zainteresowane pozyskaniem dofinansowania na re-
alizację własnych pomysłów mogły uzyskać szersze informacje 
podczas indywidualnego spotkania ze specjalistą ds. funduszy 
europejskich Panią Justyną Szmurło.

Konsultacje skierowane były do społeczności lokalnej, przed-
stawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST), przedsię-
biorców, osób fizycznych oraz wszystkich zainteresowanych te-
matyką funduszy unijnych.                                                              wo

Uczestnicy warsztatów. 

Uczestnicy konferencji. 
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realizacja Programu 

rodzina 500 plus  
w gminie Wiśniew 

Na terenie gminy Wiśniew wpłynęło dotychczas 447 wnio-
sków, w tym 421 w formie papierowej oraz 26 e-wnioski. 
do 17 czerwca wydano 419 decyzji administracyjnych.

- Od samego początku realizacji programu „Rodzina 500 plus” 
w gminie Wiśniew nie było problemu z jego realizacją. Nie ma także 
kłopotów z płynnością wypłat świadczeń wychowawczych. Prowa-
dzimy szeroką akcję komunikacyjną dla mieszkańców. Naszą gminę 
w dniu13 kwietnia br. odwiedził - Bus 500 plus, w którym przy Zespo-
le Oświatowym w Śmiarach pracownicy Mazowieckiego Urzędu Wo-
jewódzkiego w Warszawie, Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Wiśniewie wyjaśniali zainteresowanym osobom 
zasady funkcjonowania programu, służyli pomocą przy wypełnianiu 
formularzy oraz przyjmowali wnioski - powiedziała Anetta Roszkow-
ska, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniewie.

Według szacunków w sumie uprawnionych do świadczenia wy-
chowawczego na terenie gminy jest około 1000 dzieci. Na wypłatę 
1.256 świadczeń wychowawczych wydaliśmy dotychczas 627.984 zł.

Z analizy danych wynika również, że do końca czerwca wypłaci-
my łącznie ponad 2199 świadczeń na kwotę ponad 1.102.917,50 zł., 
która jest zarezerwowana w budżecie gminy, ze środków wojewody.

Do 17 czerwca 2016 r. gminy ze środków wojewody mazowie-
ckiego otrzymała dotację w wysokości 1.166.909 zł i nie zaobser-
wowaliśmy niedoborów środków w tym zakresie.

Najwyższe wypłaty dla 2 rodzin odnotowano w wysokości po 
3.000 zł. miesięcznie dla 6 dzieci w rodzinie.                                       gops

Gminna biblioteka Publiczna  
w Wiśniewie

Powstała w 1949 roku. Placówka wchodzi w struktury Gmin-
nego Ośrodka kultury. Jest instytucją kultury działającą na rzecz 
lokalnej społeczności, ale z oferowanych usług mogą także  
korzystać osoby spoza terenu gminy.

Głównymi zadaniami zgodnie z założeniami określonymi  
w statucie  jest gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie 
zbiorów. Pracownicy oprócz podstawowych zadań pomagają w wy-
szukiwaniu informacji tematycznych, organizują lekcje bibliotecz-
ne, imprezy czytelnicze dla dzieci i młodzieży, konkursy gminne.
Gminna Biblioteka Publiczna posiada księgozbiór - 12 561 woluminów 
(stan na 31.12.2015 r.). Informujemy, że istnieje możliwość zama-
wiania książek telefonicznie pod numerem (25) 64 17 649.

W roku 2015 biblioteka podjęła nowe wyzwanie – przystąpiła 
do elektronicznego, zintegrowanego systemu bibliotecznego Mak+. 
Jest to program stworzony i modyfikowany przez pracowników In-
stytutu Książki, na który składa się kilka modułów: katalog, magazyn, 
wypożyczalnia, czytelnia, gromadzenie, raporty, skontrum. Praca 
nad wprowadzeniem systemu Mak+ w naszej bibliotece to proces 
wieloetapowy, którego końcowym efektem będzie całkowita auto-
matyzacja prac nad księgozbiorem i ewidencją biblioteczną. System 
umożliwia bowiem tworzenie elektronicznego katalogu bibliotecz-
nego, bazy użytkowników placówki, rejestrację wypożyczeń i udo-
stępnień zasobów, przeprowadzenie statystyki bibliotecznej, rezer-
wację książek oraz przeprowadzenie inwentaryzacji księgozbioru. 
Link do systemu: 
https://szukamksiążki.pl/SzukamKsiazki/katalog/index.
html?selectedAuth=811.

Na chwilę obecną w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wiśnie-
wie skatalogowane jest ok. 80%  księgozbioru. Zachęcamy naszych 
Czytelników do korzystania z katalogu. Nowości są wprowadzane na 
bieżąco, starsze pozycje w następnej kolejności.                               bc

Fot. GBP.

biblioteka jest czynna:
Poniedziałek: 8.00 – 14.00; 

Wtorek: 8.00 – 14.00 i 16.00 - 20.00; 
Środa: 8.00 – 14.00 i 16.00 - 20.00; 

Czwartek: 8.00 – 20.00; 
Piątek: 8.00 – 14.00 i 16.00 – 20.00; 

Sobota: 16.00 – 19.00. 

Wypoczynek letni 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniewie informuje, że w okresie wakacji ośmioro dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo, 

dotkniętych skutkami alkoholizmu wyjedzie na wypoczynek letni nad morze do Gdyni i Lubiatowa woj. pomorskie. Na koloniach realizowane 
będą programy profilaktyczne uzupełnione licznymi grami i ćwiczeniami psychologicznymi mającymi na celu budowanie poczucia własnej 
wartości oraz uczenia prawidłowej komunikacji społecznej. Mamy nadzieję, że dzieci wrócą szczęśliwe, wypoczęte i zrelaksowane.      gops
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Pracownicy biblioteki na Warszawskich targach książki
Z Okazji dnia bibliotekarza - 8 maja 

2016 r. dyrekcja Miejskiej biblioteki 
Publicznej w Siedlcach zaprosiła biblio-
tekarzy z powiatu siedleckiego na wy-
cieczkę do Warszawy na targi książki, 
które odbyły się w dniach 19 - 22 maja.

Oczywiście z Wiśniewa pojechała 
cała ekipa w składzie: barbara Cho-
jecka - kierownik oraz Magdalena 
książek - bibliotekarz. Efektem wyjaz-
du są nie tylko „pozytywnie nałado-
wane akumulatory”, ale także zakup 

Pasowanie na czytelnika
W środę 8 czerwca w Gminnej bibliotece Publicznej w Wiś-

niewie gościliśmy uczniów klasy I a wraz z wychowawczynią Pa-
nią Ewą ługowską oraz klasę I b z wychowawczynią Panią Anną 
borkowską z Zespołu Oświatowego w Wiśniewie. 

Okazja do spotkania była nie byle jaka. Właśnie dziś ucznio-
wie tych klas zostali uroczyście pasowani na czytelników bibliote-
ki. Oczywiście wcześniej nasi milusińscy zapoznali się z zasadami  
i pracą w bibliotece podczas lekcji bibliotecznych.

Uroczystą Galę Pasowania na Czytelnika poprowadziła Pani 
Kierownik barbara Chojecka oraz Julia Pawlik, Julia kwiatek 

książek z dedykacjami od autorów dla 
naszych czytelników.

Podczas Targów nowości i bestselle-
ry prezentowało 860 wystawców z Polski  
i innych 28 krajów. Swój dorobek przed-
stawiło blisko 800 znakomitych autorów 
z kraju i zagranicy. Targi odwiedziło ponad 
72 tysiące osób. W 10 salach konferencyj-
nych i na trzech scenach partnerzy zorga-
nizowali 320 wydarzeń, angażując przy 
tym sławy międzynarodowego środowiska 
literackiego i autorytety branży.

mk

oraz Irmina rosa - uczennice Gimnazjum w Wiśniewie. Dzieci 
otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz zakładki, wypożyczyły tak-
że książki. Na zakończenie spotkania Pani Basia poczęstowała 
dzieci cukierkami.

Serdecznie dziękujemy wychowawczyniom oraz naszym gim-
nazjalistkom za zaangażowanie i pomoc podczas realizacji przedsię-
wzięcia a także pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury za udo-
stępnienie kolorowej drukarki w celu wydrukowania dyplomów.

Książek Magdalena

16 Gminne Wieści

Fot. GBP.
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IV Sztafeta Niepodległości śladami ks. generała Stanisława brzóski
W sobotę 23 maja w Wiśniewie gościliśmy uczestników  

IV Sztafety Niepodległości śladami ks. generała Stanisława 
brzóski, którzy pokonując trasę łuków – Siedlce - Sokołów  
o długości ponad 65 kilometrów zatrzymali się na krótki odpo-
czynek. Gości powitał wójt gminy krzysztof kryszczuk oraz licznie 
przybyła młodzież z Zespołu Oświatowego w Wiśniewie. 

Od Gostchorzy sztafetę prowadzili nasi sportowcy – Robert 
Pierog i Tomasz Okniński oraz uczniowie z ZO Wiśniew. Po uroczy-
stym apelu, złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy pod pomnikiem 
niepodległości, goście posilili się gorącą herbatą i słodkościami 
przygotowanymi w garażu OSP.

- Bieg młodzieży z Macierzy Polski i Wileńszczyzny to upa-
miętnienie 153 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, naj-
większego zrywu niepodległościowego Polaków oraz 151 rocznicy 
śmierci ks. Stanisława Brzóski. Te wydarzenia mają duże znacze-
nie dla każdego pokolenia. To dzięki Powstańcom nie zaginęła 
nasza tożsamość narodowa. Pamiętając o tamtych trudnych cza-
sach, o krwi przelanej „W imię Boga za wolność Naszą i Waszą” 

40-lecie kapłaństwa ks. henryka krupy
5 czerwca br. w kościele parafialnym pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Wiś-

niewie została odprawiona uroczysta Msza św. w intencji obchodzącego tym dniu  
Jubileusz 40-lecia kapłaństwa księdza henryka krupy, Proboszcza Parafii Wiśniew.

Ksiądz Henryk Krupa święcenia kapłańskie przyjął 5 czerwca 1976 r. Od tamtego  
czasu pracował w parafiach: Sarnaki, Borowie, Zbuczyn, Terespol, Stoczek Łukowski, Łu-
ków oraz Zembry. Wspólnocie parafialnej w Wiśniewie służy od 1 sierpnia 2002 roku.

W tym dniu moc życzeń otrzymali również: obchodzący 4 czerwca 50-le-
cie kapłaństwa ks. Edward Gołębicki, emeryt wspomagający naszą parafię oraz  
ks. mgr lic. Mirosław Sidoruk, Wikariusz Parafii Wiśniew, który 12 czerwca obcho-
dził jubileusz 23-lecia posługi kapłańskiej.

Czcigodnym Jubilatom, życzymy dużo zdrowia oraz wielu łask Bożych!
wo

pragniemy uczcić Sztafetą Niepodległości pamięć osób, które zgi-
nęły za Ojczyznę – powiedział pomysłodawca i organizator sztafe-
ty Wojciech Sobolewski, dyrektor Zespołu Szkół w Krynce.

W biegu sztafetowym na trasie Łuków –Siedlce – Sokołów Pod-
laski wzięli także udział narciarze z Uczniowskiego Klubu Sportowe-
go „Rawa” Siedlce działającego przy Zespole Szkół nr 2 Siedlcach.

Punktem finalnym sztafety były uroczystości przy pomniku 
ks. gen. Stanisława Brzóski w Sokołowie Podlaskim, przy ulicy 
Długiej. Na zakończenie uroczystości dla uczczenia ks. gen. Sta-
nisława Brzóski oraz wszystkich poległych powstańców została 
odprawiona Msza św. w kościele pw. Niepokalanego Serca NMP.

Organizatorami sztafety byli: Zespół Szkół w Krynce, Wileński Hu-
fiec Maryi im. Pani Ostrobramskiej, Związek Harcerstwa Polskiego.

wo
Uczestnicy sztafety. 

Fot. UG.

Powitanie uczestników sztafety przez wójta gminy. 

Fot. UG.

Fot. UG.

Fot. UG. Fot. UG.

Czcigodni Jubilaci. 

Parafianie podczas eucharystii. Parafianie podczas eucharystii. 
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W dniu Święta Narodowego trzeciego Maja  oraz święta 
Matki bożej królowej Polski strażacy ochotnicy z terenu gminy 
Wiśniew uroczyście świętowali Gminny dzień Strażaka.

Tradycja organizacji tego święta podtrzymywana jest przez 
władze gminy oraz Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP  
w Wiśniewie już od kilku lat. Tym razem gospodarzem uroczystości 
byli druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Okninach.

Obchody rozpoczęła Msza Święta w kościele pw. Św. Andrze-
ja z Awelinu w Radomyśli, którą sprawował proboszcz parafii  
ks. Mieczysław Pociejuk. Podczas homilii przenikały się reflek-
sje dotyczące Ojczyzny, Matki Bożej, a także świętujących w tym 
dniu strażaków. Po nabożeństwie wszyscy udali się na plac przy 
strażnicy OSP w Starych Okninach, gdzie odbyła się dalsza część 
uroczystości. Tam w podziękowaniu za służbę w OSP zasłużonym 
druhom wręczono odznaczenia oraz listy gratulacyjne.

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku  Ochot-
niczych Straży Pożarnych w Wiśniewie Odznakę „Za wysługę lat” 
przyznano druhom z OSP w Wólce Wiśniewskiej.

Odznakę „Za wysługę V lat” otrzymali:
• druhna Aneta Pszkit, 

oraz druhowie,
• Artur Ciołek, 
• Paweł komorowski, 
• Leszek Niedziółka, 
• Sławomir Pawlik, 
• Paweł Strzemieczny, 
• Grzegorz Wysocki, 
• karol Zieliński. 

Przejazd amerykańskich pojazdów 
wojskowych przez Wiśniew

02 czerwca br. w godzinach popołudniowych przez teren na-
szej gminy przejechała kolumna amerykańskich pojazdów woj-
skowych tzw. „rajd dragonów II”. 

Celem rajdu było wykazanie swobody przemieszczania się wojsk 
NATO wewnątrz terytorium państw sojuszniczych. Rajd Dragonów 
II zmierza z Niemiec do Estonii, jest częścią ćwiczeń wojskowych  
z udziałem amerykańskich żołnierzy. Na trasie dalszego przejazdu 
przez Polskę amerykańscy żołnierze spotkali się z mieszkańcami  
Suwałk (4 czerwca) i Olsztyna (9 czerwca).                                               wo

Gminny dzień Strażaka

Aktu dekoracji dokonali: druh krzysztof kryszczuk - Prezes Zarządu 
Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpo-
spolitej Polskiej w Wiśniewie, druh Józef Orzyłowski - Wiceprzewod-
niczący Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie oraz bryg. 
mgr. inż. dariusz Wardak - Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej  
nr 2 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach.

W uroczystości udział wzięły poczty sztandarowe z OSP Wiśniew, 
OSP Radomyśl, OSP Stare Okniny oraz ZO Radomyśl.

Wójt Gminy Wiśniew - krzysztof kryszczuk, w imieniu samo-
rządu lokalnego, złożył druhom najlepsze życzenia i wyrazy uzna-
nia za bezinteresowną, trudną i odpowiedzialną służbę strażacką. 
Wręczając prezesom jednostek OSP listy gratulacyjne podziękował  
w imieniu mieszkańców gminy Wiśniew za profesjonalizm w ratowaniu 
życia i mienia oraz za troskę o wspólne bezpieczeństwo.

Uroczystość zakończył wspólny poczęstunek.                       woWręczenie odznaczeń. 

Uroczysta Msza św. 

Pododdziały OSP. 

Fot. UG.

Fot. UG.

Fot. UG.

Żołnierze US Army. 
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Wizyta przedszkolaków w strażnicy OSP Wiśniew
14 czerwca br. maluchy z Przedszkola Samorządowego  

w Wiśniewie odwiedziły miejscową jednostkę Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Wiśniewie. Celem wizyty było zapoznanie się ze 
sprzętem ratowniczym oraz trudną pracą strażaków ochotników. 

Prezentacji sprzętu bojowego oraz ubrań ochronnych 
dokonał dh karol Woźniak oraz dh Jarosław Moskwiak. 
Strażacy zaprezentowali przedszkolakom wyposażenie wozu 
bojowego, a także sprzęt ratowniczy niezbędny podczas ak-
cji, tj. nożyce hydrauliczne, aparat tlenowy z maską, ubrania 
ochronne, węże strażackie i sprzęt medyczny.

Najciekawszym elementem spotkania były „ćwiczenia prak-
tyczne z użyciem wody”. Gaszenie „wirtualnego” pożaru sprawi-
ło maluchom wiele radości. Przedszkolaki wysłuchały opowieści 
o trudnej i niebezpiecznej pracy ochotników. Dzieci dowiedziały 
się, że strażacy służą pomocą także podczas wypadków, jak też 
klęsk żywiołowych. W trakcie wizyty maluchy miały  również  
możliwość obejrzeć z bliska wóz strażacki.

Na zakończenie wizyty wszystkie dzieci otrzymały słodki 
upominek.

wo

Okniński kabareton za nami...
8 maja br. w niedzielne popołudnie w świetlicy w Starych 

Okninach odbyła „Majówka oknińska z humorem”. była to już 
5. edycja tej imprezy, która na stałe zagościła do kalendarza uro-
czystości organizowanych na terenie gminy Wiśniew.

Coroczne oknińskie spotkania łączą przegląd piosenek i skeczy 
amatorskich grup kabaretowych z degustacją tradycyjnych potraw 
lokalnych. W tym roku gościem specjalnym majówki był duet Paweł 
bagłaj i Michał Skrzypczak, czyli kabaret „Nieśmiesznie Śmieszni”.

Wśród wykonawców którzy zaprezentowali się na scenie, znaleźli się:
uczniowie z Zespołu Oświatowego w Radomyśli, 
Kabaret „Szału nie ma” z Wólki Wiśniewskiej; 
Koło Gospodyń Wiejskich z Gręzówki; 
Koło Gospodyń Wiejskich ze Starych Oknin. 
Podczas imprezy wystąpił również Zespół Wokalny „radość” 

z radomyśli oraz działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury  
w Wiśniewie grupa muzyczna „POWEr bEAt”.

- Chciałbym bardzo serdecznie podziękować organizatorom, za 
to kolejne spotkanie z humorem, pogratulować wszystkim artystom 
występującym na scenie, za wspaniale przygotowane skecze. Życzę 
Państwu, aby te spotkania odbywały się co roku. Publiczność, która 
wypełniła po brzegi całą salę jest potwierdzeniem na to, że takie ini-
cjatywy są potrzebne – powiedział krzysztof kryszczuk, wójt gminy.

Licznie zgormadzona publiczność w trakcie występów, mogła 
smakować przygotowane przez organizatorów lokalne dania tj.: 
pyzy, swojska wędlina, sałatki i wspaniałe ciasta.

- Wysoka frekwencja i uśmiechy na twarzach publiczności 
świadczą o tym, że naszą imprezę można zaliczyć do udanych. 
Wierzymy głęboko, że za rok uda nam się zorganizować kolejną 
oknińską majówkę z humorem, na którą już dzisiaj wszystkich 
serdecznie zapraszamy – oznajmiły organizatorki imprezy Janina 
Misiak i Elżbieta Oknińska.

Współorganizatorem tegorocznej majówki był Gminny  
Ośrodek Kultury w Wiśniewie.                                                        wo

Kabaret Szału nie ma z Wólki Wisniewskiej. KGW z Gręzówki. 

Zgromadzona publiczność. 

Fot. UG.

Fot. UG.Fot. UG.

Fot. UG.
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Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP rP w Wiśniewie

Strażacy ochotnicy z gminy Wiśniew mają nowy zarząd i, po raz 
pierwszy, swojego kapelana. Prezesem został karol Woźniak, który 
zastąpił na tym stanowisku krzysztofa kryszczuka, a funkcję kape-
lana objął proboszcz parafii w Wiśniewie ksiądz henryk krupa.

Z wnioskiem o powołanie księdza Krupy na kapelana gmin-
nego strażaków w gminie Wiśniew wystąpili do biskupa siedle-
ckiego Kazimierza Gurdy wójt Krzysztof Kryszczuk i wiceprezes za-
rządu oddziału gminnego Józef Orzyłowski. Podczas obrad dekret 
biskupa w tej sprawie odczytał powiatowy kapelan strażaków 
ksiądz Marek Chomiuk. Odbierając powołanie ksiądz Krupa przy-
znał, że czuł się kapelanem już od wielu lat. - Ile razy wyjeżdżacie 
do akcji, zawsze stoję na balkonie lub w oknie i wam błogosławię. 
Modlę się - "chłopaki wracajcie szczęśliwie" i zawsze was znakiem 
krzyża wyprowadzam na akcję. Przyjąłem ten obowiązek z wielką 
radością i traktuję go jako zaszczyt - mówił ksiądz Henryk Krupa.

W zjeździe wzięło udział 24 spośród 27 delegatów, wybranych 
na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych w poszczególnych 
jednostkach OSP, a także członkowie honorowi i prezesi OSP oraz 
członkowie ustępującego zarządu oddziału gminnego.

Ustępujący prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP 
RP, jednocześnie wójt gminy Wiśniew Krzysztof Kryszczuk zrezyg-
nował z kandydowania, ale podobnie jak Józef Orzyłowski będzie 
wiceprezesem w zarządzie. Oprócz nich do tego gremium wybra-
no na komendanta gminnego Wojciecha Grzegorczyka, sekreta-
rza - Artura Ciołka, skarbnika - Marcina Ługowskiego, członkiem 
prezydium został Łukasz Chromiński, a członkami zarządu: Łukasz 
Grochowski, Krzysztof Szczygieł, Mariusz Paciorek, Jerzy Okniński, 
Szczepan Jastrzębski, Kazimierz Okniński, Mirosław Wysokiński, 
Łukasz Wróbel i Michał Kordys.

Zanim druhowie przystąpili do wyboru nowych władz minutą 
ciszy uczcili pamięć strażaków, którzy odeszli na wieczną wartę  
i podsumowali pięcioletnią kadencję.

Wśród gości zjazdu byli również: Bartłomiej Kurkus, re-
prezentujący ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego, se-
kretarz Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP dr 
Rafał Dmowski, zastępca Komendanta Miejskiego Państwo-
wej Straży Pożarnej w Siedlcach brygadier Waldemar Rostek, 
starosta powiatu siedleckiego Dariusz Stopa, a także prze-
wodnicząca Rady Gminy Wiśniew Beata Ługowska i sekretarz 
gminy Ewa Wiśniewska.

Obrady zakończyły się wspólnym poczęstunkiem, przygoto-
wanym przez druhny i druhów z OSP w Wólce Wiśniewskiej.

ias24

20 Gminne Wieści

Głosowanie delegatów. Sprawozdanie z działalności ZOG ZOSP RP w Wiśniewie. 

dh Krzysztof Kryszczuk - były Prezes ZOG 
ZOSP RP w Wiśniewie. 

ks. Henryk Krupa - kapelan strażaków 
gminy Wiśniew. 

Zaproszeni goście. Wręczenie odznaczeń. 

Fot. UG. Fot. UG.

Fot. UG. Fot. UG.

Fot. UG. Fot. UG.
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Podsumowanie projektu „Szkoła promująca zdrowie” w ZO w Wiśniewie

11 maja br. w Zespole Oświatowym w Wiśniewie odbyła się 
uroczystość podsumowująca okres przygotowawczy tej placówki 
do nadania Wojewódzkiego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdro-
wie. hasło przewodnie tej imprezy brzmiało: „Szkoła, która zdro-
wy tryb życia promuje w zdrowie każdego ucznia inwestuje”.

Zespół Oświatowy w Wiśniewie od dawna podejmuje szereg 
działań związanych z promocją zdrowia. Jak twierdzą nauczyciele 
edukacja zdrowotna stanowi ważny element programu naucza-
nia, programu wychowawczego i profilaktyki.

- Obserwując przyzwyczajenia i zachowania uczniów w różnych 
sytuacjach szkolnych z niepokojem patrzyliśmy na ich często niewłaś-
ciwy styl życia i odżywiania. Nie wszyscy np. chętnie uczestniczyli 
w zajęciach ruchowych. Chcąc temu zapobiec, zespół ds. promocji 
zdrowia w szkole podjął działania prozdrowotne, majce na celu prze-
kazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy odnośnie zdrowia, higie-
ny osobistej i ukształtowanie prawidłowych zachowań i nawyków 
prozdrowotnych. Aby zdiagnozować potrzeby społeczności szkolnej 
w tym zakresie przeprowadziliśmy ankietę wśród uczniów i ich rodzi-
ców. Analiza wyników potwierdziła obserwacje niepokojących zacho-
wań. W związku z powyższym zespół ustalił dwa główne priorytety, 
które zaczęliśmy realizować w naszej placówce oświatowej. Pierwszy 
priorytet to: „Promowanie zdrowego trybu życia”, natomiast drugi 
to „Bezpieczeństwo w szkole i poza nią” - powiedziała Magdalena 
Jurzyk, Koordynator Szkolny ds. Promocji Zdrowia w gimnazjum.

Podczas uroczystości działania w ramach I priorytetu zaprezento-
wały kolejno nauczycielki Magdalena Jurzyk, katarzyna dziuba oraz 
bożena Staręga, natomiast przedsięwzięcia mieszczące się w II prio-
rytecie omówił tomasz Okniński, nauczyciel wychowania fizycznego.

W dalszej części uroczystości uczniowie z Zespołu Oświato-
wego w Wiśniewie zaprezentowali ciekawy program artystyczny, 
wśród którego znalazły się piosenki, inscenizacje, układy tanecz-
ne. Uznanie publiczności szczególnie wzbudziły prezentacje mu-
zyczne uczniów z gimnazjum raffaela Sorrentino oraz kacpra 
Jastrzębskiego, który ujął wszystkich zebranych wspaniałym  
wykonaniem Walca cis moll Fryderyka Chopina.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się:
• Milena królikowska – Dyrektor Delegatury w Siedlcach Kura-

torium Oświaty w Warszawie; 

• Ewa dombrowska – starszy wizytator Kuratorium Oświaty  
w Warszawie Delegatura w Siedlcach oraz Regionalny Koordy-
nator ds. Sieci Szkół Promujących Zdrowie 

• ks. henryk krupa – Proboszcz Parafii Wiśniew; 
• Ewa Wiśniewska – Sekretarz Gminy Wiśniew; 
• krzysztof Czarnocki – Dyrektor NZOZ Przychodnia Lekarska  

w Wiśniewie; 
• Małgorzata dymecka – Przewodnicząca Rady Rodziców w ZO 

w Wiśniewie; 
• Mirosław Michalczyk – Komendant Komisariatu Policji w Skórcu; 
• Anna dziedzina – Dyrektor Zespołu Oświatowego w Śmiarach; 
• beata Wiszniewska – Dyrektor Zespołu Oświatowego w Ra-

domyśli; 
• Janina dołgich – Dyrektor GOK Wiśniew; 
• Anetta roszkowska – Kierownik GOPS Wiśniew; 
• Joanna dziewulska – Przewodnicząca rady rodziców przedszkola 

Samorządowego w Wiśniewie. 
• Przedstawiciele lokalnych mediów. 

Po części artystycznej głos zabrali zaproszeni goście. - Na ręce 
dyrekcji Zespołu Oświatowego w Wiśniewie, składam ogromne 
gratulacje, z tego tytułu, że podjęliście się i realizowaliście te 
wszystkie działania związane z programem „Szkoła promująca 
zdrowie”. W szczególności chcę podziękować za to, co dzisiaj wi-
dzimy, czyli kreatywność, wspaniałe inicjatywy, za to, że jesteście 
jedną wielką rodziną – powiedziała Milena królikowska – Dyrek-
tor Delegatury w Siedlcach Kuratorium Oświaty w Warszawie.

W imieniu samorządu gminy Wiśniew, głos zabrała Ewa Wiś-
niewska, Sekretarz Gminy, która z uznaniem odniosła się do dzia-
łań prozdrowotnych realizowanych z zespole oświatowym.

Regionalny Koordynator ds. Sieci Szkół Promujących Zdrowie 
Ewa dombrowska,  doceniając dotychczasowy wysiłek placówki 
w promocję zdrowia podkreśliła, że  będzie rekomendowała szko-
ły wchodzące w skład Zespołu Oświatowego w Wiśniewie, aby 
mogły uzyskać Certyfikat Wojewódzki Szkoły Promującej Zdrowie.

W imieniu rodziców głos zabrała Małgorzata dymecka,  Prze-
wodnicząca Rady Rodziców w Zespole Oświatowym w Wiśniewie.

Po zakończeniu uroczystości wszyscy zostali zaproszeni na 
zdrowy poczęstunek.                                                                          wo

Uroczysta akademia. 
Fot. UG.
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WYNIkI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2016

Część egzaminu i zakres / poziom
średni wynik w %

Publiczne  
Gimnazjum  

w Wiśniewie

Publiczne  
Gimnazjum 

w Radomyśli

Publiczne 
Gimnazjum  
w Śmiarach

Wyniki dla powiatu 
siedleckiego

Wyniki dla 
województwa 

mazowieckiego

średni wynik w % średni wynik w % średni wynik w %

Cz
ęś

ć 
 

hu
m

an
ist

. GH-P z zakresu języka polskiego 77,9 73,3 77,7 68,0 72,6

GH-H z zakresu historii i wiedzy 
o społeczeństwie 55,7 64,2 65,1 54,3 58,7

Cz
ęś

ć 
 

m
at

.-p
rzy

ro
d. GM-M z zakresu 

matematyki 55,7 47,8 54,9 46,6 52,1

GM-P z zakresu przedmiotów 
przyrodniczych 47,5 50,7 56,9 49,2 54,0

Cz
ęś

ć 
ję

zy
ko

w
a

GA-P z języka angielskiego  
– poziom podstawowy 69,0 79,0 55,0 54,9 67,8

GA-R z języka angielskiego  
– poziom rozszerzony 47,8 60,0 32,7 34,2 49,4

GR-P z języka rosyjskiego  
– poziom podstawowy 76,8 73,7 67,5 62,6 58,7

GR-R z języka rosyjskiego  
– poziom rozszerzony 48,0 49,5 41,5 41,8 41,7

bw

W wakacje zajęcia na OrLIkU w Wiśniewie - zapraszamy
Wakacje, to czas relaksu, odpo-

czynku, nabieranie sił do kontynu-
owania nauki od września. Jednak 
odpoczywać, to nie znaczy nic nie 
robić! Odpoczynek to aktywność 
wszelkiego rodzaju, przy wykorzy-
staniu obiektów sportowych, re-
kreacyjnych, przestrzeni w której 
czujemy się dobrze, swobodnie. 

Dlatego też informujemy i zapraszamy dzieci i młodzież na zaję-
cia organizowane pod opieką i nadzorem gminnego animatora sportu 
Pana Roberta Pieroga. Kompleks boisk sportowych ORLIK 2012, zloka-
lizowany na terenie placu szkolnego Zespołu Oświatowego w Wiśnie-
wie, będzie czynny przez całe wakacje wg harmonogramu jak poniżej. 
Można korzystać zarówno z boisk, jak również z urządzeń na placu za-
baw – oczywiście ta oferta adresowana jest tylko dla dzieci do lat 10.

Kompleks boisk sportowych ORLIK 2012 w miesiącach lipiec-sierpień 
2016 jest otwarty:

wtorek – piątek, godz. 14:00 – 21:00;
sobota, godz. 14:00 – 20:00;
niedziela, godz. 11:00 – 20:00.
Informujemy także, że podczas wakacji uczniowie mogą korzy-

stać z boisk sportowych oraz placów zabaw dla dzieci, zlokalizowa-
nych na terenach innych szkół tj. Zespołów Oświatowych w Radomy-
śli i Śmiarach. Pamiętajmy jednak, aby korzystać z placów i urządzeń 
rozsądnie, tj. zważając na bezpieczeństwo swoje i innych. Rodziców 
również uczulamy, aby podczas zabawy dzieci np. na placach zabaw 
mieć je pod opieką i nadzorem. Zwracajmy uwagę na to, by na te-
renach sportowych czy rekreacyjnych typu place zabaw, nie pozo-
stawiać rzeczy które mogą stanowić zagrożenie dla następnych użyt-
kowników, mamy na myśli opakowania po napojach, posiłkach (typu 
puszki, butelki itp.). Wszyscy dbajmy o zdrowie i bezpieczeństwo.

bw

Wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w 2016 r.
Na podstawie wstępnych informacji Okręgowej komisji Egzami-

nacyjnej w Warszawie o wynikach egzaminu gimnazjalnego i spraw-
dzianu szkoły podstawowej w 2016 r. przedstawiamy procentowe 
wyniki osiągnięte przez szkoły dla których organem prowadzącym 
jest gmina Wiśniew.

W 2016 roku uczniowie klas szóstych szkół podstawowych pisali spraw-
dzian po raz ostatni. Sprawdzian został przeprowadzony 5 kwietnia 2016 r. 
i w szkołach na terenie gminy Wiśniew przystąpiło do niego 61 uczniów. 
Egzamin gimnazjalny został przeprowadzony od 18 do 20 kwietnia 2016 r. 
i przystąpiło do niego 49 uczniów. Dla porównania podajemy również wy-
niki dla powiatu siedleckiego i województwa mazowieckiego.

WYNIkI SPrAWdZIANU SZóStOkLASIStóW 2016

Część egzaminu i zakres / poziom
średni wynik w %

Szkoła Podstawowa 
w Wiśniewie

Szkoła Podstawowa 
w Radomyśli

Szkoła Podstawowa 
w Śmiarach

Wyniki dla powiatu 
siedleckiego

Wyniki dla 
województwa 

mazowieckiego

średni wynik w % średni wynik w % średni wynik w % średni wynik w %

Cz
ęś

ć 
pi

er
w

sz
a język polski 69,1 67,7 70,3 67,7 73,3

Matematyka 48,3 53,7 45,9 51,1 58,4

Ogółem średni wynik dla części I 59,0 61,0 58,4 59,7 66,1

Cz
ęś

ć
dr

ug
a

język angielski 62,8 74,0 63,9 63,4 75,0
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Z życia Zespołu Oświatowego w radomyśli
kończy się kolejny rok szkolny, a razem z tym faktem nadchodzi 

czas podsumowań. W naszej szkole z roku na rok dzieje się coraz wię-
cej. realizujemy coraz więcej programów i projektów, nawiązujemy 
współpracę z nowymi instytucjami, wdrażamy nowe programy, 
angażujemy coraz większa grupę uczniów w szeroki wachlarz zajęć 
dodatkowych, zdobywamy nowe kwalifikacje, pokazujemy uczniom 
piękno naszego kraju, uczymy patriotyzmu, współpracy itp.
W ostatnim okresie roku szkolnego wydarzyło się u nas mnóstwo. Oto 
niektóre działania, na którymi chcemy podzielić się z czytelnikami.

Festiwal projektów w Warszawie
Dnia 18 marca 2016r. reprezentacja uczniów z Zespołu Oświato-
wego w Radomyśli w składzie: Wiktoria Cegiełko i Anna Oknińska 
z klasy Ig pod opieka p. J. Niedziółki i p. B. Wawreckiej brała udział 
w Festiwalu Projektów, będących podsumowaniem realizowa-
nych przez szkoły i świetlice projektów.
Nasza szkoła realizowała projekt „Mali Meteorolodzy”. Na Festi-
walu Projektów każda grupa projektowa miała zaprezentować 
swoje działania i dokonania podczas realizacji projektu.

koncerty profilaktyczne
13  kwietnia 2016 r. zostały przeprowadzone koncerty profilaktyczne 
przez zespół „Mała Orkiestra Dni Naszych” dla uczniów naszej szko-
ły, sfinansowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Wiśniewie. Uczniowie klas 0 – V Szkoły Podstawo-
wej wysłuchali spektaklu muzycznego zatytułowanego, „Po co nam 
zdrowie”. Natomiast uczniowie VI klasy i gimnazjum wysłuchali pro-
gramu „Alkohol i dopalacze wokół nas, legalne i nielegalne nałogi”.

Próba bicia rekordu w czytaniu dzieł henryka Sienkiewicza
5 maja 2016 r. o godz. 10.00 uczniowie Zespołu Oświatowego  
w Radomyśli ( w tym Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewi-
cza) wzięli udział w biciu rekordu Polski w jak największej liczbie 
osób czytających wspólnie dzieła patrona tej placówki.

Wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w 2016 r.

Wyzwania na rzecz czystego powietrza
W ramach realizacji programu „Weź oddech” nasza szkoła przy-
stąpiła do realizacji wyzwań. Jednym z wyzwań, które podjęli nasi 
uczniowie jest przedsięwzięcie „Zostań Eko - ogrodnikiem”. W ra-
mach tego wyzwania tworzymy w klasach naturalne dotleniacze 
- sadzimy rośliny zielone, które będą dotleniały nasze klasy, a co 
za tym idzie nasze mózgi. Posadziliśmy roślinki, wyznaczyliśmy 
osoby, które będą się nimi opiekować. 

III Festiwal kMO Wschodniej Polski w Leśnej Podlaskiej
20 maja 2016 r. odbyło się wspaniałe wydarzenie - III Festiwal 
KMO Wschodniej Polski w Leśnej Podlaskiej. Na tę ciekawą na-
ukową imprezę zaproszone zostały działające Kluby Młodych Od-
krywców z terenu wschodniej Polski. Przybyło  8 klubów: „Pchel-
ki” z Chełmna, „Exodus” z Zambrów,  „Maniacy” i „Mały inżynier” 
z Huszlewa, „Ciekawskie Radomyślaki” i „Ciekawskie Radomysla-
ki III” z Radomysli oraz miejscowe kluby „Elektron” i „PROTON”.

konkurs „SMAk EkOLOGICZNEJ ŻYWNOŚCI”
14 czerwca 2016 roku w Urzędzie Marszałkow-
skim Województwa Mazowieckiego w Warszawie 
odbył się II etap konkursu wiedzy w zakresie 
rolnictwa ekologicznego i produktu ekologicz-
nego „Smak ekologicznej żywności”.
Brała w nim udział uczennica III klasy gimna-
zjum w Radomyśli Justyna Dołęga. W kategorii 
szkół gimnazjalnych zajęła ona III miejsce.

Na zbliżające się wakacje życzymy wszystkim 
uczniom i nauczycielom wspaniałej pogody, 

zasłużonego odpoczynku, wielu przygód  
i nabierania sił na przyszłe zmagania  

ze szkołą ;)))
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Bicie rekordu w czytaniu  
dzieł H. Sienkiewicza. 

Fot. UG.

Laureaci konkursu Smak ekologicznej żywności. 

Fot. UMWM.
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Zespół Oświatowy w Śmiarach

W okresie wiosennym w naszej szkole miały miejsce ważne 
wydarzenia. Poznajmy niektóre z nich.

,,Wiedzą to wszyscy uczniowie, że najważniejsze jest zdro-
wie”- pod takim hasłem 25 kwietnia 2016 r. w Zespole Oświato-
wym w Śmiarach obchodzony był dzień Zdrowia. Uroczystość 
podsumowała okres przygotowawczy do nadania Wojewódzkiego 
Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie. Swoją obecnością zaszczy-
cili nas przybyli goście; Pani Ewa Dombrowska - starszy wizytator 
Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach oraz 
Regionalny Koordynator ds. Sieci Szkół Promujących Zdrowie, Pan 
Krzysztof Kryszczuk - wójt Gminy Wiśniew, Pan Wojciech Ostro-
wski - zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Wiśniewie, 
Pani Małgorzata Jastrzębska - Przewodnicząca Rady Rodziców, Pani 
Urszula Sosnówka - Dyrektor Zespołu Oświatowego w Wiśniewie, 
Pan Paweł Pietrasik - zastępca Dyrektora Zespołu Oświatowego  
w Wiśniewie, Uczniowie Publicznego Gimnazjum w Wiśniewie 
oraz rodzice uczniów Zespołu Oświatowego w Śmiarach.

Najmłodsi uczniowie naszej szkoły przygotowali wesołe przed-
stawienie o Królewnie Śnieżce i Siedmiu Krasnoludkach. Pięknie 
wykonali taniec z klockami w rytm „Melodii dla Zuzi”. Uczniów do 
występu przygotowały panie: Beata Starczewska - Kazimierczuk 
oraz Agnieszka Bartczak – Krzewicka.

Natomiast dzieci z klasy III pod kierunkiem pani Grażyny Ja-
strzębskiej zaprezentowali cztery piosenki o zdrowiu, do których 
słowa napisała pani wychowawczyni. Klasa szósta rozbawiła pub-
liczność wiązanką skeczów, które przygotowała Wiktoria Jastrzęb-
ska, uczennica tej klasy. Mamy nadzieję, że wkrótce będziemy 
cieszyć się Certyfikatem Szkoły Promującej Zdrowie. 

Podczas Uroczystości podsumowaliśmy również projekt „Żyj 
smacznie i zdrowo”, organizowany przez firmę Winiary. Uczniowie 
gimnazjum, wspólnie z rodzicami, przygotowali potrawy z książki ku-
charskiej 6 edycji programu. Rodzice uczniów klas 0-VI zorganizowali 
zdrowy poczęstunek dla wszystkich przybyłych na uroczystość.

25 maja 2016 r. o godzinie 9.00 uczniowie klas I i II gim. wyru-
szyli na wycieczkę rowerową, której celem było podążanie do miejsc 
upamiętniających  Św. Jana Pawła II oraz poznanie ważnych wyda-
rzeń historycznych w naszym regionie. Opiekunami wycieczki byli:  

ks. Proboszcz  Sławomir Groszek oraz panie: Małgorzata Jasińska 
i Maria Oknińska. Gdy uczniowie  dotarli do Domanic udali się na 
cmentarz parafialny, gdzie znajdują się groby żołnierzy poległych 
podczas II wojny światowej, a szczególnie uczestników bitwy pod Do-
manicami. Następnie Ksiądz dziekan opowiedział im historię kościoła 
i najcenniejszych,  znajdujących się w nim przedmiotach sakralnych. 
Następnie wszyscy wyruszyli do Wodyń. Mieli okazję zatrzymać się 
przy pomniku Żołnierzy Cichociemnych, którzy zginęli w pobliżu Woli 
Wodyńskiej oraz zwiedzić szkołę noszącą imię Jana Pawła II.

dnia 6.06.2016 r. pani Dyrektor Anna Dziedzina, pani Mał-
gorzata Jasińska i poczty sztandarowe w składzie: Wiktoria Bur-
dziłowska kl. Ig, Karolina Radzikowska  kl. Ig, Sebastian Ługowski  
kl. I g, Paulina Izdebska kl. VI, Aleksandra  Krasuska kl. VI, Domi-
nik  Okniński kl. VI, uczestniczyli w VII Zjeździe Szkół im. Jana Pawła 
II Diecezji Siedleckiej ,który odbył się w Publicznym Gimnazjum  
w Wodyniach. W Zjeździe tym wzięło udział 26 szkół. Uroczystość 
rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele pod wezwaniem Świętych 
Apostołów Piotra i Pawła w Wodyniach, celebrowaną  przez ks. bi-
skupa Piotra Sawczuka. Ks biskup w homilii nawiązał do trwającego 
Roku Miłosierdzia i roli młodzieży w realizowaniu  zadań wynika-
jących z tego tytułu. Po Mszy Św. wszyscy uczestnicy zjazdu prze-
szli do szkoły, gdzie nastąpiła prezentacja sztandarów i odśpiewanie 
Hymnu Rodziny Szkół im Jana Pawła II. Następnie uczniowie gimna-
zjum w Wodyniach zaprezentowali montaż słowno - muzyczny pt. 
,,Błogosławieni miłosierni” zawierający treści Pisma Świętego oraz 
nauczania Jana Pawła II. VII Zjazd Szkół im Jana Pawła II w Wodyniach 
był dla nas bardzo ważnym wydarzeniem  i głębokim przeżyciem.

Mam prawo żyć, mam prawo być – sobą. Czuć się bezpiecznie, 
wolną być osobą” – słowami piosenki Małej Orkiestry Dni Naszych 
dn. 07.06.16 r. rozpoczęliśmy obchody Szkolnego Dnia Dziecka, 
na którym gościliśmy pan Jerzego Chmielińskiego przedstawiciela 
WORD w Siedlcach. W  krótkim  montażu słowno- muzycznym ucz-
niowie kl. II szkoły podstawowej oraz Ania i Grzegorz z klasy II gim-
nazjum przypomnieli nam podstawowe prawa dziecka, o których 
czasem zapominają dorośli. Pamiętajmy jednak o tym, że korzystając  
z praw nie możemy ograniczać praw innych – naszych kolegów, koleża-
nek  i dorosłych. Każdy człowiek, czy to dziecko, czy dorosły ma prawo 
do godnego życia w pokoju, miłości i w poczuciu bezpieczeństwa.

Przed nami wakacje, dlatego też wszystkim uczniom w imie-
niu pani dyrektor Anny dziedziny oraz wszystkich nauczycieli  
życzymy udanego, ale też bezpiecznego wypoczynku. Słonecznych 
wakacji i do zobaczenia we wrześniu! Bożena Michalak

Dzień Dziecka. Szkoła promująca zdrowie. 

Wycieczka rowerowa. 

 Fot. ZO Śmiary.

 Fot. ZO Śmiary.

 Fot. ZO Śmiary.
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Z życia Zespołu Oświatowego w Wiśniewie

Z wizytą w Pałacu Prezydenckim…  
sukces uczennic z gimnazjum. 

W dniu 21 kwietnia dziewczęta z klasy II A gimnazjum: Ka-
rolina Kowalczyk, Klaudia Jurzyk, Paulina Gawron i Natalia Kieł-
czykowska odebrały nagrodę w Pałacu Prezydenckim Warszawie. 
Jako laureatki uczestniczyły w uroczystej Gali XV edycji konkursu 
,,Mój Szkolny kolega z Misji”. Do  jubileuszowej edycji konkursu  
przystąpiło 400 szkół z całej Polski. Konkurs odbywał się  czterech 
kategoriach: literackiej, plastycznej, muzycznej i charytatywnej. 
Nasza młodzież  zdobyła  I miejsce w kategorii plastycznej- gimna-
zjum. Opiekę nad konkursem sprawowała pani Marzenna Kurek. 
Praca  plastyczna naszych wolontariuszek powstawała etapami, 
ze szczególną  wrażliwością  i starannością ukazując głęboki sens 
działalności misyjnej. Miała ona  pobudzać do myślenia, rozbu-
dzać wrażliwość na sytuację rówieśników  w najuboższych kra-
jach świata, a  także przypominać o odpowiedzialności za misje.

Szkoła Promująca Zdrowie.
11 maja 2016 roku w ZO w Wiśniewie, odbyło się uroczyste 

podsumowanie działań Szkoły Promującej Zdrowie. W związku 
z tym wydarzeniem w szkole powitaliśmy znakomitych gości na 
czele z panią Milenę Królikowską, Dyrektor Delegatury w Siedl-
cach Kuratorium Oświaty w Warszawie oraz Panią Ewę Domb-
rowską, Koordynatora Rejonowego Sieci Szkół Promujących 
Zdrowie. W czasie spotkania zaprezentowano działania szkoły 
promujące zdrowie na kilku płaszczyznach. Pani Magdalena Ju-
rzyk – koordynator ds. Promocji zdrowia w gimnazjum omówiła 
właściwości prawidłowych nawyków żywieniowych i higienicz-
nych. Pani Katarzyna Dziuba skupiła się na aktywności fizycznej. 
Pani Bożena Staręga – szkolny koordynator ds. zdrowia w szkole 
podstawowej, przybliżyła działania w obszarze dbałości o czyste 
środowisko, natomiast pan Tomasz Okniński, zrelacjonował jak 

szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów. Po części oficjalnej wszy-
scy uczestnicy spotkania zostali zaproszeni na „coś zdrowego, 
coś pysznego – wspólnie zrobionego, razem zjedzonego”, czyli 
poczęstunek przygotowany przez uczniów każdej klasy.

Wielkie sukcesy małych dzieci!
Uczniowie naszej szkoły biorą udział w licznych konkursach pla-

stycznych i muzycznych. W dniu 3 czerwca 2016 r. uczeń klasy I a,  
Sebastian Wielgórski, został laureatem konkursu plastyczne-
go pt. „Z wizytą u Państwa reymontów”, zorganizowanym 
przez Dom Pracy Twórczej w Chlewiskach. Tematem tegoroczne-
go, czwartego, ostatniego już cyklu konkursu była:  „Zima na wsi 
– cztery pory roku”. W swojej pracy Sebastian przedstawił zmia-
ny zachodzące w przyrodzie zimą, urodę ośnieżonych domostw, 
pól i lasów, wiejskie gospodarstwo, tętniące życiem również  
o tej porze roku. Innym konkursem, w którym zostali nagrodzeni 
pierwszoklasiści ze szkoły podstawowej, był  XVIII Ogólnopolski 
konkurs Plastyczny dla dzieci i Młodzieży –  „W trosce o nasze 
bezpieczeństwo”, ogłoszony przez Komendę Główną Państwowej 
Straży Pożarnej. Konkurs poświęcony był tematyce bezpieczeń-
stwa i miał na celu zainteresowanie problemem, co może się stać, 
gdy nie przestrzegamy podstawowych zasad bezpieczeństwa. 
Miał także za zadanie ukazać strażaków i ratowników w szerokim 
spektrum działań ratowniczo-gaśniczych. W etapie powiatowym 
zdobyliśmy następujące miejsca: II miejsce blanka dąbrowska  
kl. I a, III miejsce Sebastian Wielgórski kl. I a, wyróżnienie krzysz-
tof Pasztor kl. I a. W związku ze zbliżającymi się wakacjami prio-
rytetem powinno być bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Nasza 
uczennica Nicola Jastrzębska z kl. II a szkoły podstawowej ode-
brała nagrodę za zdobycie I miejsca w konkursie zorganizowanym 
przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. karolina Ja-
strzębska z kl. I a podczas występu w Konkursie Piosenki Gospel 
w języku angielskim oczarowała wszystkich zebranych i zdobyła 
najwyższe uznanie jury zajmując I miejsce. karolina Goliczewska 
zdobyła III miejsce w piosence o zdrowiu, a kuba Jastrzębski z kl. 
V otrzymał Grand Prix w konkursie „Piosenki moich rodziców”.  
Wszystkim zwycięzcom gratulujemy!

Zbliżają się tak bardzo oczekiwane letnie wakacje. W imie-
niu pani Urszuli Sosnówki, dyrektor Zespołu Oświatowego  
w Wiśniewie, grona pedagogicznego oraz pracowników życzymy 
dzieciom i młodzieży udanych wakacji, a dorosłym zasłużonego 
urlopu i wypoczynku, wszystkim słońca, radości i słonecznego 
optymizmu :)

Wiadomości na stronę GW przygotowały  
Renata Godzińska i Marzena Kurek

Kuba Jatrzębski na Festiwalu Piosenki moich rodziców. Szkoła promująca zdrowie. 

Z wizytą w pałacu prezydenckim.

Fot. ZO Wiśniew.

Fot. UG. Fot. UG.
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VIII Festiwal Piosenki 
Międzynarodowej

20 maja w Zespole Oświatowym w Wiśniewie gościliśmy solistów 
i zespoły z dziewięciu szkół powiatu siedleckiego na VIII Festiwalu 
Piosenki Międzynarodowej, który odbywa się w naszej szkole 
od roku 2006 (z małymi przerwami). Inicjatorkami tej imprezy 
były nauczycielki języków obcych, p. renata Godzińska i p. Ewa 
Wąsowska. Podczas pierwszej i drugiej edycji festiwalu w szkole 
w Wiśniewie, młodzież uczyła się trzech języków obcych: angiel-
skiego, rosyjskiego i niemieckiego. Początkowo zaprosiłyśmy do 
współpracy szkoły z gminy Wiśniew, a festiwal miał charakter nie 
konkursowej prezentacji utworów. Uczniowie otrzymywali dyplo-
my i nagrody za prezentację piosenek polskich i zagranicznych. 
Obecnie festiwal ma formę konkursu. Organizatorzy, do których 
po odejściu ze szkoły p. Wasowskiej dołączyli p. hanna dziewul-
ska, p. katarzyna dudziak, p. beata Zabłocka oraz p. Sławomir 
Sołtyszewski, postanowili powiększyć zasięg imprezy o udział 
szkół z innych gmin. Szacowne jury w składzie: przewodniczący p. 
Michał Skup, nauczyciel gitary w Państwowej Szkole Muzycznej 
w Siedlcach p. Grażyna Staręga, starszy wizytator delegatury w 
Siedlcach Kuratorium Oświaty w Wiśniewie, p. Aneta karczmar-
ska, organistka z kościoła w Wiśniewie i kierownik zespołów lu-
dowych w Radomyśli oraz w Wiśniewie, ks. henryk krupa, pro-
boszcz kościoła w Wiśniewie oraz p. krzysztof kryszczuk, Wójt 
Gminy Wiśniew, oceniało wykonawców w dwóch kategoriach: 
szkoła podstawowa oraz gimnazjum.

Dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjów w Stoku 
Lackim, Siedlcach, Domanicach, Olszycu Szlacheckim, Śmiarach, 
Dziewulach, Czuchowie oraz Wiśniewie zaprezentowali utwory 
znanych i lubianych rodzimych oraz zagranicznych wykonawców 
w języku polskim, angielskim, rosyjskim, niemieckim i francuskim.

Komisja konkursowa po przesłuchaniu dziewięciu występów 
w kategorii „ szkoły podstawowe” i trzynastu w kategorii „gimna-
zja”, biorąc pod uwagę walory głosowe, muzykalność, interpre-
tacje i ogólny wyraz artystyczny, przyznała następujące nagrody  
i wyróżnienia: I miejsce Jakub Jastrzębski z ZO SP w Wiśniewie,  

II miejsce Paulina krasuska, dominika Oknińska i Justyna Żu-
rawska z ZO SP w Śmiarach, III miejsce Olga Wujkowska z ZO 
SP w Stoku Lackim oraz wyróżnienia Aleksandra Miszta ze SP  
w Domanicach Kolonii i karolina Goliczewska z ZO SP w Wiśniewie.

W gimnazjum przyznano następujące nagrody: I miejsce be-
ata borkowska z ZO w Stoku Lackim, II miejsce Martyna kacz-
marek z GS przy MOW w Czuchowie Pieńkach, III miejsce Maja 
Ignaciuk z gimnazjum w Dziewulach oraz wyróżnienia, Anna 
krasuska z ZO w Śmiarach, Jakub Leśniowski z PG nr 1 w Siedl-
cach, Weronika barbasiewicz z gimnazjum w Domanicach Kolonii  
i Andżelika bulik z ZO w Wiśniewie.

Zdobywcom nagród i wyróżnień zostały wręczone bardzo atrak-
cyjne nagrody, dzięki naszym wspaniałym sponsorom: panu krzysz-
tofowi kryszczukowi, Wójtowi Gminy Wiśniew, panu Jackowi ry-
muzie, dyrektorowi banku Spółdzielczemu w Zbuczynie oddział 
w Wiśniewie, panu Grzegorzowi dybciakowi, właścicielowi firmy 
AGrO- tOP, pani Agnieszce bożek, właścicielce sklepu „Szaraczek” 
w Wiśniewie, panu hubertowi Markiewiczowi, właścicielowi firmy 
PPHU. Serdecznie dziękujemy za wsparcie naszego festiwalu. 

zo wiśniew

Jury festiwalu. 

Zgormadzona publiczność.

Fot. UG.

Fot. UG.

Fot. UG.

Fot. UG. Fot. UG.

Fot. UG.
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Festiwal Piosenki Moich rodziców

Utwory z repertuaru Czerwonych Gitar, Ma-
ryli rodowicz, Czesława Niemena, Edyty Gep-
pert i wielu innych artystów śpiewali w tym roku 
uczestnicy Festiwalu Piosenek Moich rodziców 
w Wiśniewie. W przesłuchaniach, które zorgani-
zował miejscowy ośrodek kultury, wzięło udział 
22 młodych wykonawców z sześciu gmin.

Oprócz gospodarzy swoich reprezentantów 
miały Domanice, Łuków, Platerów, Siedlce, Skó-
rzec. Jury oceniało występy w trzech kategoriach 
wiekowych, przyznając najlepszych wokalistom 
Grand Prix, nagrody i wyróżnienia.

Wśród najmłodszych artystów z klas I - III szkół 
podstawowych główne trofeum zdobyła Gabrie-
la łukasik z Łukowa, która zaśpiewała piosenkę 
„Tyle wdzięku”. Pierwsze miejsce zajęła Zuzanna romańczuk ze 
Strzały za „Kwiaty we włosach”, drugą nagrodę odebrała karolina 
Jastrzębska z Zespołu Szkół w Wiśniewie za utwór „Nie zadzieraj 
nosa”, trzecia trafiła do Emilii Szcześniak ze Studia Wokalnego 
„Fever” w Łukowie za wykonanie utworu „Pszczoły na wrotkach”.

W kategorii uczniów starszych klas podstawówek Grand Prix 
przypadło kubie Jastrzębskiemu z ZO w Wiśniewie, który zaśpie-
wał „Zakazany owoc”. Pierwsze miejsce zdobyła Gabriela Celiń-
ska-drozd z Zespołu Szkół w Gręzówce z utworem „Płacze moje 
serce”, druga nagroda trafiła do Julii Perz z SP w Skórcu za „Moje 
królestwo”, a trzecie miejsce zajęła Amelia Podsiadły z SP 11  
w Siedlcach ze „Snem o Warszawie”.

Spośród gimnazjalistów najlepiej wypadła Natalia Wyso-
cka ze studia „Fever” w Łukowie, która otrzymała Grand Prix za 
„Dworzec”. Pierwszą nagrodę wyśpiewała klaudia Peryt z ZS w 
Gręzówce piosenką „Miasteczko cud”, druga przypadła danielo-
wi Izotowowi z Młodzieżowego Ośrodka Szkolno-Wychowawcze-
go w Gostchorzy, który zaśpiewał własny tekst, a trzecie miejsce 
zajęła Agata Ciekot z GOK w Wiśniewie z piosenką „Zanim pójdę”.

Ponadto w każdej kategorii jurorzy przyznali po jednym wy-
różnieniu dla trio Paulina krasuska, dominika Oknińska i Michał 
Jastrzębski z Zespołu Oświatowego w Śmiarach, duetu Zuzanna 

kuźma i Paula Michalak z SP 11 w Siedlcach oraz Marii tarasiuk  
z Gminnego Ośrodka Kultury w Chodowie.

Tegoroczne popisy wokalistów oceniali wieloletni juror fe-
stiwalu „Disco Mazovia” Wojciech Zarzycki, były kierownik Zespołu 
Ludowego „Wiśniewiacy” Stanisław Wróblewski, a także bożena  
Wyrębek z Urzędu Gminy w Wiśniewie i Piotr Wiewiórka  
z MOSW w Gostchorzy.

W oczekiwaniu na werdykt jury publiczność i uczestnicy kon-
kursowych zmagań obejrzeli widowisko „Jaś i Małgosia” w wyko-
naniu dzieci z ZO w Śmiarach w reżyserii Grażyny Jastrzębskiej. 
Po ogłoszeniu wyników i wręczeniu nagród wszyscy przenieśli się 
na plac przed ośrodkiem kultury w Wiśniewie, gdzie było wspólne 
grillowanie i zabawy sprawdzające koordynację ruchu w żyrosko-
pie, czyli urządzeniu, w którym ćwiczą m.in. piloci.

Organizację tegorocznego festiwalu wsparli: Sklep Agniesz-
ki i Andrzeja bilskich, Ferma drobiu krzysztofa Jastrzębskiego  
i Sklep „Szaraczek” Agnieszki bożek z Wiśniewa, Firma tre-Met 
krzysztofa trębickiego z Wiśniewa-Kolonii, Międzygminny 
bank Spółdzielczy w Zbuczynie, Oddział „Wspólnoty Polskiej” 
w Siedlcach, Centrum handlowo-Usługowe tomasza bugaja  
z Bielska i dwór Mościbrody Małgorzaty borkowskiej i Wojciecha 
Zarzyckiego, który był sponsorem Grand Prix. ias24

Uczniowie z ZO Śmiary. Gabriela Łukasik. Klaudia Peryt. 

Rozpoczęcie festiwalu.

Zgromadzona publiczność. 

Fot. UG. Fot. UG. Fot. UG.

Fot. UG.
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Mali, ale odważni artyści na scenie GOk 
kolorowo, gwarnie i radośnie było w piątek w Gminnym 

Ośrodku kultury w Wiśniewie. tego dnia przy wypełnionej po 
brzegi sali widowiskowej odbył się przegląd grup przedszkolnych. 

Publiczność podziwiała występy ponad 150 małych artystów 
z kilku powiatów. Na scenie zaprezentowało się 12 grup z Łuko-
wa, Siedlec, Mokobód i miejscowości Strzały, a gospodarzy repre-
zentowały przedszkolaki z zespołów oświatowych w Wiśniewie  
i Śmiarach. Wśród wykonawców byli soliści, zespoły wokalne i ta-
neczne, m.in. z tańcami cygańskimi i słowiańskimi oraz grupa tea-
tralna. - Mali artyści udowodnili, że mimo swojego wieku potrafią 
pokonać tremę i pokazać ponadprzeciętne zdolności sceniczne. 

Warszawski teatr „POdAJ dALEJ” w Wiśniewie
W niedzielę 24 kwietnia 2016 r. na scenie Gminnego Ośrod-

ka kultury w Wiśniewie wystąpił teatr „Podaj dalej”. Sztukę  
pt: „kandydat” obejrzało ponad 100 widzów z gminy Wiśniew 
jak również z miasta Siedlce.

Artyści po części odsłonili widzom kulisy polityki oraz kam-
panii wyborczej, pokazując jak łatwo, manipulując ludźmi można  
w dzisiejszych czasach wypromować człowieka.

Teatr „Podaj Dalej” powstał w czerwcu 2014 roku. Jego człon-
kowie w dowcipny sposób pokazują absurdy polskiej rzeczywisto-
ści i otaczającego nas świata. Współtworzą go: Witold Bieliński 
- reżyser i aktor, Jarosław Gruda - aktor, Bartosz Dermont - ak-
tor, Beata Dąbska - scenograf, kostiumograf, Krzysztof Krupiński 
- dubler (nieobecny na spektaklu) oraz Magdalena Mroszkiewicz 
- dramatopisarka i aktorka, autorka sztuki „Kandydat”.

Sztukę wyreżyserował Witold Bieliński, tekst napisała Magda-
lena Mroszkiewicz, za muzykę odpowiada Tomasz Bieliński, sce-
nografia i kostiumy to dzieło Beaty Dąbskiej, a główne role grają 
Jarosław Gruda, Magdalena Mroszkiewicz i Bartosz Dermont.

wo

Pochwały należą się również za ciekawe stroje i choreografię oraz 
nowy repertuar, którego jeszcze na przeglądzie nie prezentowali - 
powiedziała dyrektor GOK w Wiśniewie Janina dołgich.

Uczestnicy podkreślali też serdeczną atmosferę, towarzyszą-
cą prezentacjom oraz ciepłe i życzliwe przyjęcie widzów, którzy 
nie szczędzili wykonawcom rzęsistych braw. Dyrektor Dołgich 
przyznała, że wobec tak pozytywnych ocen, rosnącego poziomu 
artystycznego i zaangażowania małych artystów nie mogła pozo-
stać obojętna i zaraz po zakończeniu występów zaprosiła ich na 
kolejne spotkanie za rok.

ias24

Fot. UG.

Fot. GOK.

Fot. GOK.

Artyści tuż po spektaklu. 

Zromadzona publiczność. 
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We wtorek 14 czerwca 2016 r. na boisku 
Orlik w Wiśniewie odbył się Gminny turniej 
Piłki Nożnej dziewcząt i Chłopców szkół 
podstawowych  zaliczany do rYWALIZACJI 
SPOrtOWEJ SZkół GMINY WIŚNIEW.

Zarówno w turnieju pań jak i panów 
mecze rozegrane zostały systemem 
„każdy z każdym”.

Oto wyniki zmagań dziewcząt szkół 
podstawowych:

I miejsce - Wiśniew,
II miejsce - Radomyśl
III miejsce - Śmiary
Rezultaty uzyskane przez chłopców :
I - Wiśniew,
II - Radomyśl,
III – Śmiary 
Był to ostatni turniej w ramach RY-

WALIZACJI SPORTOWEJ SZKÓŁ GMINY 
WIŚNIEW w roku szkolnym 2015/2016. 
Wszystkim serdecznie dziękujemy a wy-
granym gratulujemy. rp

turniej Piłki Nożnej

W czwartek 19 maja 2016 r.  na boisku sportowym w Śmiarach odbył się Gminny turniej Piłki ręcznej dziewcząt i Chłopców szkół 
podstawowych i gimnazjalnych zaliczany do rywalizacji Sportowej Szkół Gminy Wiśniew.

Zarówno w turnieju dziewcząt i chłopców mecze rozegrane zostały systemem ,,każdy z każdym’’. Łącznie odbyło się 12 spotkań. 
Sędzią głównym zawodów był Robert Pierog – gminny animator sportu.

Gminny turniej Piłki ręcznej w Śmiarach

trwają rozgrywki ligi regionalnej LZS
Gminna drużyna piłki nożnej UkS Wiśniew bierze udział w rozgrywkach ligi regio-

nalnej LZS w piłce nożnej „Wiosna 2016”. Na chwilę obecną drużyna rozegrała 4 mecze.
15 maja odbył się mecz inauguracyjny z zespołem Przelew Rzakta. Zawodnicy  

z Wiśniewa ulegli gospodarzom 2:1. Następnie 29 maja piłkarze z  Wiśniewa pod-
jęli u siebie na boisku drużynę LZS Speed Toki pokonując ich 1:0. W ostatnim star-
ciu 5 czerwca na wyjazdowym meczu w Nowych Osinach, UKS Wiśniew pokonał 
gospodarzy „Herkules” Nowe Osiny 5:1.

W niedzielę 12 czerwca o godz. 11:00 na boisku „Ruda” w Wiśniewie, UKS Wiś-
niew podjął lidera rozgrywek LZS Koszewnicę. Był to mecz na szczycie i zakończył 
się remisem 1:1. UKS Wiśniew po 4 kolejkach zajmuje 3 miejsce w lidze, ale ma 
jeszcze 2 mecze do rozegrania, w tym jeden zaległy.

19 czerwca, nasza drużyna rozegrała wyjazdowy mecz z LZS Żeliszew, pokonu-
jąc gospodarzy 3:1 (po pierwszej połowie 1:0)! Bramki dla naszej drużyny zdobyli: 
Krzysztof Borkowski, Mariusz Okniński i Robert Chojecki. 

Gratulujemy serdecznie!
rp

Szkoła Podstawowa – dziewczęta:
I miejsce - Radomyśl, 
II miejsce - Wiśniew, 
III miejsce - Śmiary. 
Szkoła Podstawowa – chłopcy:
I miejsce - Wiśniew, 
II miejsce - Radomyśl, 
III miejsce - Śmiary. 

Gimnazjum – dziewczęta:
I miejsce - Radomyśl, 
II miejsce - Wiśniew, 
III miejsce - Śmiary. 
Gimnazjum – chłopcy:
I miejsce - Śmiary, 
II miejsce - Radomyśl, 
III miejsce - Wiśniew. 

Zawody stały na dość wysokim poziomie i dostarczyły nie lada 
emocji. Wszystkim sportowcom bardzo serdecznie gratulujemy  
i życzymy kolejnych sukcesów.

rp

Poniżej prezentujemy wyniki sportowych zmagań:

S P O R T

Zawodnicy podczas meczu.

Fot. UG.

UKS_WIśniew. 

Fot. UG.
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kONkUrS  
na „Najładniejszą zagrodę  
i najładniejszy ogródek przydomowy  
w gminie Wiśniew”

Już po raz 12. zapraszamy do udziału w konkursie  
„Najładniejsza zagroda i najładniejszy ogródek przydomowy w gminie Wiśniew”. 

Jak co roku odbędzie się on w dwóch kategoriach: zagroda wiejska – dla właścicieli gospodarstw rolnych i ogródek 
przydomowy – dla pozostałych mieszkańców. Termin zgłoszeń upływa 31 lipca 2016 r.  

Rozstrzygnięcie konkursu – tradycyjnie – w trakcie dożynek gminy Wiśniew,  
które w tym roku odbędą się 18 września w Radomyśli. 

Regulamin konkursu oraz karty zgłoszeń dostępne są na naszej stronie internetowej www.wisniew.pl

Zapraszamy!
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tELEFONY dO UrZędU GMINY

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

Zapraszamy na stronę
www.wisniew.pl

e-mail: ug@wisniew.pl

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

113 – Oświata
114 –  Ewidencja Działalności 

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

Numery wewnętrzne Przewodnicząca  
rady Gminy Wiśniew

beata ługowska 
pełni dyżur w pierwsze czwartki miesiąca  

tj.: (7.07, 4.08, 1.09, 6.10, 3.11, 1.12)

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

Osoby zainteresowane  
proszone są o wcześniejszy kontakt  

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

bądź telefonicznie, tel. 25 641 73 13.

Wójt Gminy Wiśniew  
krzysztof kryszczuk  

przyjmuje interesantów  
w każdy czwartek  

w godz. 10.00 – 17.00



Gminne Wieści 31

Gminne Wieści, Bezpłatny Informator Gminy Wiśniew
Adres redakcji: Gminne Wieści, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew, tel. 25 641-73-13 w. 107

Opieka redakcyjna: Wojciech Ostrowski, e-mail: promocja@wisniew.pl
Skład i druk: EFEKT STUDIO Sp. z o.o., ul. Tartaczna 4, 08-300 Sokołów Podlaski, nakład 1000 egz.

„Temat na dziœ”
Wywiady, zapowiedzi i relacje z wydarzeñ 
jakie maj¹ miejsce na terenie gminy Wiœniew.

Og³oszenia z urzêdu i gminy Wiœniew
Aktualne informacje i og³oszenia z urzêdu i gminy Wiœniew.

„Bilans tygodnia”
Podsumowanie audycji „Temat na dziœ” z mijaj¹cego tygodnia.

Krople wiecznoœci*
Audycja fundacji „G³os Ewangelii”.

Bankomat
Audycja przygotowana przez Zwi¹zek Banków Polskich, podsumowuj¹ca 
wydarzenia ekonomiczno-gospodarcze mijaj¹cego tygodnia.

Relaks z ksi¹¿k¹
Fragmenty powieœci nowoœci wydawniczych.

Kwadrans z dobrym przes³aniem
Audycja ks. Marka Ba³wasa, niepe³nosprawnego duszpasterza m³odzie¿y.

Œladami Jana*
Audycja fundacji „G³os ewangelii”.

Reporta¿ Fundacji „G³os Ewangelii”*

K¹cik czytelniczy
Audycja przygotowana przez Gminn¹ Bibliotekê Publiczn¹ w Wiœniewie.

Noc w krainie ³agodnoœci
Blok muzyki z nurtu poezji œpiewnej.

100% Disco 
Blok muzyki z nurtu 
disco i dance. 

Emisja od poniedzia³ku 
do pi¹tku co dwie godziny 

od 10:00 do 22:00

Emisja od poniedzia³ku 
do pi¹tku o godz. 08:30, 

12:30, 16:30, 20:30

Emisja: sobota o ka¿dej 
pe³nej godzinie 

od 10.00 do 22.00.

Emisja od poniedzia³ku 
do pi¹tku o godz. 08:15, 

12:15, 16:15, 20:15

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

Niedziela godz. 17:00

Emisja od poniedzia³ku 
do pi¹tku o godz. 09:30, 

13:30, 17:30, 21:30

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

21:30

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

20:30

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

Emisja: poniedzia³ek 
godz. 11:30, 15:30, 

19:30

Emisja: 
Codziennie 

od 22:00 do 06:00.

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

* Audycje dostêpne od 1 sierpnia br.

Zapraszamy wszystkich s³uchaczy do odwiedzania 
Archiwum DŸwiêków Twojego Radia Wiœniew, 
dostêpnego na stronie www.wisniew.pl

acje z wydarzeñ 
enie gminy Wiœniew.



32 Gminne Wieści

X Festiwal Kuchni Regionalnej

Z wiśniowym
 smakiem

Ponadto w programie m.in.,:
Wesołe miasteczko, grill, ogródek piwny, 
stoiska handlowe (wata cukrowa, popcorn, 
słodycze, zabawki).

Organizatorzy: Patronat medialny:

21.00 
- Gwiazda wieczoru 

Zespół 

„EXTAZY”

12.00 – V Bieg Uliczny „Z wisienką w tle”.
13.30 –  Zespół „POWER-BEAT”.
14.00 –  Ofi cjalne otwarcie �es� walu i powitanie Gości.
14.10 –  Pokaz „Zwyczaju suszenia młodych liści wiśni” 

oraz uroczysta ceremonia zasypywania młodych wiśni.

15.00 - 22.00  
WYSTĘPY ARTYSTYCZNE:
• Dziecięcy Zespół Taneczny „WIŚNIEWIACY”. 
• Widowisko plenerowe w wykonaniu zespołu 

TEATRU MUZA – inscenizacja bajki „Czarnoksiężnik z Krainy OZ”.
• Zespół Ludowy im. Zbigniewa Myrchy „WIŚNIEWIACY”.
• Kabaret „OKNIŃSKI” ze Starych Oknin.
• Zespół „RADOŚĆ” z Radomyśli.

• Zespół NEVER.

17 lipca 2016  
 Skwer przed Urzędem Gminy Wiśniew


