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Tegoroczni prymusi
Do szkoły bez plecaka, na galowo, 
z uśmiechem – to oznacza jedno – 
zakończenie roku szkolnego!

Ostatni dzień roku szkolnego, to 
dzień bardzo uroczysty, podniosły 
zarówno dla uczniów jak również grona 
pedagogicznego. To dzień w którym 
nauczyciel przekazuje uczniowi w formie 
dokumentu – jakim jest świadectwo 
szkolne, podsumowanie całorocznej pracy.

dokończenie na str. 14

Jubileusz 100-lecia 
OSP Wiśniew
Ochotnicza Straż Pożarna w Wiśniewie 
ma 100 lat. Z tej okazji w niedzielę 
2 lipca na placu przed urzędem 
gminy odbyła się jubileuszowa 
uroczystość, podczas której jednostka 
otrzymała Złoty Znak Związku OSP 
RP, a najbardziej zasłużeni druhowie 
odebrali odznaczenia i medale.

dokończenie na str. 16-17

Ireneusz Okniński
ZO Radomyśl

Karolina Zofia Kowalczyk
ZO Wiśniew

Tomasz Okniński
ZO Śmiary
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Informacja Wójta Gminy Wiśniew

• Nr 191/2017 z dnia 17.03.2017 r. w sprawie przedłożenia spra-
wozdania z wykonania budżetu Gminy Wiśniew za 2016 rok 
oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji 
kultury za 2016 rok.

• Nr 192/2017 z dnia 21.03.2017 r. w sprawie powołania komisji 
do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 
ds. funduszy strukturalnych w Urzędzie Gminy Wiśniew.

• Nr 193/ 2017 z dnia 21.03.2017 r. w sprawie ustalenia har-
monogramu czynności w postępowaniu uzupełniającym na 
rok szkolny 2017/2018 do publicznego przedszkola, oddziałów 
przedszkolnych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, 
dla których organem prowadzącym jest Gmina Wiśniew.

• Nr 194/2017 z dnia 27.03.2017 r. w sprawie powołania komi-
sji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania, które 
zostały zniszczone, uszkodzone, bądź niewykorzystane z innych 
przyczyn w procesach wydawania dowodów osobistych w la-
tach 2001 – 2015.

• Nr 195/2017 z dnia 28.04.2017 r. w sprawie zmian do Zarzą-
dzenia Nr 184/2017 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 27.02.2017 r.  
w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego 
ustnego  na sprzedaż samochodu strażackiego marki Jelcz 005.

• Nr 196/2017 z dnia 31.03.2017 r. w sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2017 r.

• Nr 197/2017 z dnia 31.03.2017 r. w sprawie zmian w Wielolet-
niej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniew na lata 2017- 2014.

• Nr 198/2017 z dnia 03.04.2017 r. w sprawie wysokości opłaty 
za przyjęcie ścieków do oczyszczalni w Wiśniewie.

• Nr 199/2017 z dnia 03.04.20217 r. w sprawie powołania komi-
sji ds. szacowania start spowodowanych przez zdarzenia noszą-
ce znamiona klęski żywiołowej w infrastrukturze komunalnej  
w gminie Wiśniew.

• Nr 200/2017 z dnia 7.04.2017 r w sprawie przekazania sprawo-
zdania finansowego Gminy Wiśniew za 2016 rok.

• Nr 201/2017 z dnia 27.04.2017 r. w sprawie ustalenia ceny  
samochodu strażackiego marki Jelcz 005.

• Nr 202/2017 z dnia 28.04.2017 r. w sprawie powołania komisji 
przetargowej do przeprowadzenia przetargu.

• Nr 203/2017 z dnia 05.05.2017 r. w sprawie zmian do Zarządze-
nia Nr 185/2017 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 1 marca 2017 r. 
w sprawie powołania komisji przetargowej.

• Nr 204/2017 z dnia 08.05.2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu 
na stanowisko dyrektora Zespołu Oświatowego w Wiśniewie.

• Nr 205/2017 z dnia 08.05.2017 r. w sprawie ustalenia wysokości 
prewspółczynnika oraz współczynnika proporcji Vat do stoso-
wania w Urzędzie Gminy Wiśniew w  2017 roku.

• Nr 206/2017 z dnia 09.05.2017 r. w sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2017 r. 

• Nr 207/2017 z dnia 12.05.2017 r. w sprawie zmiany Zarządze-
nia Nr 200/2017 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 7 kwietnia 2017 r.  
w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy  
Wiśniew za 2016 r. 

• Nr 208/2017 z dnia 22.05.2017 r. w sprawie wykonania innych 
czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy.  

• Nr 209/2017 z dnia 31.05.2017 r. w sprawie powołania komisji  
konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko  
dyrektora  Zespołu Oświatowego w Wiśniewie.

• Nr 210/2017 z dnia 02.06.2017 r. w sprawie zaopiniowania 
projektu uchwały Rady Powiatu w Siedlcach w sprawie zmiany 
uchwały Rady Powiatu w Siedlcach  z dnia 28.05.2017 r. w spra-
wie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych 
na terenie Powiatu Siedleckiego. 

• Nr 211/2017 z dnia 05.06.2017 r. w sprawie polityki rachunko-
wości do zadania budowa sieci wodociągowej oraz przebudo-
wa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wiśniewie.

• Nr 212 /2017 z dnia 08.06.2017 r. w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury  
- Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie. 

• Nr 213/2017 z dnia 13.06.2017 r. w sprawie powołania komisji 
przetargowej.

• Nr 214/2017 z dnia 13.06.2017 r. w sprawie powołania komisji 
przetargowej.

• Nr 215/2017 z dnia 14.06.2017 r. w sprawie zmiany zarządze-
nia Nr 295-1/10 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 29 marca 2010 r.  
w sprawie regulaminu konkursu o nagrodę Wójta Gminy Wiś-
niew za promocję gminy w dziedzinie: artystycznej, nauki,  
kultury, sportu.

• Nr 216/2017 z dnia 21.06.2017 r. w sprawie zatwierdzenia 
konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Oświatowego 
w Wiśniewie. 

• Nr 217/2017 z dnia 22.06.2017 r. w sprawie powierzenia stano-
wiska Dyrektora Zespołu Oświatowego w Wiśniewie.

• Nr 218/2017 z dnia 22.06.2017 r. w sprawie powołania komisji 
przetargowej.

• Nr 219/2017 z dnia 26.06.2017 r. w sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2017 r.

• Nr 220/2017 z dnia 26.06.2017 r. w sprawie zmian w Wielolet-
niej Prognozie Finansowej Gminy Wiśniew na lata 2017-2024.

• Nr 221/2017 z dnia 27.06.2017 r. w sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2017 r.

ZarZądZenIa Wydane W okresIe od 17 marca 2017 r.  
do 27 cZerWca 2017 r.
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UchWały podjęte prZeZ radę GmIny WIśnIeW
podczas XXVIII sesji w dniu 27 kwietnia 2017 r.  

rada Gminy Wiśniew podjęła następujące uchwały:
• Uchwała Nr XXVIII/189/2017 w sprawie przyjęcia do realizacji 

projektu pt. „Wzrost kompetencji nadzieją na sukces” realizo-
wanego w ramach Osi Priorytetowej IX: Wspieranie włączenia 
społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja 
społeczno- zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020.

• Uchwała Nr XXVIII/190/2017 w sprawie zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej gminy Wiśniew na lata 2017- 2024.

• Uchwała Nr XXVIII/191/2017 w sprawie zmian w budżecie gmi-
ny Wiśniew   na 2017 rok.

• Uchwała Nr XXVIII/192/2017 w sprawie zmiany uchwały  
Nr IX/44/2011 Rady Gminy Wiśniew z dnia 14 września 2011 r. 

• w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiąz-
ki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym 
wymiarze godzin oraz dla pedagoga, psychologa, logopedy.

• Uchwała nr XXVIII/193/2017 w sprawie zasad ustalania i wyso-
kości diet dla radnych Rady Gminy Wiśniew.

podczas XXIX sesji w dniu 26 maja 2017 r.  
rada Gminy Wiśniew podjęła następujące uchwały:

• Uchwała Nr XXIX/194/2017 w sprawie upoważnienia Wójta Gmi-
ny do wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieru-
chomości mienia gminnego w miejscowości Śmiary. 

• Uchwała Nr XXIX/195/2017 w sprawie zmiany w Wieloletniej  
Prognozie Finansowej gminy Wiśniew na lata 2017-2024.

• Uchwała Nr XXIX/196/2017 w sprawie zmiany w budżecie gminy 
Wiśniew na 2017 rok.

• Uchwała Nr XXIX/197/2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego 
sprawozdania finansowego Gminy Wiśniew wraz ze sprawozda-
niem z wykonania budżetu za 2016 rok.

• Uchwała Nr XXIX/198/2017 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 
Wiśniew absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 r.

podczas XXX sesji w dniu 12 czerwca 2017 r. rada Gminy Wiś-
niew podjęła następujące uchwały:

• Uchwała Nr XXX/199/2017 w sprawie upoważnienia Wój-
ta Gminy do wyrażenia zgody na obciążenie służebnością 
przesyłu nieruchomości mienia gminnego w miejscowości 
Borki Sołdy. 

• Uchwała nr XXX/200/2017 w sprawie uchwalenia wieloletnie-
go Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 
Wiśniew na lata 2017- 2021.

• Uchwała nr XXX/201/2017 w sprawie zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej gminy Wiśniew na lata 2017- 2024.

• Uchwała Nr XXX/202/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy 
Wiśniew na 2017 rok.

• Uchwała Nr XXX/203/2017 w sprawie skargi na działalność 
Wójta Gminy Wiśniew.
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absolutorium dla wójta po raz 15. 
Wójt gminy krzysztof kryszczuk po raz piętnasty otrzymał ab-

solutorium od rady Gminy Wiśniew. czternastu radnych obecnych 
na XXIX sesji pozytywnie oceniło wykonanie budżetu za 2016 rok.

Sesja absolutoryjna odbyła się 26 maja br. w sali widowisko-
wej Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie. Głosowanie nad 
absolutorium poprzedziły sprawozdania z działalności:
- Młodzieżowej Rady Gminy Wiśniew - sprawozdanie złożyła 

aleksandra kryszczuk, przewodnicząca MRG,
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniewie - sprawo-

zdanie zaprezentowała kierownik GOPS anetta roszkowska,
- Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

- sprawozdanie przedstawił przewodniczący GKRPA ks. kano-
nik henryk krupa, proboszcz parafii Wiśniew,

- Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie - sprawozdanie 
przedstawiła dyrektor GOK janina dołgich,

- Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP w Wiśniewie - sprawozda-
nie złożył prezes ZOG karol Woźniak.

- Komisariatu Policji w Skórcu - sprawozdanie przedstawił Ko-
mendant Komisariatu asp. szt. mirosław michalczyk.

W punkcie dotyczącym uchwał budżetowych, sylwia paryła – Skarb-
nik Gminy omówiła zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2017 r. i w Wie-
loletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiśniew na lata 2017-2024.

Zebrani na sesji mieli możliwość obejrzenia slajdów przedsta-
wiających pracę poszczególnych referatów Urzędu Gminy, wiado-
mości dotyczące jednostek organizacyjnych gminy, zestawienia  
i wykresy zawierające dane o majątku, dochody i wydatki budże-
tu w 2016 r. w zestawieniu z latami poprzednimi.

Po prezentacji, przewodnicząca Rady Gminy Beata ługowska 
odczytała treść uchwały w sprawie absolutorium dla wójta gminy 
Wiśniew. Podczas głosowania wszyscy radni obecni na sesji byli 
za jej przyjęciem.

Po głosowaniu wójt podziękował Radzie Gminy, sołtysom, 
kierownikom referatów i pracownikom Urzędu za dobrą współ-
pracę. Podkreślił, że udzielone absolutorium po raz kolejny doda-
je mu energii do dalszej wytężonej pracy.

Treść wszystkich uchwał podjętych przez radę gminy oraz pro-
tokół z XXIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Wiśniew, opublikowano 
na internetowej stronie Gminy Wiśniew w zakładce BIP.

wo

Głosowanie nad absolutorium. Fot. UG
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Inwestycje w gminie Wiśniew 2017

W ubiegłym roku z wykorzystaniem funduszu sołeckiego na te-
renie placu przy świetlicy wiejskiej w Wólce Wiśniewskiej zaprojek-
towany został garaż na potrzeby miejscowej jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej. Garaż o wymiarach w podstawie 10 x 6 m i wy-
sokości 4,8 m (do kalenicy) zaprojektowano o konstrukcji stalowej 
obłożonej płytą warstwową z wypełnieniem pianką poliuretanową. 

W roku bieżącym gmina zamierzała wybudować budynek. 
Przeprowadzono rozpoznanie cenowe, w którym najniższą ofertę 
złożył wykonawca deklarujący wykonanie zamówienia za 75.000 zł. 

Po dalszej analizie potrzeb i rozmowie z przedstawiciela-
mi jednostki OSP w Wólce Wiśniewskiej postanowiono zmienić 
sposób wykonania garażu. Zdecydowano zakupić garaż stalowy 
nieocieplony, który zostanie posadowiony na płycie żelbetowej. 
Druhowie z Wólki Wiśniewskiej zadeklarowali, że płytę wykonają 
we własnym zakresie. Przewiduje się, że w ten sposób zostanie 
zaoszczędzona kwota ok. 40.000 zł.

Budowa garażu dla osp w Wólce Wiśniewskiej

projekt przebudowy ul. południowej w Wiśniewie

Mieszkańcy wschodniej części ul. Południowej mogą cieszyć 
się z wybudowanej w zeszłym roku nowej nawierzchni drogi przy 
ich działkach. Wykonany z kostki betonowej ciąg pieszo-jezd-
ny zapewnia wygodne dojście i dojazd do okolicznych posesji.  
Nowej drogi pozazdrościli sąsiadom mieszkańcy zachodniej części 
ulicy, przypominając o swoich potrzebach w tym zakresie i złożo-
nych wcześniej wnioskach. W tegorocznym budżecie Rada Gmi-
ny przewidziała środki finansowe na opracowanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej budowy drogi w zachodniej części  
ul. Południowej. Na wykonawcę dokumentacji w wyniku przepro-
wadzonego rozpoznania cenowego wybrano firmę „Vega” Projek-
towanie Dróg z Siedlec, która zaoferowała opracowanie projektu 
za wynagrodzeniem 14.514,00 zł w terminie do 31 października br.

Dotychczas projektant przedstawił wstępne propozycje rozwią-
zań projektowych, które obecnie są analizowane. Podobnie, jak  
w przypadku wschodniej części ulicy, poważny problem stanowi 
zbyt wąski, bo tylko sześciometrowy, ewidencyjny pas drogowy.

projekt przebudowy drogi w miejscowości  
Wiśniew-kolonia (strona zachodnia)

Droga gminna w zachodniej części Wiśniewa-Kolonii jest w złym 
stanie technicznym. Widoczne są liczne spękania świadczące o sła-
bej podbudowie istniejącej nawierzchni asfaltowej. W celu poprawy 
sytuacji i wyeliminowania możliwości przenoszenia spękań na prze-
widzianą do wykonania nową nawierzchnię w lutym przystąpiono 
do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Przepro-
wadzono rozpoznanie cenowe i wybrano do wykonania zamówienia 
Firmę Projektowo-Usługową „Darfik” z Siedlec. Dokumentacja zo-
stanie wykonana do 15 sierpnia br. i będzie kosztowała 15.621,00 zł.

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości łupiny

Stopień „wodociągowania” gminy jest bardzo wysoki i wynosi 
97%. Obecnie mieszkańcy wszystkich miejscowości korzystają już  
z gminnej sieci zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Do wykonania po-
zostały tylko pojedyncze krótkie odcinki sieci wodociągowej wzdłuż 
bocznych dróg, najczęściej tam, gdzie ostatnio powstała lub powsta-
je nowa zabudowa. W tym roku zaprojektowano już krótki bo dwu-
stumetrowy odcinek sieci wodociągowej w Łupinach wzdłuż drogi 
wewnętrznej. Koszt dokumentacji wyniósł 4.428,00 zł, projekt wy-
konało Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji „M-Projekt” z Siedlec.

W tym roku zaplanowane jest również wybudowanie zapro-
jektowanego odcinka sieci wodociągowej.

Plac pod budynek garażu. Fot. UG

Droga w Wiśniewie-Kolinii. Fot. UG

ul. Południowa w Wiśniewie. Fot. UG

Wodociąg w Łupinach. Fot. UG
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Zakup drzwi garażowych dla osp Gostchorz

W ostatnich latach  
w poszczególnych strażnicach 
Ochotniczych Straży Pożar-
nych montowane były nowe 
bramy garażowe. W tym roku 
przyszła kolej na strażnicę  
w Gostchorzy. W I kwartale 
w strażnicy zmontowano bra-
mę segmentową otwieraną 

ręcznie przekładnią łańcuchową. Koszt zakupu i montażu bramy 
wraz z dodatkowymi drzwiami technicznymi wyniósł 6 998,70 zł.

Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu

W kwietniu br. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie udzielił promesy na dofi-
nansowanie zadania usunięcia i unieszkodliwienia azbestu na terenie 
naszej gminy. Dotacja wyniesie 35.634 zł, co stanowi 85% wartości 
całego zadania. W wyniku przeprowadzonego rozpoznania cenowe-
go wybrano najkorzystniejszą ofertę, którą złożyła firma „Środowisko 
i Innowacje Sp. z o.o.” z siedzibą w Dobrowie gm. Tuczępy. Firma za 
41.923,26 zł zobowiązała się zutylizować 105 ton wyrobów zawierają-
cych azbest, co umożliwi usunąć azbest z terenu pięćdziesięciu posesji 
naszej gminy. 10 maja podpisano stosowną umowę, zgodnie z którą 
zadanie zostanie wykonane w terminie do 20 października br.

sprzęt ratowniczy dla jednostek osp

Decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Gmina Wiśniew uzyskała 
dofinansowanie w wysokości 50% kosztów całkowitych na zakup 
sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 
z terenu naszej gminy. Poszczególne jednostki zgłosiły potrzeby 
zakupu sprzętu za łączną kwotę 29 958,27 zł. Połowę tej kwoty,  
tj. 14 979 zł będzie stanowiła dotacja z WFOŚiGW. Specjalistyczny 
sprzęt, w postaci: ubrań specjalnych, pompy szlamowej, prądownic 
turbo, rozdzielaczy kulowych, przewodów hydraulicznych i węży 
strażackich trafi do OSP: Wiśniew, Gostchorz, Łupiny, Radomyśl  
i Wólka Wiśniewska. Zakup dokonany zostanie w III kwartale br.

Budowa i modernizacja dróg dojazdowych  
do gruntów rolnych

Na początku br. został 
przygotowany i złożony 
wniosek do Urzędu Mar-
szałkowskiego o dotacje ze 
środków związanych z wyłą-
czeniem z produkcji gruntów 
rolnych budowy i moderniza-
cji dwóch dróg dojazdowych:
- drogi Nowe Okniny – Stare 
Okniny o długości ok. 2,0 km,
- drogi Mościbrody – Helenów 
o długości ok. 0,7 km.

Zakres robót przy dro-
dze Nowe Okniny – Stare Okniny wyceniony został na 461.315,52 zł, 
z czego dotacja miała stanowić 50% wartości, tj. 230.657 zł.  
Zakres modernizacji drugiej z dróg Mościbrody – Helenów skosz-
torysowano na 203.630,40 zł, a wnioskowana kwota dotacji  
wyniosła 101.815 zł. 

Budowa ulicy sanitariuszek w Wiśniewie

W kwietniu br. Gmina Wiśniew za pośrednictwem Lokalnej 
Grupy Działania Ziemi Siedleckiej złożyła wniosek o dofinansowa-
nie przedsięwzięcia pod tytułem „Poprawa dostępności komunika-
cyjnej budynków użyteczności publicznej poprzez budowę ul. Sani-
tariuszek w Wiśniewie” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Wniosek przeszedł w Siedlcach pomyślną ocenę wstępną w zakresie 
zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju i został przekazany do weryfikacji 
do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie. Całkowita wartość inwe-

stycji objęta wnioskiem 
wynosi 199 999,98 zł, 
a wnioskowane dofi-
nansowanie 127 259 zł. 
Projekt zakłada wyko-
nanie nowej nawierzch-
ni jezdni na odcinku  
o długości ok. 190 m 
oraz chodnika, zjazdów  
i parkingu w ciągu 
przedmiotowej drogi.

Sprzęt OSP. Fot. UG

Fot. UG

ul. Sanitariuszek w Wiśniewie. Fot. UG
Droga w Okninach. Fot. UG
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30 maja br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazo-
wieckiego w Warszawie została podpisana umowa o przyznaniu 
pomocy na operację z zakresu gospodarki wodno-ściekowej pod 
tytułem „Budowa sieci wodociągowej oraz przebudowa i rozbu-
dowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wiśniew”. Przedsię-
wzięcie dofinansowane zostanie z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020.

Gmina Wiśniew była jedną z czterdziestu sześciu gmin, którym zo-
stało przyznane dofinansowanie, spośród dwustu dwudziestu pięciu, 
które pomyślnie przeszły ocenę formalną i merytoryczną. Na realiza-
cję zadania uzyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 1 997 231 zł,  
a całkowity koszt operacji wyceniony został na 3 860 750,81 zł. Zada-
nie będzie realizowane w dwóch etapach. W etapie I, w ramach części 
dotyczącej budowy sieci wodociągowej, wymieniony zostanie rurociąg 
z rur azbestowo-cementowych w Wiśniewie w ul. Kościuszki. Etap II 
dotyczy przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Wiśniewie. 
Zakończenie realizacji całej operacji przewidziane jest w maju 2019 r.

Budowa boiska piłkarskiego w Wiśniewie

Do dnia przygotowy-
wania niniejszego numeru 
do druku nie została zakoń-
czona ocena naszego wnio-
sku złożonego w I kwartale 
br. do Ministerstwa Sportu 
i Turystyki o dofinansowa-
nie ze środków „Programu 
rozwoju infrastruktury 
sportowej 2017” budowy 
boiska piłkarskiego w Wiśniewie. Na budowę pełnowymiarowego 
boiska trawiastego z bieżnią, trybunami, szatnią, drogami i placami 
wewnętrznymi, oświetleniem oraz ogrodzeniem gmina stara się 
uzyskać dofinansowanie w wysokości 1.471.599 zł.

W przypadku uzyskania dofinansowania, jeszcze w tym roku, 
zostanie ogłoszony przetarg na realizację I etapu przedsięwzięcia, tj.  
na wykonanie robót ziemnych, budowę płyty boiska oraz ogrodzenia.

przebudowa drogi w starych okninach

Zakończono przebudowę drogi gminnej przez wieś w Starych 
Okninach. Wykonawcą wybranym w postępowaniu przetargo-
wym jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „Mikst”  
z Węgrowa. Zakres robót przewiduje przebudowę drogi na  
odcinku ok. 800 m od mostu w kierunku południowym. Zadanie 
zostanie zrealizowane przed terminem określonym w umowie na  
17 sierpnia br. Wartość zadania wyniesie ok. 380.000 zł.

decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji  
celu publicznego

Dnia 4 maja 2017 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego na budowę gminnej drogi wewnętrznej 
z częściowym wydzieleniem gruntów pod drogę w Borkach-Padu-
chach na części działek o numerach w ewidencji gruntów: 417, 418, 
419, 420, 421, 425, 426/5, 427, 428/2, 429, 430, 431. Inwestycja 
przewiduje budowę drogi o długości ok. 115 m z jezdnią o szerokości 
5,5 m oraz z dwustronnymi poboczami o szerokości 0,75 m.

19 maja 2017 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego na budowę odcinka rozdzielczej sieci 
wodociągowej w Łupinach na części działek o numerach w ewi-
dencji gruntów: 833 – droga powiatowa, 840 – droga wewnętrz-
na. Wybudowany wodociąg będzie miał długość ok. 200 m.

Aktualnie toczą się postępowania o wydanie decyzji celu pub-
licznego dla inwestycji polegających na:
- budowie gminnej drogi wewnętrznej z częściowym wydzieleniem 
gruntu pod drogę w Mroczkach na części działek o numerach  
w ewidencji gruntów: 262, 698,
- budowie odcinka kanalizacji sanitarnej w Wiśniewie na części 
działek o numerach w ewidencji gruntów: 986, 970/3,
- budowie odcinka kanalizacji sanitarnej w Wiśniewie na części 
działek o numerach w ewidencji gruntów: 970/3, 980, 1040/4.

dofinansowanie gospodarki wodno-ściekowej

Podpisanie umowy. Fot. DK

Teren pod boisko. Fot. UG

Droga w Starych Okninach. Fot. UG

Fot. UG
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Ważną inwesty-
cją w tegorocznym 
budżecie jest termo-
modernizacja i prze-
budowa budynku 
urzędu gminy. Gmina 
przystąpi do realizacji 
projektu wybranego 
spośród prac zgłoszo-
nych do konkursu architektonicznego przeprowadzonego w 2014 r. 
Projekt budowlany i wykonawczy został opracowany w 2015 r. przez 
firmę PP Studio Patryk Pniewski z Gdyni.

Aktualnie przygotowywane jest postępowanie przetargowe 
na wykonanie I etapu termomodernizacji i przebudowy budynku. 
Zakres robót będzie obejmował wymianę dachu, wykonanie ele-
wacji z termomodernizacją oraz rozbudowę o zespół wejściowy 
z windą dla osób niepełnosprawnych. Wartość robót I etapu wy-
ceniona została na ok. 1.500.000 zł, zakończenie robót przewi-
dziane jest jesienią przyszłego roku.

przebudowa budynku Zespołu oświatowego  
w radomyśli

5 czerwca w Zespole Oświatowym w Radomyśli rozpoczęła 
się przebudowa i remont części pomieszczeń budynku szkolnego. 
Zamówienia udzielono wykonawcy wybranemu w drodze prze-
targu nieograniczonego – firmie Zbigniew Radzikowski Usługi 
Remontowo-Budowlane z Siedlec, która zaoferowała wykonanie 
zadania za wynagrodzeniem 420.793,41 zł. Zgodnie z zawartą 
umową wykonawca wykona wewnątrz budynku roboty, polegają-
ce na wydzieleniu pomieszczeń przedszkolnych, przystosowaniu 
części żywieniowej do 
obowiązujących prze-
pisów oraz remoncie 
części sal lekcyjnych, 
korytarzy, klatki scho-
dowej i sanitariatów, 
w tym wymianie insta-
lacji grzewczej. Roboty 
mają zakończyć się 23 
sierpnia br.

przebudowa budynku Zespołu oświatowego  
w śmiarach

projektowanie kanalizacji sanitarnej

W środę 10 maja 
w Urzędzie Gminy Wiś-
niew podpisana została 
umowy na przebudowę 
budynku Zespołu Oświa-
towego w Śmiarach. 
Zakres zamówienia obej-
muje roboty budowlane 
polegające na rozbudo-
wie istniejącego budyn-
ku szkoły o zewnętrzne 

schody ewakuacyjne oraz częściową przebudowę i remont pomiesz-
czeń: biblioteki, przedszkola, korytarza na I piętrze i dwóch sal lekcyj-
nych. Wykonawca, tj. firma Invest-Ciołek Jarosław ze Starej Wróbliny 
gm. Łuków rozpoczął roboty na początku czerwca. Wartość robót wy-
nosi 188.400,00 zł, a ich zakończenie przewidziane jest 23 sierpnia br.

termomodernizacja i przebudowa budynku  
Urzędu Gminy Wiśniew

Trwają prace projektowe sieci kanalizacji sanitarnej w miej-
scowościach: Wiśniew, Kaczory, Tworki, Gostchorz, Wiśniew-
-Kolonia, Mościbrody i Borki-Kosiorki. Przypomnijmy, że zakres 
dokumentacji został podzielony na trzy części:

-  na terenie miejscowości: Kaczory, Tworki, Gostchorz, Wiśniew; 
część zakresem obejmuje obszar o powierzchni ok. 120 ha,  
na terenie którego zostanie zaprojektowana sieć grawita-
cyjno-ciśnieniowa o łącznej długości ok. 9 km i ok. 200 szt.  
przyłączy kanalizacyjnych,

-  na terenie miejscowości: Wiśniew, Wiśniew-Kolonia, Mości-
brody i Borki-Kosiorki; ta część z kolei obejmuje obszar o po-
wierzchni ok. 140 ha, a zaprojektowana sieć grawitacyjno-
-ciśnieniowa będzie miała długość ok. 14 km i ok. 210 szt. 
przyłączy kanalizacyjnych,

-  na terenie miejscowości Wiśniew; ta część dotyczy ob-
szaru o powierzchni ok. 20 ha i sieci o długości ok. 1,5 km  
za istniejącą pompownią ścieków na przedłużeniu w kierunku 
wschodnim ulicy Kościuszki.

Część pierwszą i drugą wykonuje Zakład Techniki Sanitarnej 
„Instech” z Cekanowa gm. Słupno, a część trzecią firma Instalacje 
Sanitarne z siedzibą w Białej Podlaskiej. Opracowanie projektów 
łącznie będzie kosztowało ok. 172.000 zł, termin wykonania okre-
ślono do końca listopada br. 

Dotychczas odbyły się już spotkania z mieszkańcami wszyst-
kich ww. miejscowości, projektanci dokonali wizji w terenie  
i wkrótce mają przedstawić wyniki swoich prac. Przewidujemy,  
że w sierpniu będzie można zapoznać się z propozycjami roz-
wiązań projektowych.

Równolegle z pracami projektowymi toczą się postępowania 
dotyczące środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięć.

Najbardziej zaawansowany jest najmniejszy temat, tj. pro-
jekt sieci kanalizacji sanitarnej w południowo-wschodniej części 
Wiśniewa. Projektanci złożyli do weryfikacji opracowany projekt 
budowlany.

W związku z tym, że ciągle napływają deklaracje – wnioski na 
przyłączenie do projektowanej sieci kanalizacyjnej, co w istotny 
sposób utrudnia prace projektowe informujemy, że ostateczny 
termin składania wniosków upływa 21 lipca br. Osoby, które zgło-
szą się później nie zostaną objęte projektem i w przypadku chęci 
podłączenia swojej nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej 
dokumentację będą musiały opracować we własnym zakresie.

Remont szkoły w Radomyśli. Fot. UG

Remont szkoły w Śmiarach. Fot. UG

Fot. UG
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Wykonawcą budowy 
świetlicy w Tworkach jest 
firma Usługi Budowla-
ne Aleksander Bancerz 
z Wólki Domaszewskiej 
gm. Wojcieszków. Po-
dobnie jak przy świetlicy 
w Daćbogach również i 
Tworkach tempo robót 
jest wysokie. Obecnie 
zaawansowanie budowy wynosi ok. 80%, odbiór przewidziany  
29 września br. jest niezagrożony. Po budynku starej świetlicy nie 
ma już śladu, została rozebrana i od strony drogi widoczny jest  
w pełnej okazałości nowy obiekt. Nowa świetlica ma powierzch-
nię użytkową 334,46 m2 i kubaturę 1989,20 m3. Pełny program 
użytkowy przedstawia się następująco: komunikacja 16,49 m2, 
sala świetlicy 206,71 m2, klatka schodowa 11,26 m2, zmywalnia 
4,74 m2, aneks kuchenny 33,75 m2, magazyn 6,11 m2, kotłownia 
7,03 m2, toalety 17,99 m2, pomieszczenie porządkowe 3,91 m2, 
sala mała 26,06 m2, pomieszczenie porządkowe 1,59 m2. Zgodnie  
z obowiązującymi przepisami obiekt przystosowany będzie dla 
osób niepełnosprawnych. Na zewnątrz zaprojektowano powierzch-
nie utwardzone kostką betonową z miejscami postojowymi dla  
pojazdów. Roboty będą w sumie kosztowały 1.086.096,04 zł.

Na przystankach auto-
busowych administrowa-
nych przez gminę stanęły 
dwie nowe wiaty, które zo-
stały zakupione i zamonto-
wane w Nowych Okninach 
i Wólce Wiśniewskiej. Wia-
ty wykonane są z profili 
stalowych lakierowanych 
proszkowo, zadaszone po-

liwęglanem komorowym, ze ścianami ze szkła hartowanego. W wia-
tach znajdują się wygodne ławki. Całość w sumie kosztowała 11.700  zł.

odnawialne źródła energii dla mieszkańców 
Gminy Wiśniew

Złożony w ub. roku 
wniosek o dotację z Regio-
nalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa 
Mazowieckiego na zakup 
i montaż indywidualnych 
instalacji odnawialnych 
źródeł energii na terenie 
gminy Wiśniew, pomimo 
uzyskania 57 punktów (z 83 
możliwych do zdobycia),  nie został skierowany do dofinansowania. 

O wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego (EFRR) w ramach osi priorytetowej 4 „Przejście na gospo-
darkę niskoemisyjną” Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z działania 4.1  
- „Odnawialne źródła energii” - typ projektu - Infrastruktura do 
produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych (OZE) ubie-
gało się ponad 300 beneficjentów, a na dotacje przewidziano 
łącznie tylko ok. 42 miliony złotych. Konkurencja była więc bardzo 
duża. Tylko nasz wniosek, obejmujący zakup i montaż 516 kpl. 
instalacji OZE, w tym:  325 kpl. kolektorów słonecznych, 171 kpl. 
paneli fotowoltaicznych, 20 kpl. pomp ciepła, wyceniony został 
na blisko 7 milionów 300 tysięcy złotych.

nowe wiaty na przystankach autobusowych

siłownia w starych okninach

W czerwcu br. na wnio-
sek sołectwa Starych Oknin 
został zakupiony sprzęt do 
ćwiczeń do siłowni plenero-
wej. Zakupiony sprzęt to dwa 
solidne i proste w obsłudze 
wolnostojące urządzenia do 
ćwiczeń różnych partii ciała 
tj.: rower wolnostojący oraz 
twister z wahadłem.  

Całkowity koszt zaku-
pu sprzętu wyniósł nie-
spełna cztery tysiące złotych i został w całości opłacony z fundu-
szu sołeckiego w ramach przedsięwzięcia pn. „Poprawa kondycji 
fizycznej naszych mieszkańców”. Mieszkańcy gminy Wiśniew po-
nownie udowodnili, że potrafią samodzielnie wykorzystywać 
przyznane im środki finansowe, co daje im realny wpływ na roz-
wój swoich miejscowości.

Budowa świetlicy wiejskiej w tworkach

przebudowa świetlicy wiejskiej w daćbogach

Roboty budowlane przy przebudowie świetlicy w Daćbogach 
zmierzają ku końcowi. Wykonawca, tj. Zakład Elektrotechniczny „Zel-
tech” z Siedlec znacznie wyprzedza harmonogram robót przewidują-
cy odbiór inwestycji do 15 grudnia 2017 r. Obecnie zaawansowanie 
robót wynosi ponad 75%, do wykonania pozostało jeszcze część ro-
bót wykończeniowych oraz zagospodarowanie terenu. Całe zada-
nie inwestycyjne kosztowało będzie nieco ponad 950.000 zł. 

Kubatura budynku po przebudowie będzie wynosić ok. 1.600 m3, 
wewnątrz będą znajdowały się pomieszczenia: dużej świetlicy  
o powierzchni użytkowej 101,25 m2, małej świetlicy – 38,49 m2, holu 
– 7,15 m2, korytarza – 5,50 m2, aneksu kuchennego – 21,27 m2, zmy-
walni – 3,44 m2 i dwóch toalet – 7,72 m2. Obiekt będzie dostosowany 
do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na zewnętrz wybudowany zo-
stał nowy zbiornik na nieczystości ciekłe z odcinkiem kanalizacji sa-
nitarnej, a wkrótce wykonane zostaną: zjazd z drogi powiatowej, 
ciągi pieszo-jezdne i utwardzone miejsca parkingowe.

Świetlica w Tworkach. Fot. UG

Świetlica w Daćbogach. Fot. UG
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Uwaga!  
Zaostrzenie przepisów w sprawie wycinki drzew
Informujemy mieszkańców Gminy Wiśniew, że z dniem 17 czerwca br. weszła w życie ustawa  
z dnia 11 maja 2017 roku o zmianie ustawy o ochronie przyrody. Ustawa ta zmienia zasady 
usuwania drzew i krzewów na terenach nieleśnych.

ZGłosZenIe
Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, każde planowane usunięcie drzew i krzewów na cele nie 
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej nieruchomości nieleśnych (grunt orny, łąka, 
pastwisko, zadrzewienie, grunt zabudowany, nieużytek) stanowiących własność osób fizycznych wymaga zgłoszenia w Urzędzie Gminy.

obwód pnia mierzony 
na wysokości 5 cm Gatunek drzewa

80 cm i więcej topole, Wierzby, klon jesionolistny, klon srebrzysty.

65 cm i więcej kasztanowiec zwyczajny, robinia akacjowa, platan klonolistny.
50 cm i więcej pozostałe gatunki drzew.

Przepisów nie stosuję się w przypadku drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza wymiarów wskazanych w tabeli.

Nie wymaga dokonania zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia na wycięcie z terenów nieleśnych, m.in.:
- drzewa o wymiarach obwodu pnia na wysokości 5 cm mniejszych od wyżej wymienionych w tabeli;
- drzewa i krzewy owocowe;
- krzewy rosnące w skupisku do 25 m2;
- krzewy rosnące na terenach pokrytych roślinnością pełniących funkcje ozdobne;
- drzewa lub krzewy usuwane w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;
- drzewa stanowiące złom lub wywroty usuwane przez straż pożarną, wojsko, firmy dostarczające media 

(wodociągowe, energetyczne, gazowe, zarządców dróg i infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania 
lub podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu);

- drzewa usuwane w celu prowadzenia akcji ratowniczej przez straż pożarną i inne służby ustawowo powołane do niesienia 
pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;

- drzewa gatunku Bożodrzew gruczołowaty;
ZeZWoLenIe
Zezwolenie na usunięcie drzewa z nieruchomości nieleśnych wymagane jest w przypadku gdy nieruchomość ta:

- stanowi własność osób fizycznych i przeznaczona jest na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
- stanowi własność inną niż osób fizycznych tj. osób prawnych, jednostek organizacyjnych i itp.

Przepisów nie stosuję się w przypadku drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza wymiarów wskazanych w tabeli.
Zgłoszenie o wycince (na cele nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej) powinno zawierać:

- z lewej strony: Imię i nazwisko wnioskodawcy, adres i numer telefonu;
- z prawej strony: miejscowość i data;
- Zwrot: Do Wójta Gminy Wiśniew;
- Nagłówek: Zgłoszenie;
- oznaczenie nieruchomości z której drzewo ma być usunięte (nr działki);
- przyczynę usunięcia drzewa;
- czy usunięcie drzewa wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej?
- rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

Zgłoszenie należy złożyć w kancelarii Urzędu Gminy.
W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia do kancelarii gminy, Wójt Gminy za pośrednictwem pracownika urzędu, dokonuje 
oględzin ustalając nazwę gatunku drzewa oraz obwód pnia na wysokości 5 cm. W terminie 14 dni od dnia oględzin Wójt Gminy może, 
w drodze decyzji administracyjnej wnieść sprzeciw (gdy nieruchomość wpisana jest do rejestru zabytków, miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego przewiduje ochronę zieleni w tym terenie-park krajobrazowy, rezerwat etc., drzewo jest pomnikiem przyrody 
lub gdy właściciel nieruchomości nie uzupełnił w terminie braków w zgłoszeniu). Jeżeli w terminie 2 tygodni Wójt Gminy nie wniesie 
sprzeciwu można usunąć drzewo. Od wizyty urzędnika jest 6 miesięcy na usunięcie drzewa. Jeżeli po upływie terminu nie zostanie 
usunięte drzewo lub krzewy, ponownie należy złożyć zgłoszenie.
Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wnioskodawca wystąpi  o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, a budowa ta ma związek 
z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości na której rosło usunięte drzewo – Wójt Gminy – 
uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek 
uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa, czyli tyle ile płaci firma (obecnie 500,00 zł za centymetr obwodu ściętego drzewa (np. obwód ścię-
tego drzewa ma 200 cm to opłata 100 tyś zł. Taki obowiązek obciąży także osobę, która kupi w tym czasie nieruchomość. Nabywca będzie 
miał wgląd do protokołu z oględzin. Ma go to uchronić przed kupowaniem „kota w worku” i płacenia za ewentualne cudze winy.

WaŻne!
Usunięcie drzewa bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem terminu (na wniesienie sprzeciwu przez Wójta Gminy), pomimo sprzeciwu 
Wójta Gminy oraz bez wymaganego zezwolenia w przypadkach, gdy jest ono wymagane obarczone jest administracyjną karą pieniężną!
Wysokość kar (jak i wysokość opłat za usunięcie drzewa) zostanie ustalona przez Ministra Środowiska (w połowie lipca 2017 r.). Obec-
nie kary administracyjne wynoszą dwukrotność opłaty jak za wycinkę, jaką płacą firmy uzyskując zezwolenie na nią. przykładowo 
dla drzewa o obwodzie pnia 2 m wynosi obecnie 200 tys. zł (200 cm x 500 zł x 2).                                                                                      jt
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działalność konkursowo-projektowa
Gminnego ośrodka pomocy społecznej w Wiśniewie

W 2016 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Wiśnie-
wie podpisał umowę partnerską w ramach której złożony został 
wniosek na realizację Projektu „aktywność  współpraca popła-
ca” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś Prioryte-
towa IX Wspieranie włączenia społecznego  i walka z ubóstwem, 
Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczo-
nych  i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Liderem pro-
jektu jest Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej  
w Krzesku, partnerami projektu są: Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Wiśniewie, Gminny Ośrodek w Kotuniu, Gminny Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Siedlcach, Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Domanicach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Wodyniach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbuczy-
nie, Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach oraz Centrum Rozwoju 
ORTUS Elżbieta Roszczak. Wniosek został pozytywnie oceniony, 
w związku z tym w miesiącu  lutym 2017 r. podpisano umo-
wę  na dofinansowanie. Okres realizacji projektu: 01.03.2017 r.  
– 31.10.2018 r., w tym I edycja –  01.03.2017 r. – 31.12.2017 r., 
oraz II edycja – 01.01.2018 r. – 31.10.2018 r. 

Ponadto GOPS w Wiśniewie podpisał umowę partnerską 
w ramach której złożony został wniosek na realizację Projektu 
„Wzrost kompetencji nadzieją na sukces” w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 
2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecz-
nego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno– 
zawodowa osób wykluczonych   i przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu. Liderem projektu jest Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Kotuniu, partnerami są: Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Wiśniewie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Siedlcach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skórcu, 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodyniach, Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Mokobodach, Powiatowy Urząd 
Pracy w Siedlcach oraz CARITAS Diecezji Siedleckiej – Centrum 

Integracji Społecznej w Siedlcach. Wniosek został pozytywnie oce-
niony i w dniu  26 maja 2017 r. podpisano umowę na dofinansowa-
nie.  Okres realizacji projektu:  01.07.2017 r. – 31.10.2018 r. Rekru-
tacja osób zainteresowanych odbywać się będzie od 1 lipca 2017 r.

Wszelkie informacje na temat rekrutacji zamieszczone są na 
stronie www.wisniew.ops.pl 

W dniu 28.03.2017 r. złożony został wniosek na realizację 
Projektu „dobra pora na aktywnego seniora” w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 
2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społeczne-
go  i walka z ubóstwem, Działanie 9.2  Usługi społeczne i usługi 
zdrowotne. Liderem projektu jest Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Zbuczynie, partnerami zaś: Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Wiśniewie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Siedlcach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skórcu, 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotuniu. Planowany 
okres realizacji projektu:  01.10.2017 r. – 30.09.2019 r.

Wypoczynek letni
W terminie od 01.07.2017 r. do 15.07.2017 r. troje dzieci z tere-

nu Gminy Wiśniew uczestniczyło w obozie wypoczynkowym nad 
morzem w ramach programu „Pogodne Lato 2017”.” do Lubiatowa 
na morzem. Ponadto w okresie od 03.08.2017 do 12.08.2017 r. sied-
mioro  dzieci spędzi wakacje w górach  w miejscowości Biały Dunajec. 
Wyjazd w góry finansowany jest ze środków Gminnej Komisji Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych w Wiśniewie. Łącznie w okresie 
letnim dziesięcioro dzieci skorzysta z darmowych form wypoczynku. 

Często dla nich jest to jedyna szansa oderwania się od otacza-
jących ich codziennych problemów i trosk. Dzięki koloniom będą 
one mogły poznać inną niż dotychczas rzeczywistość, poznać 
atrakcyjne miejsca oraz  zawrzeć nowe znajomości. Naborem 
uczestników  zajmują się pracownicy socjalni  Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Wiśniewie. Cześć rodzin w związku z przy-
gotowaniem dzieci do wyjazdu otrzyma wsparcie finansowe.

gops

II sesja młodzieżowej rady Gminy Wiśniew
22 maja 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiś-

niew po raz drugi obradowała młodzieżowa rada Gminy Wiś-
niew. Głównym punktem obrad było przyjęcie przez młodych 
samorządowców planu pracy na pierwszą kadencję.

Obrady otworzyła aleksandra kryszczuk, przewodnicząca Mło-
dzieżowej Rady Gminy, która po powitaniu przybyłych gości poinfor-
mowała zebranych o swoich działaniach w okresie międzysesyjnym.

W dalszej części posiedzenia młodzi radni dyskutowali nad pla-
nem pracy na najbliższe miesiące. Podjęto decyzję, o udziale w wy-
branych sesjach Rady Gminy Wiśniew oraz współpracy ze szkołami 
z terenu gmin Wiśniew i Zbuczyn i Gminnym Ośrodkiem Kultury.

Radni zaproponowali również, aby zorganizować konkurs  
na logo Młodzieżowej Rady Gminy Wiśniew.

Ponadto ustalono, że we współpracy z Gminnym Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej w Wiśniewie i Caritas, zostaną przeprowa-
dzone akcje charytatywne mające na celu pomoc w odrabianiu 
lekcji, pomoc dzieciom niepełnosprawnym, a także pomoc oso-
bom starszym i samotnym.

Efektem dyskusji nad przyszłymi działaniami była także zgoda Rady 
na podjęcie działań w zakresie opieki i adopcji bezpańskich zwierząt.

W trakcie sesji radni wysłuchali również informacji na temat 
nowej reformy oświatowej na terenie gminy Wiśniew, którą 

przekazała Bożena Wyrębek, kierownik referatu oświaty, Urzędu 
Gminy Wiśniew.

Po zakończeniu sesji krzysztof kryszczuk, wójt gminy Wiś-
niew oprowadził młodych samorządowców po urzędzie gminy, 
zapoznając ich z działalnością poszczególnych referatów.

wo

Młodzi samorządowcy w trakcie głosowania. Fot. UG
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29 maja w pałacu 
prezydenckim odbyły się 
uroczystości z okazji dnia 
samorządu terytorialne-
go. Wójt gminy krzysztof 
kryszczuk został w tym 
dniu odznaczony przez 
prezydenta rp andrzeja 
dudę – Złotym krzyżem 
Zasługi.

- Dziękuję za tę służbę dla swoich, dla tych najbliższych, dla 
sąsiadów, współmieszkańców, dla swojej gminy, powiatu, woje-
wództwa, regionu, ale dziękuję także, że poprzez tę służbę czyn-
nie uczestniczycie państwo w budowaniu potencjału dowodzenia 
Rzeczypospolitej, czyli nas wszystkich - powiedział prezydent  
andrzej duda podczas uroczystego spotkania.  

młodzi samorządowcy w sejmie rp
na zaproszenie mini-
stra energii krzysztofa 
tchórzewskiego 25 maja 
członkowie młodzieżo-
wej rady Gminy Wiśniew 
wraz z wójtem krzyszto-
fem kryszczukiem i opie-
kunami gościli w gmachu 
sejmu rp.

Pobyt w parlamencie poprzedziła wizyta w Ministerstwie Ener-
gii, gdzie młodzi samorządowcy spotkali się z ministrem krzysz-
tofem tchórzewskim i szefem gabinetu politycznego pawłem  
mazurkiewiczem. Podczas spotkania członkowie MRG zapoznali się  
z działalności Ministerstwa Energii oraz podległych mu spółek.

Następnie młodzież zwiedziła Muzeum Gazownictwa, które 
obecnie znajduje się w dawnych budynkach produkcyjnych – 
Aparatowni i Tłoczni, wzniesionych w 1888 r. Zespół budynków 
Gazowni na Woli z zachowanymi oryginalnymi budynkami pro-
dukcyjnymi z XIX i pierwszej połowy XX wieku to jeden z najwięk-
szych i najciekawszych tego typu kompleksów w Europie.

Ostatnim punktem wycieczki była wizyta w Sejmie RP. Po ode-
braniu przepustek i przejściu przez bramki bezpieczeństwa grupę 
z Wiśniewa powitał poseł na Sejm RP – krzysztof Głuchowski. 
Następnie członkowie MRG mieli niepowtarzalną okazję uczest-
niczyć przez chwilę w obradach parlamentu, przebywając na sej-
mowej galerii. Miłym akcentem okazało się publiczne powitanie 
młodych samorządowców przez prowadzącego tego dnia obrady 
Marszałka Sejmu – marka kuchcińskiego.

Uczestnicy wycieczki na czele z wójtem Krzysztofem Krysz-
czukiem składają podziękowania dla Ministra Energii Krzyszto-
fa Tchórzewskiego za zaproszenie i organizację wycieczki oraz 
posłowi na Sejm RP Krzysztofowi Głuchowskiemu za przewodni-
ctwo w zwiedzaniu siedziby Sejmu RP. wo

Wójt krzysztof kryszczuk odznaczony przez prezydenta rp

XXII konwent Wójtów  
powiatu siedleckiego

5 kwietnia 2017 r., po raz XXII w tej kadencji, odbyło się posie-
dzenie Konwentu Wójtów Powiatu Siedleckiego. Samorządowcy 
od 2012 spotykają się w każdą pierwszą środę miesiąca - co mie-
siąc w innej gminie. Tym razem gospodarzem był Przewodniczący 
Konwentu - wójt gminy Wiśniew - krzysztof kryszczuk.

Na spotkaniu poruszono m.in. zagadnienia dotyczące:
-  wydania publikacji o działalności jednostek OSP z powiatu 

siedleckiego,
-  bieżącej działalność Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemi 

Siedleckiej,
- ubezpieczenia w gminach,
-  spraw związanych z energetyką na terenie powiatu siedle-

ckiego.
Gośćmi XXII KWPS byli: Kierownik Delegatury Mazowieckie-

go Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach – marek renik, Prezes  
Zarządu LGD ZS – Hubert Pasiak, Sekretarz ZOP ZOSP RP w Siedlcach 
– druh dr rafał dmowski, Dyrektor Generalny PGE Dystrybucja 
S.A. Oddział Warszawa – konrad tuliński, Dyrektor RE Siedlce – 
maria Bereska, Dyrektor Projektu PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie 
– marek Gil, specjalista ds. nieruchomości w PGE Dystrybucja 
S.A. Oddział Warszawa – Irena nalazek, specjalista ds. obsługi 
prawnej PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie – rafał pawlak oraz 
przedstawiciele firmy NAU Ubezpieczenia.

wo

Odznaczenia otrzymały osoby zasłużone w działalności na 
rzecz rozwoju samorządu terytorialnego w Polsce. Za zasługi  
w działalności społecznej i samorządowej oraz na rzecz społecz-
ności lokalnej Złotym Krzyżem Zasługi odznaczony został wójt 
gminy Wiśniew krzysztof kryszczuk.

Gratulujemy!
źródło: www.prezydent.pl, fot. Krzysztof Sitkowski/KPRP 

Fot. KPRP

Zdjęcie przed ME. Fot. UG

KWPS. Fot. UG
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W siedzibie Urzędu Gminy Wiśniew 9 czerwca br. komisja kon-
kursowa powołana zarządzeniem Wójta Gminy Wiśniew przepro-
wadziła konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrek-
tora Zespołu oświatowego w Wiśniewie.

Pracom jedenastoosobowej komisji przewodniczył Pan  
józef jan romańczuk – Zastępca Wójta Gminy Wiśniew. W wyni-
ku przeprowadzonej procedury konkursowej, w tym przedstawie-
niu przez kandydatkę koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły, 
przeprowadzeniu głosowania tajnego, komisja wyłoniła kandy-
datkę na stanowisko dyrektora w osobie - Pani Urszuli Sosnówka.

Zdradzając co nieco z obrad Komisji Konkursowej informuje-
my, że Pani Urszula Sosnówka, mimo że była jedynym kandyda-
tem przystępującym do konkursu, bardzo efektownie i skrupulat-
nie zaprezentowała swoją osobę, znajomość prawa oświatowego 
i praktyki nauczycielskiej jak również zakresu obowiązków dyrektora 
szkoły, czego efektem był jednogłośnie rozstrzygnięty konkurs. 
Komisja bardzo wysoko oceniła kandydatkę z 32-letnim stażem 
pracy pedagogicznej w tym 15-letnim na stanowisku dyrektora 
Zespołu Oświatowego w Wiśniewie.

Powierzenie stanowiska Dyrektora Zespołu Oświatowego  
w Wiśniewie – Pani Urszuli Elżbiecie Sosnówce nastąpiło w dniu  

konkurs na logo młodzieżowej rady Gminy Wiśniew
Młodzieżowa Rada Gminy Wiśniew organizuje konkurs, którego celem jest stworzenie i wybór logo promującego młodzieżową radę.
Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu gminy Wiśniew.
Uczestnicy w ramach konkursu mogą wykonać jedną pracę plastyczną przedstawiającą propozycje logo.
Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie lub samodzielne dostarczenie pracy wraz z  prawidłowo wypełnionym formu-
larzem konkursowym (którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu) w terminie do 31 lipca 2017 r. (decyduje data 
wpływu), na adres: Urząd Gminy Wiśniew, 08-112 Wiśniew, ul. Siedlecka13, z dopiskiem „Konkurs na logo MRG Wiśniew”.
Na zwycięzcę czeka atrakcyjna nagroda. reGULamIn konkUrsU dostępny na stronIe WWW.WIesnIeW.pL

okres wakacji kojarzy się z relaksem, beztroską i wypoczyn-
kiem, należy jednak pamiętać, że zbytnia beztroska, brak rozsąd-
ku i wyobraźni, łatwo może się zamienić w ludzkie łzy i tragedie. 

Gmina Wiśniew podobnie jak w latach poprzednich, w celu pod-
niesienia poziomu bezpieczeństwa w okresie wakacyjnego wypoczyn-
ku, realizuje program „Bezpieczne Wakacje”. Zdaję sobie sprawę, że 
najlepsze plany i idee nie wystarczą, jeśli nie wesprze ich roztropność  
i przezorność  Dlatego apeLUję do wszystkich mieszkańców o:
- Otoczenie szczególną troską dzieci, zwłaszcza podczas żniw  

i innych prac polowych, by nie doszło do urazów i innych nie-
szczęśliwych wypadków;

- Kąpiel w zbiornikach wodnych tylko pod opieką i nadzorem doro-
słych, a przypadku osób pełnoletnich, nie po spożyciu alkoholu;

- Korzystanie z pojazdów mechanicznych, motorów, skuterów, ro-
werów przestrzegając ograniczeń prędkości, dostosowując styl 
jazdy do panujących warunków drogowych i atmosferycznych;

- Bezwzględne respektowanie przepisów przeciwpożaro-
wych, szczególnie przebywając w lasach i podczas prowa-
dzenia prac polowych;

„Bezpieczne Wakacje 2017” - list Wójta Gminy Wiśniew

Urszula sosnówka powołana 
na stanowisko dyrektora  
Zo w Wiśniewie

- Podczas korzystania z obiektów szkolnych, placów i boisk, 
o respektowanie znajdujących się tam regulaminów i in-
strukcji. Poszanowanie znajdującego tam się mienia oraz  
o zachowanie czystości i porządku.

O pomoc i wsparcie w realizacji programu „Bezpieczne Wa-
kacje” szczególnie proszę Radnych Gminy Wiśniew, Sołtysów, 
Rady Sołeckie, Członkinie Kół Gospodyń Wiejskich, Druhów OSP 
i wszystkie osoby, którym leży na sercu zdrowie i bezpieczeń-
stwo mieszkańców, a zwłaszcza dzieci i młodzieży.

Gorąco wierzę, że przestrzeganie tych podstawowych zasad, roz-
sądek i przewidywanie skutków swoich zachowań, pozwoli Nam spę-
dzić wakacyjny odpoczynek mile, radośnie bez zbędnych łez i nerwów.

Życzę wszystkim spełnienia wakacyjnych planów, wiele 
atrakcji, pięknej pogody, uśmiechu na co dzień i mam nadzieję, 
że za 2 miesiące spotkamy się wypoczęci, zrelaksowani, pięknie 
opaleni, a przede wszystkim, w tym samym gronie, cali i zdrowi.

Wójt Gminy Wiśniew

23 czerwca 2017 r. podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego  
w Zespole Oświatowym w Wiśniewie. Wójt Gminy Wiśniew – krzysztof 
kryszczuk w obecności uczniów, rodziców, grona pedagogicznego  
i pracowników niepedagogicznych powierzył Pani Urszuli Sosnówce 
stanowisko Dyrektora na pięcioletnią kadencję tj. od 1 września 2017 r.  
do 31 sierpnia 2022 r. przekazując jednocześnie akt powierzenia.

Przed Panią Dyrektor droga pełna wyzwań i trudnych decyzji, 
dlatego składamy serdeczne gratulacje i życzenia odwagi, trafno-
ści w podejmowanych decyzjach oraz osobistej satysfakcji i suk-
cesów w trakcie całego okresu pełnienia stanowiska.

bw

Urszula Sosnówka. Fot. UG
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Okręgowa Komisja Egzaminacyjna 
w Warszawie podała wstępne wyniki 
egzaminu gimnazjalnego 2017, na pod-
stawie których podajemy średnie wyniki 
procentowe szkół dla których organem 
prowadzącym jest gmina Wiśniew. 

Do egzaminu gimnazjalnego przystą-
piło 52 uczniów/gimnazjów w Wiśnie-
wie, Radomyśli i Śmiarach. Do egzaminu 
przystąpiła również młodzież gimnazjalna 
Ośrodka Wychowawczego w Gostchorzy. 
W tabeli przedstawiamy również średnie 
wyniki dla: gminy Wiśniew, powiatu sied-
leckiego, województwa mazowieckiego.

część egzaminu
zakres/poziom

publiczne 
Gimnazjum 

w Wiśniewie

publiczne 
Gimnazjum 

w radomyśli

publiczne 
Gimnazjum 
w śmiarach

średni wynik dla

średni wynik w %

Część 
humanist.

Gh-p z zakresu języka polskiego 64,00 69,0 68,2 61,2 67,1 72,2

Gh-h z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie 59,1 55,3 62,5 55,4 57,1 61,8

Część 
matem.-przyrodn.

Gm-m z zakresu matematyki 50,8 46,0 44,4 43,6 44,3 50,9

Gm-p z zakresu przedmiotów przyrodniczych 54,3 50,4 57,9 50,4 50,4 54,9

Część językowa

Ga-p z języka angielskiego – poziom podstawowy 60,0 87,7 67,9 58,2 59,1 71,1

Ga-p z języka angielskiego – poziom rozszerzony 35,6 65,3 43,1 33,1 37,0 53,2

GA-R z języka rosyjskiego – poziom podstawowy 56,8 56,5 47,0 54,1 59,8 57,7

Gr-p
GR-R z języka rosyjskiego– poziom rozszerzony 18,4 24,3 13,0 19,3 30,1 34,3
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*   Średnia gminy zawiera wyniki osiągnięte przez gimnazjalistów 
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Gostchorzy, które  
w znacznym stopniu mają wpływ na średnią gminy.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2017 r.

snap - spotkanie  
profilaktyczne w Gok

młodzieżowy ośrodek Wychowawczy w Gostchorzy wspól-
nie z państwem joanną i Wojciechem myślińskimi z misji 
Więziennej kościoła Zielonoświątkowego w siedlcach zorgani-
zowali spotkanie z członkami snap - stop narkomani, alkoho-
lizmowi, przemocy.

Spotkanie odbyło się 4 kwietnia w Gminnym Ośrodku Kultu-
ry w Wiśniewie. SNAP to fundacja założona i prowadzona przez 
piotra stępniaka „Geparda” - znanego m. in. z programu tele-
wizyjnego „Byłem Gangsterem”. Jest to człowiek, który w pew-
nym momencie „obudził się” do normalnego życia – przestał pić 
i używać przemocy. Dzisiaj zajmują się działalnością społeczną na 
rzecz dzieci i młodzieży. Wraz ze swoją żoną i bliskimi jeździ po ca-
łym kraju – odwiedza zakłady karne, ośrodki dla trudnej młodzie-
ży i szkoły - prowadzi tam spotkania profilaktyczne, uświadamia 
dzieci i młodzież opowiada o swoich trudnych, doświadczeniach 
życiowych oraz wskazuje rozwiązanie problemów, którym według 
Stępniaka jest wiara w Boga i miłość.

Na prelekcji obecni byli przedstawiciele samorządu, poli-
cji, uczniowie oraz nauczyciele, a także wychowankowie MOW  
w Gostchorzy.

uo

Gmina Wiśniew w sieci  
turystyczno-rekreacyjnej

Gmina Wiśniew jest  na liście miejscowości, w których po-
wstały trasy trIno. skrót oznacza turystyczno-rekreacyjne Im-
prezy na orientację z mapą lub kompasem, których celem jest 
atrakcyjne spędzanie wolnego czasu, połączone z poznawaniem 
walorów turystyczno-krajoznawczych danego regionu.

Na mapie „Wiśniew - polka Wiśniewska” zostały zaznaczone 
punkty kontrole z ciekawymi miejscami, którymi są charaktery-
styczne obiekty. Zadaniem uczestnika gry jest odnaleźć te miejsca 
i dopasować do nich odpowiednie zdjęcia.

Długość wiśniewskiej trasy TRInO wynosi 4,1 km i można ją 
pokonać pieszo, rowerem, indywidualnie lub grupowo. Odpowie-
dzi z danej trasy należy przesłać za pomocą formularza zamiesz-
czonego na stronie http://trino.pttk.pl/karta-startowa lub na  
e-mail: poczta@trino.pttk.pl

Za przebycie odpowiedniej ilości tras możliwe jest zdobycie od-
znaki TRInO zgodnie z jej regulaminem. Odznaka posiada 7 stopni  
i można ją zdobyć za udział w turystyczno-rekreacyjnych InO.

W powiecie siedleckim do TRInO należą: Siedlce, Paprotnia – 
Hołubla, Wiśniew, Przesmyki i Mordy.

Zapraszamy. Poznawaj to, czego jeszcze nie znałeś i dostrzegaj 
to, czego dotychczas nie widziałeś w naszej gminie!

wo

Piotr Stępniak ps. Gepard. Fot. UG
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Uroczystości zakończenia roku szkolnego 2016/2017
do szkoły bez plecaka, na galowo, z uśmiechem  

– to oznacza jedno – zakończenie roku szkolnego!
Ostatni dzień roku szkolnego, to dzień bardzo uro-

czysty, podniosły zarówno dla uczniów, jak również 
grona pedagogicznego. To dzień w którym nauczyciel 
przekazuje uczniowi w formie dokumentu – jakim jest 
świadectwo szkolne, podsumowanie całorocznej pracy.

W Zespołach Oświatowych na terenie gminy Wiś-
niew podczas uroczystości zakończenia roku szkolne-
go, już po raz dziesiąty – jubileuszowy, Wójt Gminy 
Wiśniew – krzysztof kryszczuk wręczył nagrody i na-
dał tytuły „Najlepszego Ucznia Gminy Wiśniew 2017”.  
Dyrektorzy Zespołów Oświatowych z terenu gminy Wiś-
niew nominowali do nagrody i tytułu uczniów którzy  
w minionych trzech latach szkolnych osiągnęli najwyż-
szą średnią ocen rocznych, jak również uczniów z wy-
sokimi osiągnięciami artystycznymi, sportowymi.

Zwycięzcami konkursu, a tym samym zdobywca-
mi tytułu „Najlepszy Uczeń Gminy Wiśniew 2017”  
nadawanego przez Wójta Gminy Wiśniew – Krzysztofa 
Kryszczuka – zostali:

karolina Zofia kowalczyk - uczennica/absolwentka 
Publicznego Gimnazjum w Wiśniewie, ze średnią ocen 
5,4 – która wraz z tytułem otrzymała certyfikat nadają-
cy tytuł Najlepszego Ucznia Gminy Wiśniew 2017 oraz 
nagrodę rzeczową w postaci CYFROWEGO APARATU 
FOTOGRAFICZNEGO. Z wniosku nominacyjnego czyta-
my: Karolina Kowalczyk swoją osobą prezentuje wzo-
rowy stosunek do obowiązków szkolnych. Pełni funkcję 
zastępcy przewodniczącego samorządu uczniowskiego 
gimnazjum. Karolina wzorowo spełnia swoje wszystkie obowiąz-
ki szkolne, samodzielnie rozwija zainteresowania i uzdolnienia. 
Uczestniczyła w wielu konkursach przedmiotowych oraz działa-
niach i inicjatywach promujących szkołę w środowisku. Wysokie 
wyniki w nauce potwierdzają wyniki z egzaminu gimnazjalnego  
w 2017 r. w którym z części matematycznej Karolina uzyskała 
100%, z języka angielskiego (poziom podstawowy) 100%.

Ireneusz okniński – uczeń/absolwent Publicznego Gimnazjum 
w Radomyśli, ze średnią ocen 5,4 – który wraz z tytułem Najlepsze-
go Ucznia Gminy Wiśniew 2017, dokumentem potwierdzającym 
jego nadanie, otrzymał nagrodę rzeczową w postaci SMARTFONA. 
Wniosek nominacyjny zawiera osiągnięcia i sukcesy ucznia którymi 
między innymi są: Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie 
Matematycznym, zakwalifikowanie do II etapu konkursu przed-
miotowego z historii na szczeblu powiatowym. Na egzaminie gim-
nazjalnym z historii i wiedzy o społeczeństwie, języka angielskiego 
uzyskał 100%. Uczeń zawsze punktualny i zdyscyplinowany, jest 
przykładem wzorowego traktowania obowiązków szkolnych.

tomasz okniński – uczeń klasy VI Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Śmiarach, ze średnią ocen 5,4 – który otrzymał 
tytuł Najlepszego Ucznia Gminy Wiśniew 2017, certyfikat po-
twierdzający jego nadanie oraz nagrodę rzeczową w postaci TAB-
LETU. Dyrekcja Zespołu Oświatowego we wniosku nominacyjnym 
opisuje: Tomek to ambitny i pracowity chłopiec mający na swo-
im koncie udział w wielu konkursach szkolnych i pozaszkolnych,  
a wśród nich wyróżnienia w Międzynarodowym Konkursie „Kan-
gur Matematyczny”. Zawsze rzetelnie wywiązywał się z obo-
wiązków ucznia. W czwartej i piątej klasie szkoły podstawowej 
aktywnie działał jako przewodniczący Samorządu Klasowego, 
reprezentował szkołę w poczcie sztandarowym. Jest koleżeński, 
cieszy się dużą sympatią wśród kolegów i koleżanek.

kuba jastrzębski - uczeń klasy VI szkoły Podstawowej im.  
Bolesława Chrobrego w Wiśniewie – otrzyma ł tytuł  Najlepszego 
Ucznia Gminy Wiśniew 2017 za osiągnięcia artystyczne w tym wo-
kalne jak również wysokie wyniki w nauce. Wraz z tytułem otrzy-
mał certyfikat nadający tytuł oraz nagrodę rzeczową w postaci 
ZESTAWU MUZYCZNEGO. We wniosku nominacyjnym wymienio-
no wiele osiągnięć i sukcesów Kuby w konkursach wojewódzkich, 
ogólnopolskich i międzynarodowych, a wśród nich: I miejsce 
w Międzynarodowym Konkursie Fletowym – Łódź 2016, I miejsce 
w Międzynarodowym Konkursie kolęd – Białystok 2017, II miejsce  
w Ogólnopolskim Konkursie Fletowym – Biała Podlaska 2017  
i wiele innych. Kuba swą postawa wyróżnia się wśród rówieśników, 
cechuje go sumienność, wysoka kultura osobista, zaangażowanie  
w życie szkoły i społeczności lokalnej. Kuba talent muzyczny łączy  
z sumienną praca w szkole, dzięki czemu może pochwalić się bar-
dzo wysoką średnią ocen oraz wzorowym zachowaniem.

Warto zaznaczyć, że zwycięzców konkursu Wójt Gminy Wiśniew 
wyłania w oparciu o regulamin, zgodnie z którym, o zwycięstwie de-
cydują czasami minimalne różnice punktowe (w roku bieżącym np. 
cztery setne puntu), ze średniej ocen z trzech ostatnich lat szkolnych. 
A zatem, sam fakt nominacji jest bardzo, bardzo dużym osiągnięciem 
ucznia. Gratulacje i życzenia kierujemy więc do wszystkich nomino-
wanych do nagrody i tytułu, a są nimi poza zwycięzcami:
- Katarzyna Godzińska – uczennica klasy VI Szkoły Podstawowej 

im. Bolesława Chrobrego w Wiśniewie,
- Michał Wiśniewski – uczeń klasy VI Szkoły Podstawowej im. 

Bolesława Chrobrego w Wiśniewie,
- Anna Radzikowska – uczennica/absolwentka Publicznego 

Gimnazjum w Śmiarach.
Wszystkim uczniom życzymy słonecznych i pełnych 

niezapomnianych przygód wakacji!
bw

Uczniowie ze SP w Radomyśli. Fot. UG

Zakończenie roku szkolnego w ZO Radomyśl. Fot. UG
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Lokalny punkt Informacyjny 
Funduszy europejskich

5 kwietnia r. w Urzędzie Gminy Wiśniew w godzinach 10:00 - 
14:00 był czynny Lokalny punkt Informacyjny Funduszy europejskich. 

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  
tematyką funduszy unijnych.

wo

Reprezentanci gminy  
w Zarządzie oW Zosp rp

20 maja 2017 r. w Błoniu odbył się IV Zjazd oddziału  
Wojewódzkiego Związku ochotniczych straży pożarnych rp 
Województwa mazowieckiego podczas którego m.in. wybrano 
nowe władze oddziału wojewódzkiego.

Wśród nowych władz znaleźli się również druhowie z naszej 
gminy: dh krzysztof kryszczuk został członkiem Zarządu OW 
ZOSP RP natomiast dh józef orzyłowski został wybrany do Ko-
misji Rewizyjnej OW ZOSP RP. Ponadto druh Orzyłowski został 
odznaczony odznaką honorową „Zasłużony Dla Oddziału Woje-
wódzkiego ZOSP RP Woj. Mazowieckiego”.

Gratulujemy!
wo

majówka z humorem  
w starych okninach

W niedzielę 7 maja w starych okninach odbyła się „VI majÓWka 
oknIŃska Z hUmorem". Była to kolejna edycja spotkań ka-
baretowych w gminie Wiśniew, która łączy przegląd piosenek 
i skeczy amatorskich grup kabaretowych z degustacją tradycyj-
nych potraw lokalnych.

Przegląd skeczy i kabaretów amatorskich poprzedził występ 
zespołu muzycznego „poWer Beat” z Wiśniewa. Następnie na 
scenie zaprezentowali się:
- Kabaret „ZAŚCIANEK” z Trzebieszowa;
- Grupa „Wesołe Babki” z Wiśniewa;
- Młodzież z Zespołu Oświatowego z Radomyśli;
- KGW „KUMPELE” z Gręzówki;
- Wiesława Kędzierska i Andrzej Kantowicz z Wiśniewa;
- Zespół Ludowy im. Zbigniewa Myrchy „WIŚNIEWIACY”;
- Elżbieta Oknińska i Janina Misiak – KGW Stare Okniny;
- Zespół Wokalny „RADOŚĆ” z Radomyśli.

Tradycyjnie organizatorami tej imprezy było Koło Gospodyń 
Wiejskich w Starych Okninach, które zadbało również o stronę 
gastronomiczną imprezy, przygotowując liczne tradycyjne potra-
wy lokalne, natomiast Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniewie czu-
wał nad prawidłowym nagłośnieniem imprezy.

Po wszystkich prezentacjach wójt gminy, krzysztof kryszczuk 
podziękował organizatorom i pogratulował artystom, którzy wy-
stąpili na scenie. – Dziękuję bardzo serdecznie organizatorom,  
w szczególności Paniom z miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich 
oraz Panu Wiesławowi Oknińskiemu, sołtysowi Starych Oknin.  
To właśnie oni po raz szósty zorganizowali Majówkę Oknińską  
z Humorem. Wydarzenie to, na stałe wpisało się w kalendarz im-
prez organizowanych na terenie gminy Wiśniew i jak widać po fre-
kwencji, z roku na rok niezmiennie cieszy się dużym zainteresowaniem.

wo

Justyna Szmurło. Fot. UG

dr Józef Orzełowski otrzymuje odznaczenie. Fot. KK

Kabaret ZAŚCIANEK z Trzebieszowa. Fot. UG

ZL im. Z. Myrchy WIŚNIEWIACY. Fot. UG
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jubileusz 100-lecia osp Wiśniew
ochotnicza straż pożarna w Wiśniewie ma 100 lat. Z tej oka-

zji w niedzielę 2 lipca na placu przed urzędem gminy odbyła się 
jubileuszowa uroczystość, podczas której jednostka otrzymała 
Złoty Znak Związku osp rp, a najbardziej zasłużeni druhowie 
odebrali odznaczenia i medale.

Uroczystość poprzedziła Msza Święta, którą w intencji strażaków 
odprawił ich kapelan ksiądz kanonik henryk krupa. Oprawę muzycz-
ną eucharystii sprawowała orkiestra strażacka z Sokołowa Podlaskiego 
oraz Zespół Wokalny RADOŚĆ z Radomyśli. Wśród licznie przybyłych 
gości - oprócz druhów, członków ich rodzin i mieszkańców, byli: Wal-
demar kraska - Senator RP, janina ewa orzełowska - Wicemarszałek 
Województwa Mazowieckiego, dh albina łubian - Wiceprezes Zarzą-
du OW ZOSP RP, dh krzysztof kryszczuk - Członek Zarządu OW ZOSP 
RP i Wójt Gminy Wiśniew, dh józef orzyłowski - Członek Komisji Re-
wizyjnej ZOW ZOSP RP, st. bryg. andrzej celiński - Komendant Miejski 
Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach, marek renik - Kierownik 
Placówki Zamiejscowej w Siedlcach MUW w Warszawie, dr dariusz 
stopa - Prezes Zarządu OP ZOSP RP w Siedlcach i jednocześnie Sta-
rosta Siedlecki, janusz kozioł – Prezes Zarządu OP ZOSP RP w Łuko-
wie oraz Starosta Powiatu Łukowskiego, dorota dmowska-paczuska 
- Wiceprezes Zarządu OP ZOSP RP w Siedlcach, tomasz hapunowicz 
– Wójt Gminy Zbuczyn, stanisław kondraciuk – Przewodniczący Rady 
Gminy Zbuczyn, rafał dmowski – Sekretarz Zarządu OP ZOSP RP  
w Siedlcach, mjr Wojciech Grzyb - Zastępca Dowódcy Garnizonu Siedl-
ce, michał dziedzic - Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Siedlce, 
bryg. dariusz Wardak - Dowódca JRG 2 w Siedlcach, asp. szt. mirosław 
michalczyk – Komendant Komisariatu w Skórcu, Radni Gminy Wiśniew, 
Sołtysi i Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy Wiśniew oraz  
11 pocztów sztandarowych z zaprzyjaźnionych jednostek OSP.

Ponadto w uroczystościach wzięły udział delegacje zagranicz-
ne z Niemiec, Francji i Słowacji. Wśród delegacji z Niemiec znaleźli 
się: karl-heintz schröter - Minister Spraw Wewnętrznych Bran-
denburgii, karsten peter schröder - Przewodniczący Rady Powiatu 
Oberhavel i annemarie reichenberger - radna Powiatu Oberhavel, 
przewodnicząca Komisji Oświaty. Francję reprezentował chrystel 
pituon - Wicemer ds. międzynarodowych Miasta Nevers. Dele-
gację ze Słowacji stanowili: katarína Škvarlová - starosta z gminy 
Hubošowce wraz z członkami OSP, jozef kočiš - członek Zarządu 
Powiatowego OSP w Sabinowie, jaroslav Golodžej - starosta gminy 
Uzovce wraz z członkami lokalnej OSP, martin kollár - starosta gmi-
ny Jakubovany wraz z członkami OSP oraz anton Štelbacký - Prezes 
Zarządu Powiatowego OSP w Sabinowie.

Poza Złotym Znakiem Związku ZOSP RP za wieloletnią i ofiar-
ną działalność dla OSP w Wiśniewie, najwyższe związkowe od-
znaczenie otrzymał również: dh antoni okniński, a Honorowym 
Medalem im. Bolesława Chomicza został odznaczony dh henryk 
piotr Woźniak.

Ponadto podczas uroczystości zostały wręczone Medale  
„Za zasługi dla pożarnictwa”. Medal złoty odebrali druhowie: An-
drzej hieronim kantowicz, jarosław moskwiak i karol Woźniak, 
srebrny otrzymał: tomasz harasim, marcin ługowski, krzysztof 
młynarczyk, przemysław przęczak, daniel sadokierski, konrad 
Woźniak, a brązowy: marcin łubkowski, łukasz osiński, adrian 
sochacki oraz lekarz rodzinny Zbigniew Grabek.

Kolejnym 8 druhom wręczono Odznakę Strażak Wzorowy,  
7 strażaków otrzymało Odznaki „Za wysługę lat” i 9 członków 
MDP zostało udekorowanych Brązową Odznaką „Młodzieżowa 
Drużyna Pożarnicza”.

OSP w Wiśniewie została również uhonorowana medalem 
pamiątkowym pro masovia, który jednostce wręczyła janina 
ewa orzełowska - Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego 
w Warszawie. Wybrani członkowie świętującej OSP otrzymali tak-
że od Marszałka Województwa okolicznościowe dyplomy. A byli 
to: antoni okniński, edward dąbrowski, eugeniusz młynarczyk, 
krzysztof Wiewiórka, szczepan Wróbel, henryk piotr Woźniak, 
Waldemar jurzyk, adam cieślik, marian Fabian przanowski.

Podczas uroczystości ks. kanonik Henryk Krupa dokonał aktu 
poświęcenia nowej figury św. Floriana. Nie zabrakło symbolicz-
nego wbijania gwoździ w pamiątkową tablicę, przemówień oraz 
prezentów. Jednostka w Wiśniewie otrzymała m.in.: defibrylator, 
narzędzia naprawcze, pamiątkowy topór oraz okolicznościowe 
statuetki i grawerki. Pięknego jubileuszu gratulowali zaproszeni 
goście oraz uczestniczące w uroczystości delegacje zagraniczne.

Z okazji jubileuszu ochotnicy z Wiśniewa wydali książkę au-
torstwa dr Wiesława charczuka, pt.: „Dzieje Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Wiśniewie w latach 1917-2017”.

Uroczystości jubileuszowe zakończył przemarsz pododdziałów 
OSP ulicami Wiśniewa oraz bal strażacki.

wo

Akt dekoracji sztandaru OSP Wiśniew. Fot. UG

Odznaczenie dh Henryka Woźniaka i dh Antoniego Oknińskiego. Fot. podlasie24 Odznaczenie zasłużonych strażaków OSP Wiśniew. Fot. UG



17Gminne Wieści

Fragment historii osp Wiśniew
„…Wiśniewiacy jako pierwsi w gminie postanowi-

li zrzeszyć się w organizacji, która za cel przyjęła sobie 
pomoc drugiemu człowiekowi - był to rok 1917. Młodzi 
ludzie pod przewodnictwem Wójta Gminy - mieszkańca 
Wiśniewa - Andrzeja Kacprzaka w liczbie 41 wybrali spo-
śród siebie kierownictwo, aby w sposób zorganizowany 
podejmować działania ratownicze. Pierwszym Prezesem 
został Andrzej Kacprzak, Naczelnikiem Piotr Jurzyk, Sekre-
tarzem Józef Jurzyk s. Jana. Myślą przewodnią do pracy 
było hasło „Bóg, Honor, Ojczyzna” i walka z czerwonym 
kurem. Alarmy odbywały się za pomocą trąbki, gongów 
alarmowych rozmieszczonych w rożnych punktach wsi,  
a od 1953 roku za pomocą syreny elektrycznej. Nie mając 
strażnicy, oraz wyposażenia w sprzęt do walki z ogniem, 
zaczęto gromadzić środki finansowe na potrzeby jed-
nostki. Pochodziły one z urządzanych imprez kulturalnych  
i loterii fantowych. (…) Pierwszym zakupem z uzyskanych środków były: dwukołowe drewniane beczki i węże, a ręczną sikawkę otrzymano od władz 
powiatowych. Drugą ręczną sikawkę otrzymano za zajęcie I miejsca na zawodach powiatowych w 1926 roku zaś hydrofor w 1928 roku także za za-
jęcie I miejsca. Umundurowanie wykonano we własnym zakresie z białego płótna swojskiego, dlatego też w tamtym okresie strażaków z Wiśniewa 
nazywano Białymi Aniołami, natomiast młode panny nazywały ich Białymi Orłami. W roku 1926 oddano do użytku drewnianą strażnicę w której 
zgromadzono sprzęt znajdujący się w gospodarstwach strażaków. Strażnica ta wybudowana przez strażaków była zarazem ośrodkiem rozrywek 
kulturalnych wsi aż do 1963 r. tj. do czasu wzniesienia Wiejskiego Domu Kultury. Straż posiadała własną orkiestrę. Pierwszy zespół pod dyrekcją dru-
ha Dybowicza działał do 1920 roku, gdyż większość grających wraz z instrumentami wstąpiła ochotniczo w szeregi Wojska Polskiego. Po roku 1930 
ponownie została zorganizowana orkiestra, która działała aż do II-ej wojny światowej. Orkiestra brała udział we wszystkich uroczystościach zarówno 
w Wiśniewie jak i okolicy. W latach 70-tych pod kierownictwem wiśniewiaka - Zbigniewa Myrchy, byłego członka Zespołu Pieśni i Tańca „Mazow-
sze”, powstał zespół muzyczny, który obsługiwał uroczystości i zabawy na terenie gminy Wiśniew. Z uwagi na właściwą pracę, dużą solidarność  
i zdyscyplinowanie, miejscowe społeczeństwo darzyło straż dużym poważaniem, co powodowało, że w szeregi straży garnęła się niemal cała mło-
dzież. W czasie II wojny światowej, w okresie silnego terroru hitlerowskiego, niemal cała jednostka wstąpiła w szeregi Batalionów Chłopskich. (…)  
W wyzwolonej Ojczyźnie organizacją strażacką zajęli się dawni działacze: Aleksander Myrcha, Henryk Lewandowski, Julian Cabaj, Józef Jakubow-
ski i wielu innych. Dzięki ich staraniom przy wydatnym poparciu społeczeństwa już w 1947 roku straż posiadała własny ogumiony wóz strażacki, 
motopompę M 800, dostateczną ilość węży oraz 4 beczki żelazne. W 1957 roku zakupiono z własnych funduszy używany samochód ciężarowy 
marki „Brogward”, który po dostosowaniu był pierwszym wozem bojowym. W 1963 roku w czynie społecznym przy wsparciu Gromadzkiej Rady 
Narodowej została wybudowana i oddana do użytku murowana remiza strażacka, wydawałoby się, że przez długie lata spełniać będzie oczekiwa-
nia strażaków lecz już pod koniec lat 80-tych stała się zbyt mała i dzięki przychylności władz gminnych, wojewódzkich i strażackich postanowiono, 
że w nowym budynku Urzędu Gminy znajdzie się miejsce na strażnicę o trzech boksach, pomieszczeniu socjalnym, pomieszczaniu dla Zarządu 
oraz zapleczu warsztatowym. (…) Duży wkład w rozwój jednostki mieli: druh Antoni Okniński - wieloletni prezes jednostki oraz druh Eugeniusz 
Młynarczyk – wieloletni naczelnik OSP Wiśniew…” dr Wiesław Charczuk

Wspólne zdjęcie z delegacją ze Słowacji. Fot. UG

Medal Pro Masovia dla OSP Wiśniew. Fot. UG Pamiątkowy herb dla delegacji z Niemiec. Fot. UG
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Lato w pełni – właśnie rozpoczęły się wakacje – sezon wzmożonych 
wycieczek do lasu, parku i na łąki. nie każdy zdaje sobie sprawę, że czyha 
tam na nas niebezpieczeństwo w postaci kleszczy. te pasożyty mogą być 
przyczyną poważnych problemów zdrowotnych, z nawet spowodować 
zgon. o tym co zrobić, przed i po ewentualnym spotkaniu z kleszczem 
mówi lekarz rodzinny pan Zbigniew Grabek.

co grozi nam po ugryzie-
niu przez kleszcza?
Lekarz Zbigniew Grabek: 
Kleszcze po ugryzieniu 
pozostawiają miejscowy 

odczyn zapalny który rzadko jest dotkliwy. O wiele gorsze są cho-
roby które przenoszą czyli tzw. choroby odkleszczowe. Należą do 
nich wirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i borelioza.  
Odkleszczowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych jest na 
szczęście o wiele rzadsze niż borelioza. Wywołują je wirusy z rodzi-
ny Flaviviridae. W większości przypadków ustępuje samoistnie da-
jąc niewielki przejściowe objawy podobne do grypy. W przypadku 
silnych dolegliwości z wysoką gorączką, wymiotami, bólami głowy 
konieczny jest pobyt w szpitalu. Nie ma leczenia przyczynowego, 
czasami zwłaszcza w przypadku zapalenia mózgu i rdzenia kręgo-
wego choroba ma ciężki przebieg i wymaga długotrwałej rehabi-
litacji. Istnieje szczepionka zapobiegająca zachorowaniu nazywa 
się FSME Immun. Zalecamy ją zwłaszcza pracownikom leśnym, 
mieszkańcom leśnych okolic i turystom. Niestety szczepionki zapo-
biegającej chorobie przenoszonej przez kleszcze chorobie nie ma. 
Szczepionka przeciw boreliozie została wycofana z obrotu ale prace 
nad opracowaniem nowej wciąż trwają.
GW: Borelioza – co to za choroba - co ją wywołuje i jak przebiega?
ZG: Borelioza to najczęstsza choroba odkleszczowa. Wywołują ją 
bakterie Borelia burgdorferi należące do grupy krętków. Są bardzo 
nietypowe gdyż bytują wewnątrzkomórkowo, stosunkowo wolno się 
dzielą przez to są trudne do wykrycia. Zarażamy się poprzez ukłucie 
kleszcza z rodzaju Ixodes i kontakt z jego śliną. Część osób chorych 
nie pamięta ugryzienia kleszcza gdyż zostali zarażeni prze tzw. nimfę 
czyli postać larwalną kleszcza. W okolicy wkłucia po 1-3 tygodniach 
(do trzech miesięcy) pojawia się tzw. rumień wędrujący będący 
pierwszym objawem choroby. Wystąpienie rumienia wędrującego 
jest jedynym pewnym i bezdyskusyjnym objawem tej choroby. Na-
leży wiedzieć że rumień nie pojawia się u wszystkich chorych a jego 
wystąpienie nie jest obligatoryjne. Rumień ma postać czerwonej pla-
my która w ciągu kilku dni powiększa się i uzyskuje średnice ponad 
5 cm z centralnym przejaśnieniem. W tej fazie choroby konieczne 
jest wdrożenie właściwego leczenia. Przez kilka tygodni lub lat nie-
leczona choroba rozwija się bezobjawowo w tkance łącznej (skóra, 
ścięgna, naczynia krwionośne), w mięśniach i w tkance nerwowej 
w tym mózgu i opon rdzeniowo-mózgowych. Dochodzi wówczas do 
rozwinięcia się fazy rozsianej choroby z zajęciem różnych narządów. 
Najbardziej charakterystyczne jest: zapalenie stawów, boreliozowe 
zapalenie mięśnia sercowego, neuroborelioza wczesna, neurobore-
lioza późna. Najczęstszą postacią rozsianej fazy choroby jest neuro-
borelioza. Jej postać wczesna przebiega w postaci porażenia nerwów 
czaszkowych, najczęściej nerwu twarzowego, którym mogą towarzy-
szyć zmiany zapalne w płynie mózgowo-rdzeniowym (PMR), poraże-
nia innych nerwów czaszkowych, w tym nerwu odwodzącego i ner-
wów węchowych, porażenia korzeni nerwowych lub pojedynczych 
nerwów obwodowych, zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, 
zapalenie mózgu, lub zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego. Nato-
miast późna postać neuroboreliozy może przebiegać: jako zapalenie 
mózgu i rdzenia kręgowego o powolnym, postępującym przebiegu  
z objawami podobnymi do stwardnienia rozsianego. Pod postacią 
obwodowej neuropatii charakteryzującej się zaburzeniami czucia, pa-
restezjami, bólami korzeniowymi, a niekiedy również niedowładami.

GW: jakie badania należy wykonać żeby rozpoznać boreliozę?
ZG: Ropoznania boreliozy dokonujemy na podstawie obrazu 
klinicznego tj. albo typowych objawów jak rumień wędrujący 
albo objawów mogących sugerować boreliozę przy obecności 
swoistych przeciwciał we krwi lub płynie mózgowo-rdzeniowym. 
Przeciwciała borelia burgdorferi pojawiają się nie wcześniej niż 
2 miesiące po ugryzieniu kleszcza i 2 tygodnie po wystąpieniu 
rumienia wędrującego. W standardowej ambulatoryjnej diag-
nostyce wykonujemy badanie krwi na obecność przeciwciał  
w klasie IgM i IgG metodą ELISA jako test przesiewowy a w celu 
ostatecznej weryfikacji badanie metodą Western Blott – jest to 
szczegółowa metoda. W warunkach szpitalnych badamy płyn 
mózgowo-rdzeniowy.
GW: Gdzie możemy uzyskać skierowanie na takie badania ?
ZG: Badania takie mogą zlecać lekarze specjaliści, co często ozna-
cza że pacjent musi za nie zapłacić. W Siedlcach bardzo duże do-
świadczenie ma laboratorium przy szpitalu na ul. Starowiejskiej. 
Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaź-
nych nie zaleca leczenia pacjentów bez objawów klinicznych ale  
z dodatnimi przeciwciała w klasie IGM i IGG. 

GW: jak przebiega leczenie boreliozy?
ZG: Leczenie boreliozy zawsze jest długotrwałe, polega na prze-
wlekłej antybiotykoterapii – co najmniej 3 tygodnie, zwykle do-
ustnej. W ciężkich postaciach zwłaszcza neuroboreliozowego za-
palenia opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu pacjenci są leczeni  
w oddziałach neurologicznych bądź zakaźnych.

GW: czy przebycie boreliozy daje trwałą odporność?

ZG: Przebycie boreliozy nie daje odporności. Bardzo częste są 
reinfekcje bądź wznowy choroby. Jest to choroba która podlega 
zgłoszeniu do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  
i tzw. dochodzeniu epidemiologicznemu. Rozpowszechnienie 
choroby jest coraz większe, stanowi coraz większe wyzwanie dla 
medycyny. Typowy jest podstępny, powolny przebieg, niejasne 
kryteria rozpoznania, niecharakterystyczne objawy, trudności  
w leczeniu, obecność późnych powikłań Coraz rzadziej zarażamy 
się w lesie przy zbieraniu jagód bądź grzybów, coraz częściej na 
własnym podwórku lub przed blokiem czyli tam gdzie jesteśmy 
zupełnie nieprzygotowani na kontakt z kleszczem. Sezon aktyw-
ności kleszczy trwa od kwietnia do końca listopada. Pamiętajmy 
więc o unikaniu wchodzeniu w gęste zarośla, stosowaniu repelen-
tów, dokładnym oglądaniu się po kontakcie z naturą i wczesnym 
usuwaniu kleszczy. Rutynowe stosowanie antybiotyków po ugry-
zieniu przez kleszcza zalecane jest tylko w przypadkach mnogich 
ukąszeń na terenach endemicznych.
GW: co zrobić kiedy już ugryzie nas kleszcz?
ZG: To bardzo ważne pytanie. Jeżeli ktoś ma odrobinę wprawy 
może spróbować sam sobie go wyciągnąć – wystarczy do tego 
zwykła pęseta. Wyjmując owada z ciała nie należy go wykręcać 
tylko ciągnąć tak aby go wyrwać. Można także odwiedzić aptekę  
i zakupić specjalne haczyki lub pętelki dzięki którym bardzo pięk-
nie wyciągamy kleszczyki. To „urządzenie” jest bardzo tanie – pro-
ponuję je zakupić gdyż może ono okazać się bardzo pomocne przy 
tym „zabiegu”. Ważne jest także by udać się do lekarza pierwsze-
go kontaktu i pokazać ranę po kleszczu, ponieważ może okazać 
się konieczną kuracja antybiotykowa.



19Gminne Wieści

GW: czy da się ustrzec przed kleszczami?
ZG: Zanim kleszcze ugryzą znieczulają naszą skórę swoją śliną – dla-
tego często nawet nie wiemy, że staliśmy się ich żywicielem. Ilość 
krwi, jaką jest w stanie wyssać kleszcz, jest znikoma. Odpowiedni 
ubiór to najprostsze możliwe działanie. Wybierając się do lasu należy 
pamiętać o odpowiednim nakryciu głowy, koszuli z długim rękawem 
- najlepiej zakończonym ściągaczem, pełnych butach i opadających 
na nie długich spodniach - dobrym sposobem jest wpuszczenie no-
gawek w skarpetki. Warto zauważyć, że kleszcze po przedostaniu się 
na ciało żywiciela najpierw szukają dogodnego miejsca, a dopiero 
potem przyczepiają się i rozpoczynają żerowanie. W związku z tym 
mamy jeszcze pewną rezerwę czasu, która pozwala nam bezprob-
lemowo usunąć nieproszonego gościa. Przede wszystkim należy 
starannie obejrzeć całe ciało po powrocie do domu. Szczególną 
uwagę zwracamy na miejsca dobrze ukrwione: głowę, szyję, pachy, 
pachwiny, zgięcia podkolanowe. Warto też wziąć prysznic pod silnym 
strumieniem wody, a także wytrzepać i wyprać odzież. W ten sposób 
pozbędziemy się ewentualnych pasażerów na gapę. Konieczne jest 
także używanie preparatów odstraszających kleszcze.

Dziękuję za rozmowę.
uo 

Gminny punkt konsultacyjny  
rozwiązywania problemów alkoholowych  
i Wsparcia rodziny w Wiśniewie

Alkoholizm jest dramatem całej rodziny, nie tylko osoby uza-
leżnionej. Rodzina to grupa ludzi wzajemnie zależnych od siebie 
w zaspakajaniu swoich potrzeb uczuciowych społecznych i du-
chowych. Rodzina zapewniając sobie wzajemne wsparcie, opar-
ta o więzi uczuciowe, miłość, akceptację oraz pomoc wzajemną 
zapewnia możliwość stałego rozwoju fizycznego i psychicznego.   

Rodzina z problemem alkoholowym = rodzina dysfunkcyjna (nie 
spełniająca swoich funkcji) to ludzie, w której ważną „figurą” dra-
matu jest alkohol. Jeżeli tylko jeden członek wspólnoty pije, niszcząc 
swoje zdrowie i sens swego życia, nie może to być obojętne dla pozo-
stałych zwłaszcza, że dzieje się to kosztem innych; ich spokoju, opie-
ki, partnerstwa, zdrowego snu, czy też dosłownie kosztem butów, 
wakacji, obiadu, wspólnie spędzonego wartościowego czasu.

Do charakterystyki uzależnionych członków rodzin z problemem 
alkoholowym używamy określenia współuzależnienie = alkoholizm.

W związku z powyższym istnieje potrzeba tworzenia pomo-
stów między pacjentem poszukującym pomocy, czy jego rodziną, 
a tymi miejscami, w których czekają profesjonaliści, czyli ośrod-
kami terapii uzależnień. Tak więc proponuję swoje usługi w for-
mie terapii indywidualnej i grupowej. Podjęta terapia, natchnie 
potencjalnych klientów wiarą w to, że zmiana jest możliwa i osią-
galna. Wyjaśni jak działają mechanizmy uzależnienia: dlaczego 
pacjentowi trudniej zdecydować się na wizytę w ośrodku terapii 
niż u dentysty, mimo że niby nie boli i jest za darmo?

Badania wykazują, że nie tylko osoby uzależnione od alkoholu 
ponoszą szkody zdrowotne, ale dotyczy to również osób pijących ry-
zykownie i szkodliwie. Około 20% pacjentów lekarzy pierwszego kon-
taktu zgłasza się do placówek POZ w związku z dolegliwościami, któ-
rych przyczyną jest nadużywanie alkoholu. W związku z tym WHO 
(Światowa Organizacja Zdrowia) opracowała metody umożliwiające 
wczesne wykrycie problemów alkoholowych u pacjentów, pozwala-
jące na podjęcie interwencji zanim rozwinie się uzależnienie.

Z inicjatywy Wójta Krzysztofa Kryszczuka powstał w Gminie Wiś-
niew Punkt Konsultacyjny, który funkcjonuje już od kilku lat. Orę-
downikiem i patronem tego punktu jest proboszcz ks. Henryk Krupa, 
który użycza pomieszczenia, w którym mieści się punkt. Duże wspar-
cie i pomoc w działalności na rzecz osób uzależnionych i ich rodzin 
niesie Pani kierownik GOPS oraz jej współpracownice.

Aktualnie do naszego punktu w każdy piątek uczęszcza kilka osób, 
średnio 8 i są to głównie mężczyźni. W sesjach indywidualnych zajmu-
jemy się sygnalizowaniem zmian w samopoczuciu fizycznym, psychicz-
nym, zmian w trybie życia, zmian w stosunkach międzyludzkich oraz 
zmian w myśleniu i zachowaniu alkoholowym. Pomagamy naszym 
klientom rozpoznać jaka jest ich sytuacja, w jakim celu do nas przycho-
dzą i czego oczekują. Na czym polegają ich problemy i czym tutaj mogą 
się zajmować. Na czym polegają ich psychiczne problemy. Do jakiego 
celu zmierzają i w jakiej realnej sytuacji się znajdują. Odbywają się też 
tzw. sesje rodzinne, których zadaniem jest tworzenie mapy proble-
mów zachodzących w danym związku. Następnie wyznaczamy cele 
osobistego planu terapii i realizujemy je poprzez zadania dopasowane 
do profilu terapii. W sesjach indywidualnych realizujemy zadania m.in. 
poprzez oglądanie projekcji video o tematyce związanej z programem 
terapii. Pacjenci słuchają również kaset audio z nagranymi wypowie-
dziami osób trzeźwiejących (tzw. świadectwa). Wszyscy klienci punktu 
mają zapewnioną pełną anonimowość i dyskrecję. Odbyły się również 
2 Warsztaty Terapeutyczne w Białym Dunajcu, w którym z terenu gmi-
ny brały udział 2 osoby. Zajęcia w Punkcie prowadzone są w każdy pią-
tek w godzinach 8:30 – 11:30 w Domu Parafialnym. 

Terapeuta uzależnień 
Andrzej Ługowski

We wtorek 23 maja 
br. w Wiśniewie po 
raz kolejny gościliśmy 
uczestników V sztafety 
niepodległości śladami 
ks. generała stanisława 
Brzóski, którzy pokonu-
jąc trasę łuków - siedl-
ce - sokołów podlaski  
o długości ponad 64 kilo-
metrów zatrzymali się na 
krótki odpoczynek.

Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawują Wójt Gminy 
Łuków, Burmistrz Miasta Łuków, Burmistrz Miasta Sokołów Pod-
laski oraz Nadleśnictwo Łuków i Nadleśnictwo Sokołów Podlaski. 
Bieg młodzieży z Macierzy Polski i Wileńszczyzny to upamiętnie-
nie 154 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, największego 
zrywu niepodległościowego Polaków oraz 152 rocznicy śmierci  
ks. Stanisława Brzóski. Te wydarzenia mają duże znaczenie dla każ-
dego pokolenia. To dzięki Powstańcom nie zaginęła nasza tożsamość 
narodowa. Pamiętając o tamtych trudnych czasach, o krwi przelanej 
„W imię Boga za wolność Naszą i Waszą” pragniemy uczcić Sztafetą 
Niepodległości pamięć osób, które zginęły za Ojczyznę.

Od Gostchorzy sztafetę prowadzili nasi sportowcy. Po uroczy-
stym apelu, złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy pod pomnikiem 
niepodległości, goście posilili się gorącą herbatą i słodkościami 
przygotowanymi w garażu OSP.

W biegu sztafetowym po raz drugi wzięli udział narciarze z Ucz-
niowskiego Klubu Sportowego „Rawa” Siedlce działającego przy 
Zespole Szkół nr 2 Siedlcach.

V Sztafeta Niepodległości rozpoczęła się o godz. 7:40 na Placu 
Narutowicza w Łukowie. Finisz zaplanowany został przy pomniku 
ks. gen. Stanisława Brzóski w Sokołowie Podlaskim o godz. 15:00. 
Na zakończenie o godz.15:30. w kościele pw. Niepokalanego Serca 
NMP została odprawiona uroczysta msza św. dla uczczenia  ks. gen. 
Stanisława Brzóski oraz wszystkich powstańców.

dziękujemy mieszkańcom Wiśniewa oraz dzieciom, mło-
dzieży i nauczycielom z Zo w Wiśniewie za gorące powitanie 
uczestników biegu.

wo

V sztafeta niepodległości śladami 
ks. generała stanisława Brzóski
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Warsztaty taneczne ze stowarzyszeniem raZem
W dniach 09 – 11 czerwca  

w Zespole oświatowym w Wiś-
niewie odbyły się warsztaty ta-
neczne 2017 dla dzieci i młodzie-
ży z terenu gminy Wiśniew.

Była to realizacja zadania pub-
licznego pod nazwą: „Z tańcem wi-
tamy lato - warsztaty taneczne dla 
dzieci i młodzieży”. Warsztaty ta-
neczne były połączone z trzydnio-
wym wypoczynkiem dzieci i mło-
dzieży. Liczba uczestników liczyła 
20 osób. Na miejscu dzieci miały 
zapewnione wyżywienie i nocleg.

Zajęcia tańca towarzyskiego 
przeprowadził Pan Piotr Szupłak, 
a warsztaty teatralne przeprowa-
dziła Pani Anna Kryszczuk.

Głównym celem niniejszego 
zadania publicznego było krze-
wienie kultury fizycznej oraz roz-
wijanie uzdolnień poprzez formę 
ruchu jaką jest taniec towarzyski.

md

sukces Zespołu Wokalnego „radość”
16 maja Zespół Wokalny „radość” wziął 

udział w I regionalnym Festiwalu twórczości 
artystycznej seniorów „WIecZnIe młodZI” 
zorganizowanym przez miejski ośrodek kul-
tury w siedlcach.

Festiwal miał charakter otwarty dla gru-
py wiekowej 50+ i adresowany był do grup 
niezrzeszonych i grup zorganizowanych przy 
instytucjach tj.: domy kultury, Uniwersytety 
Trzeciego Wieku, oddziały Polskiego Związku 
Emerytów i innych.

W kategorii ŚPIEW wzięło udział 16 zespo-
łów z całej Polski.

Z radością informujemy, że Zespół Wokalny 
„radość” z radomyśli zajął pierwsze miejsce 
ex aequo z Zespołem Wokalnym „Seniorynki” 
działającym przy Sokołowskim Ośrodku Kultury.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
wo

II jarmark Wielkanocny
9 kwietnia w Gminnym ośrodku kultury  

w Wiśniewie odbył się II jarmark Wielkanocny. 
swoją twórczość zaprezentowali uczniowie Ze-
społu oświatowego w radomyśli, kGW z tere-
nu naszej gminy oraz wystawcy indywidualni.

Bywalcy naszych jarmarków doskonale wie-
dzą, iż są one ucztą dla ducha i ciała. Także i w tym 
roku nie zabrakło wrażeń – można było skosztować 
pysznych serów domowej roboty z gospodarstwa  
w Borkach-Paduchach oraz domowego ciasta. Nie 
można było także oderwać oczu od rękodzieła, któ-
re zostało nam zaprezentowane - od różnego rodza-
ju jajek i jajeczek przez palmy i stroiki wielkanocne,  
aż po wykonane z siana kury i wiklinowe zające.

Jarmark ten był też okazją do zakupu pięknych 
koszyczków na święconkę oraz serwetek na świątecz-
ny stół. Jak stwierdził wójt gminy krzysztof kryszczuk 
– Jarmarki już na stałe wrosły w naszą kulturę – jest 
wiele osób które nie wyobrażają sobie przedświątecz-
nej krzątaniny bez wizyty w tym miejscu i zakupów 
tych pięknych rzeczy. Ja także staram się na każdym 
stanowisku coś kupić by w ten sposób docenić jakże 
żmudną ale również uroczą pracę tych kobiet.

W imieniu organizatorów dziękujemy wszyst-
kim za obecność na II Jarmarku Wielkanocnym  
i już dziś zapraszamy na kolejny – za rok.

uo

Uczestnicy warsztatów. Fot. RAZEM

Fot. Bogusław Skarus

Fot. UG
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dnia 10 maja br. w Gminnym ośrodku kultury w Wiśniewie 
odbył się konkurs recytatorski dla uczniów klas „0”, pt. „polscy 
autorzy dzieciom”. organizatorem konkursu była Gminna Biblio-
teka publiczna w Wiśniewie.

oficerska promocja

W dniu 6 – go maja bieżącego roku, na placu piłsudskiego  
w Warszawie obok Grobu nieznanego Żołnierza, odbyła się 
uroczysta promocja oficerska absolwentów państwowej szkoły  
pożarniczej. W tym roku miała ona szczególny charakter  
ze względu na jubileusz 25 - lecia istnienia tej strażackiej uczelni.

W grupie mianowanych oficerów na pierwszy stopień młode-
go kapitana znalazł się mieszkaniec naszej Gminy i nasz Parafianin 
– maciej jurzyk pochodzący z Ciosnów. W ubiegłym roku oficer-
ską promocję otrzymał jego starszy brat Piotr.

Na uroczystej Promocji obecni były przedstawiciele najwyż-
szych władz Rzeczypospolitej Polskiej i Pan Prezydent Andrzej Duda, 
Pani Premier Beata Szydło oraz Pan Minister Spraw Wewnętrznych 
Mariusz Błaszczak. Obecni byli również przedstawiciele Wojska Pol-
skiego i Policji oraz liczne delegacje i poczty sztandarowe Straży Po-
żarnej z całej Polski. Po uroczystości trwającej ok. półtorej godziny 
odbyła się defilada mająca historyczny charakter.

Miałem osobistą przyjemność i zaszczyt uczestniczenia w tej 
Uroczystości reprezentując swoją skromną osobą władze naszej 
Gminy, naszej Parafii i Ochotniczą Straż Pożarną, której mam za-
szczyt od roku być kapelanem.

Moją obecność na tej Uroczystej Promocji potwierdza foto-
grafia wykonana po zakończeniu Uroczystości.

Nowemu oficerowi PSP życzymy Bożego Błogosławieństwa w pra-
cy zawodowej i w życiu osobistym.

Ks. Kanonik mgr Henryk Krupa

VII FestIWaL kULtUry chodÓW 2017
W dniach 24-27 kwietnia 2017 roku odbył się VII Festiwal kul-

tury w chodowie (gmina siedlce). naszą gminę reprezentowali 
uczniowie z Zespołu oświatowego w śmiarach oraz członkowie 
sekcji wokalnej i tanecznej, działający przy Gok w Wiśniewie.

W kategorii muzyka w kategorii kl. I-III zaprezentowała się 
amelia krasuska uczennica I klasy Zespołu Oświatowego w Śmia-
rach, natomiast w kategorii kl. IV-VI wystąpiły wokalistki: domini-
ka oknińska, paulina krasuska, justyna Żurawska - grupa działa-
jąca przy Gminnym Ośrodku Kultury.

W kategorii taniec ludowy kl. IV-VI dnia 25 kwietnia wystąpił  
w konkursie Zespół Pieśni i Tańca „WIŚNIEWIACY”, który zajął zaszczyt-
ne I miejsce na podium za „tańce podlaskie”. Gratulujemy bardzo ser-
decznie Pani Janinie Dołgich - Dyrektor GOK w Wiśniewie, Pani cho-
reograf Bożenie Wojciuk oraz członkom zespołu, który tworzą: ada 
adamczyk, aniela adamczyk, kaja Filipczuk, patrycja Golbiak, julia 
jurzyk, amelia paciorek, radek potocki, Zuzanna strzemieczna, julia 
Wiącek, nikola jastrzębska, maciej olszewski, aleksander patocki, 
marcel polak, kinga myrcha, agnieszka jurzyk, Izabela potocka, julia 
Wiącek, nikola jastrzębska, maciej olszewski, aleksander patocki, 
marcel polak, kinga myrcha, agnieszka jurzyk, Izabela potocka.

gok

konkurs recytatorski „polscy autorzy dzieciom”
Występy oceniane były przez jury w składzie: Zofia Czarnocka 

- przewodnicząca, Barbara Chojecka - członek, Magdalena Książek 
- członek. Komisja brała pod uwagę dobór repertuaru, interpreta-
cje utworu, znajomość tekstu oraz ogólny wyraz artystyczny.

Po wysłuchaniu wszystkich prezentacji komisja ogło-
siła wyniki:
-  I miejsce: Aleksander Ponikowski - ZO Radomyśl  

i Paulina Krasuska - ZO Śmiary.
-  II miejsce: Emilia Żurawska i Antoni Jastrzębski - ZO 

Śmiary, Karolina Duk - ZO Wiśniew.
-  III miejsce: Nikola Radomyska - ZO Radomyśl, Katarzy-

na Jastrzębska i Agnieszka Jastrzębska - ZO Wiśniew.
Wyróżnienie: Aleksander Jankowski - ZO Radomyśl, 

Lena Jastrzębska - ZO Śmiary, Maja Ponikowska - ZO 
Wiśniew.Za udział: Zuzanna Radomyska i Maja Izdebska 
- ZO Radomyśl, Kamil Jastrzębski - ZO Śmiary, Karolina 
Nowosielska i Szymon Pasternak - ZO Wiśniew.

Każdy uczestnik otrzymał dyplom i nagrodę w po-
staci książki, które wręczyła komisja konkursowa oraz 
Dyrektor GOK w Wiśniewie Pani Janina Dołgich.

Tekst i zdjęcia: GOK, BGP

Maciej Jurzyk i ks. kanonik Henryk Krupa. Fot. M. Jurzyk
Fot. GOK

Fot. GOK
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Ludzie z pasją…
na łamach naszego informatora prowadzimy stałą 
rubrykę, której tematem przewodnim jest prezento-
wanie ludzi posiadających nietuzinkowe życiowe pa-
sje. W tym wydaniu przedstawiamy państwu miesz-
kającego w helenowie Waldemara Zielonkę, który 
jest właścicielem pasieki pszczelarskiej „pod lasem”.

Waldemar Zielonka. Fot. UG

Gminne Wieści: Jak to się stało, że zaczął Pan interesować się 
pszczelarstwem? Kto wprowadził Pana w tajniki tej sztuki?
Waldemar Zielonka: Moja przygoda z pszczelarstwem rozpoczęła 
się wiele lat temu. Mój ojciec ma pszczoły już kilkadziesiąt lat i to 
właśnie on zaraził mnie swoją pasją, a ja połknąłem bakcyla.
GW: Można więc rzec, że pszczelarstwo w Państwa rodzinie jest 
tradycją pokoleniową.
WZ: Tak. Mój ojciec rozpoczął, natomiast wcześniej dziadek bardzo 
lubił miód, ale niestety pszczołami się nie zajmował. Tato zaczął 
przygodę z pszczołami hobbistycznie – tak samo jak ja, widzę tak-
że, że mój syn lubi pracę przy pszczołach i miód wcina jak mało kto.
GW: Od jak dawna samodzielnie prowadzi Pan pasiekę?
WZ: Na własną rękę prowadzę pasiekę dopiero od dziesięciu lat. 
Zaczynałem od jednego, później dwóch uli. Na dzień dzisiejszy 
mam ich ok. trzydziestu.
GW: Proszę opowiedzieć o swojej pasiece. Na jakich ulach Pan 
pracuje oraz jaka linia pszczół w niej przeważa?
WZ: Póki co, jeżeli chodzi o linię pszczół, to trochę praktykuję.  
W większości są to pszczoły tzw. krainki (podgatunek zachod-
nioeuropejskiej pszczoły miodnej), ale posiadam również rasę 
kaukazką (pszczoły wywodzące się z wysokogórskich rejonów 
Kaukazu). Należy pamiętać, że każdy teren ma swoją specyfikę. 
Jedne pszczoły lubią latać na jedne rośliny, drugie na inne. Moje 
pszczoły „mieszkają” w ulach wielkopolskich korpusowych – uwa-
żam, iż one najbardziej sprawdzają się na naszych terenach. Taka 
gospodarka jest dla mnie najbardziej odpowiednia.
GW: Jaki miód można u Pana nabyć i który cieszy się najwięk-
szym uznaniem?
 WZ:  Pszczelarstwo to nie tylko miód, ale też pyłek pszczeli, pierz-
ga, propolis (kit pszczeli) czy wosk. Generalnie nasz teren jest 
odpowiedni do produkcji miodu wielokwiatowego. Tereny wiej-
skie można by rzec, że to zagłębie miodu wielokwiatowego, gdyż 
pszczoła ma możliwość polecieć na pole rzepaku, na drzewa owo-

cowe lub do lasu czy łąki. Ważnym kwiatem jest też mniszek lekar-
ski, który u nas występuje dość obficie. Prowadzę też gospodarkę 
wędrowną, dlatego w ofercie mam także miód lipowy, gryczany, 
akacjowy i nawłociowy. Wszystko tutaj jednak zależy od pogody  
i od tego jak przyroda wszystko poukłada. Wiem już np., że w tym 
roku z miodem akacjowym będzie ciężko, bo występowały wio-
senne przymrozki i prawie wszystkie kwiaty akacji obmarzły i już 
takiego miodu nie będzie. Mam jednak nadzieję, że zbiory miodu 
lipowego będą solidne ponieważ da się zaobserwować na lipach 
piękne kwiaty - jestem więc dobrej myśli.
GW: Wspominał Pan o gospodarce wędrownej – na czym ona polega?
WZ: Gospodarka wędrowna wymaga od pszczelarza dużej dy-
scypliny i samozaparcia. Trzeba wstawać wcześniej niż kury, bo 
zanim koguty zapieją pszczoły już latają na pożytek. Latem jest to 
nawet trzecia godzina rano. Pakujemy wszystkie ule na przyczep-
kę, jedziemy na wcześniej wybrany teren, tam rozstawiamy ule, 
otwieramy je i pozostawiamy czekając aż coś przyniosą.
GW: Wspominał Pan, że wiedzę na temat pszczół i miodu prze-
kazał Panu tata, ale proszę powiedzieć czy tą wiedzę należy 
przez cały czas zgłębiać – może uczestniczy Pan w kursach i kon-
ferencjach lub korzysta z fachowej prasy?
WZ: Tatuś przekazał mi tej wiedzy najwięcej, ale tak jak wszystko 
– pszczelarstwo też idzie do przodu, dlatego ja także wyjeżdżam 
na różne konferencje pszczelarskie i wykłady. Należę także do Koła 
Pszczelarskiego – często się spotykamy i rozmawiamy o pszczołach, 
wynikach naszej pracy i o licznych problemach. Swoją wiedzę cały 
czas w miarę możliwości oczywiście staram się pogłębiać.
GW: Wspomniał Pan o problemach. Pszczoły, tak jak każde 
żywe organizmy są narażone na wirusy, pasożyty, grzyby. Jak 
sobie Pan radzi z tym problemem?
WZ: Najgroźniejsze są tutaj dwie rzeczy, niestety od nas nie za-
leżne… Po pierwsze warroza - choroba wywoływana przez roz-
tocze rozwijające się na dorosłych osobnikach pszczół miodnych, 
rozprzestrzeniają wiele groźnych wirusów przez co padają nam 

całe pszczele rodziny. Jest to odwieczna walka z sezo-
nu na sezon co raz trudniejsza, gdyż właśnie w sezo-
nie żadnych lekarstw nie możemy podać pszczołom, 
ponieważ przedostałyby się one do miodu, dlatego 

Zabytkowe ule. Fot. UG
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tą walkę możemy rozpocząć dopiero jesienią. Jest wiele sposo-
bów naturalnych które ograniczają rozwój tej choroby, ale nie są 
zbyt skuteczne. Drugą sprawą zagrażającą pszczołom jest che-
mizacja rolnictwa i wszelkie opryski dokonywane przez rolników.  
W tym miejscu pragnę podziękować okolicznym rolnikom za to, 
że stosują się do przepisów, a tym samym jeżdżą i pryskają swoje 
uprawy wieczorami oraz w nocy. Dzięki temu mamy zdrowy miód, 
nieskromnie dodam, że chyba najlepszy w rejonie. Miałem nawet 
ostatnio kontrolę Lekarza Weterynarii gdzie badano mój miód na 
zawartość pyretroidów i wszystko wyszło OK.
GW: Czy zeszłoroczna zima dała się Panu we znaki? Czy na podstawie 
obserwacji pszczół można wywnioskować jaka będzie tegoroczna?
WZ: Miałem niestety straty, ale złożyło się na nie wiele czynników. 
Z mojej obserwacji pszczół wynika, że gospodarka wędrowna naj-
bardziej eksploatuje owady. Cały proces jest też opóźniony w cza-
sie co powoduje, że pszczoły nie mogą się przygotować do zimy 
tak, jak powinny w naturze.
GW: Prowadzi Pan pasiekę już 10 lat. W tym czasie zapewne 
pojawiło się wiele sukcesów – proszę się nimi pochwalić.
WZ: Dla mnie największym sukcesem jest to, że ludzie polubili 
miód z mojej pasieki. Wiedzą jakie mam podejście do pszczelar-
stwa. Cieszę się, że zostałem obdarzony tak wielkim zaufaniem. 
Miodów na rynku jest bardzo dużo, dlatego sukcesem jest przede 
wszystkim, każdy człowiek proszący o kolejny słoik miodu.
GW: Jak Pana zdaniem będzie wyglądało pszczelarstwo za  
20 lat? Czy nowatorski system Flow Hive umożliwiający miodo-
branie bez konieczności otwierania ula będzie powszechnie sto-
sowany, a dotychczasowe rozwiązania pójdą w zapomnienie? 
Mówi się również o tym, że zaleje nas miód z Ukrainy…
WZ: Myślę, że żadne wynalazki nie zastąpią oka i rąk pszczelarza. 
Ul trzeba otworzyć i zobaczyć co w nim się dzieje. Czy jest matka, 
czy są jajeczka, w jakim stanie jest czerw, czy pszczoły maja po-
karm. Pewnych rzeczy nie da się uprościć. Problemem faktycznie 
może być miód z Ukrainy, który z tego co słychać w środowisku 
pszczelarskim faktycznie sprowadzany jest z Chin, a w Polsce 
etykietowany jako krajowy lub właśnie ukraiński. W ten sposób 
klient jest wprowadzany w błąd. 
GW: Jakie są Pana plany na przyszłość?
WZ: Na razie wystarczy mi to, co mam. Ilość uli jaką posiadam 
wymaga dużego nakładu pracy, ja także pracuję zawodowo i to 
mnie nieco ogranicza. Praca jest dzisiaj najważniejsza, a pszcze-
larstwo traktuję jako hobby. Mam też małe dzieci, którym muszę 
poświęcić swój czas oraz zadbać, aby miały opiekę, kiedy wraz  
z żoną wykonujemy obowiązki zawodowe. To wszystko razem jest 
czasami trudno pogodzić.
GW: Jakich rad udzieliłby Pan osobom, które dopiero planują 
wejść w świat pszczelarstwa?
WZ: Dzisiaj pszczelarstwo cieszy się dużym zainteresowaniem. 
Wielu młodych ludzi decyduje się na postawienie na swej działce 
uli. Radzę im, aby nie zrażać się niepowodzeniami. Ważne jest też 
wypracowanie odpowiedniego podejścia do pszczół, trzeba być 
spokojnym, ponieważ owady nie żądlą osoby które widzą, tyko 
te, które im zagrażają.
GW: Czego możemy Panu życzyć?
WZ: Nie wiem czego życzy się pszczelarzom – chyba wielu wiader 
miodu oraz tego, aby pszczelarstwo w naszym regionie nie zaginęło.

Wojciech Ostrowski

Pasieka w lesie. Fot. UG

Ramka z pszczołami. Fot. UG Miodobranie 2017. Fot. W. Zielonka

Zasklepiona ramka z miodem. Fot. W. ZIelonka

Przenośne ule. Fot. UG

Pasieka w Helenowie. Fot. UG
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przegląd grup przedszkolnych
W czwartek, 18 maja w Gminnym ośrodku kultury  

w Wiśniewie odbył się III przegląd Grup przedszkolnych 
pt. „Wiosenne inspiracje na wsi”.

Impreza organizowana jest z myślą o młodych arty-
stach w wieku przedszkolnym. Celem przeglądu jest uka-
zanie walorów poszczególnych grup, wyłonienie młodych 
talentów oraz aktywizacja środowiska wiejskiego.

Licznie zgromadzona publiczność podziwiała występy po-
nad 130 małych artystów. Na scenie zaprezentowało się 8 grup 
przedszkolnych z Siedlec, Mokobód, Wiśniewa i Śmiar.

Wśród tegorocznych wykonawców znaleźli się:
1. „Skrzaty” - Gminne Przedszkole w Mokobodach, (taniec 

w rytmie Michaela Jacksona);
2. ,,Żabki” - Gminne Przedszkole w Mokobodach, (taniec - 

wiązanka zabaw przedszkolnych);
3. Miejskie Przedszkole Nr 21 z oddziałami integracyjnymi  

w Siedlcach, (piosenka „Dziś do lasu przyszła wiosna”);
4. Zespół Oświatowy w Śmiarach, Oddział Przedszkolny, („Taniec Kur-

czaków”, Taniec z Chustami do utworu „Taniec węgierski nr 5”);
5. „Wesoła Siódemeczka” - Niepubliczne Przedszkole ,,SIÓDEM-

KA”, (piosenka „Idziemy na wycieczkę”);
6. „Wesołe Słoneczka” - Niepubliczne Przedszkole ,,Siódemka”, 

(piosenka „Żabi koncert”);
7. „Roztańczone Przedszkolaki” - Zespół Oświatowy w Wiśniewie, 

Przedszkole samorządowe w Wiśniewie, Oddział Przedszkolny, 
(„Taniec Kurcząt w skorupkach”);

8. „Wesołe smyki” - Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Smyk”,  
(taniec współczesny, pt.: ,,Wyścigi samochodowe”).

- To już niejedna impreza świadcząca o tym, że imprezy orga-
nizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniewie są popular-
ne w powiecie siedleckim. Nie musimy dzwonić i zapraszać gru-
py, organizatorzy sami przypominają o przybyciu - powiedziała  

VI Festiwal „piosenki moich rodziców”
W piątek 2 czerwca 2017 roku w Gminnym ośrodku kultury 

w Wiśniewie odbył się VI Festiwal „piosenki moich rodziców”.
Podczas tegorocznej edycji na scenie w sali widowiskowej 

zaprezentowało się 26 wykonawców w trzech kategoriach wie-
kowych: szkoły podstawowe klasy I - III, szkoły podstawowe klasy 
IV - VI oraz gimnazjum.

Występy oceniała komisja artystyczna w składzie:
- IZABELA KUNIEWICZ - przewodnicząca,
- BOŻENA WYRĘBEK - członek,
- STANISŁAW WRÓBLEWSKI - członek,
która po wysłuchaniu wszystkich prezentacji przyznała nastę-

pujące miejsca:

janina dołgich, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie.
Sala była wypełniona, publiczność bawiła się bardzo dobrze, 

były uśmiechy, liczne oklaski i brawa. - Pomysłem na przygoto-
wanie takiej imprezy było to, żeby nasze dzieci mogły spotkać się  
z rówieśnikami z powiatu i nie tylko – dodała dyrektor GOK, pod-
sumowując występy.

Uczestnicy podkreślali serdeczną atmosferę, towarzyszącą 
prezentacjom oraz ciepłe i życzliwe przyjęcie widzów, którzy nie 
szczędzili wykonawcom rzęsistych braw. Wszystkie grupy przed-
szkolne otrzymały dyplomy i upominki z rąk dyrektor janiny dołgich 
i józefa romańczuka, zastępcy wójta gminy Wiśniew.

Po zakończeniu występów wszyscy uczestnicy udali się na słodki 
poczęstunek.

Organizatorem imprezy był Gminny Ośrodek w Wiśniewie.
wo

w kategorii: szkoły podstawowe kl. I - III:
- I miejsce: GABRIELA ŁUKASIK,
- II miejsce: KATARZYNA ŻUR,
- III miejsce: EMILIA SZCZEŚNIAK,
- Wyróżnienie: AMELIA KRASUSKA.
W kategorii: szkoły podstawowe kl. IV - VI:
- I miejsce: KARINA SZUREK,
- II miejsce: KUBA JASTRZĘBSKI,
- III miejsce: PAULINA KRASUSKA,
- Wyróżnienie: ZESPÓŁ „OKARYNKI”.
W kategorii gimnazja:
- I miejsce: REBEKA ATAY I JAKUB STRZELEC (DUET),

- II miejsce: PRZEMYSŁAW LIZAK,
- III miejsce: WIKTORIA OLSZEWSKA,
- wyróżnienie: BARTOSZ TRZEPAŁKA oraz DUET 

– OSKAR CHROMIŃSKI I MATEUSZ IWANOWSKI.
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplo-

my za udział, natomiast laureaci statuetki, które wrę-
czyła komisja konkursowa oraz Pani janina dołgich 
Dyrektor GOK Wiśniew. W trakcie obrad Jury odbyło 
się spotkanie integracyjne i poczęstunek. 

Sponsorami VI Festiwalu byli państwo Renata  
i krzysztof jastrzębscy firma „nasZ drÓB”. 

Gratulujemy zwycięzcom, dziękujemy bardzo ser-
decznie uczestnikom i opiekunom za udział.

tekst i foto: GOK
Wspólne zdjęcie z uczestnikami festiwalu. Fot. GOK
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Zespół oświatowy  w radomyśli
Wycieczka do Warszawy 

12 czerwca 2017 roku uczniowie zerówki, klasy I, II, III (razem  
38 osób) byli na wycieczce. Organizatorem wycieczki była p. Ula Mę-
żyńska. Najpierw dzieci pojechały do Muzeum Bajki, Baśni i Opowie-
ści MuBaBao w Czarnowie. Tam uczestniczyli w: Warsztatach Sztuki 
Opowiadania „Tworzenie słowem”, gdzie poznali baśnie afrykańskie 
i zagrali na instrumentach z Czarnego Lądu. Następnie budowali labi-
rynty pełne skarbów. Zmęczeni pracą udali się do wyjątkowej i pełnej 
kolorów Krainy Bajkostworów (od podłogi po sufit znajdują się tam 
różnej wielkości, mięciutkie „wypychanki”- Bajkostwory), którymi 
bawili się wesoło. Potem obejrzeli teatrzyk kamishibai, rodem z Ja-
ponii, by na koniec wykonać z kartonu własny. Po 4 godzinach zaba-
wy pojechali do ZOO, by poznać zwierzęta z różnych rejonów świata. 
Wszyscy szczęśliwi i zadowoleni wrócili wieczorem do domu.

Zawody Lekkoatletyczne „szukamy talentów w środowisku 
wiejskim” 2017 

Dnia 25.05.2017 r. uczniowie Zespołu Oświatowego w Radomy-
śli pod opieką pani Marty Gregorczuk uczestniczyli w 60 Zawodach 
Lekkoatletycznych „Szukamy talentów w środowisku wiejskim”  
w Siedlcach. Nasi uczniowie zdobyli następujące wyniki: szkoła 
podstawowa: Jakub Sekta (300 m) - III miejsce; Dominika Jankow-
ska (300 m) - III miejsce Oknińska Karolina (600 m) - IV miejsce.
Gimnazjum: Julia Pogonowska (1000 m) - II miejsce.

Wycieczka toruń – Biskupin – Gniezno 
Tradycyjnie już w maju w naszej szkole odbywają się wycieczki. 

Tym razem grupa 26 uczniów z klasy IV ,VI i Ig pod opieką pani Zofii 
Grzegorczyk i Marty Gregorczuk udała się na trzydniową wycieczkę 
„Szlakiem Piastowskim”. Pogoda dopisywała, humory również. 

Pierwszym punktem wycieczki był Toruń. Zwiedziliśmy z prze-
wodnikiem m.in.: Dom i Muzeum Mikołaja Kopernika, Kamienicę 
pod Gwiazdą, Łuk Cezara, Ratusz Staromiejski, Gotycki Kościół. 
Św. Janów, Kościół pod wezwaniem WNMP, udaliśmy się również 
na Seans w Planetarium. Obowiązkowym punktem wycieczki była 
wizyta w Żywym Muzeum Pienika, gdzie uczniowie mogli wy-
robić ciasto piernikowe a następnie, przy pomocy oryginalnych 
form zrobić z ciasta własne pierniki, które po wypieczeniu zabrali  
do domu jako pamiątkę. 

Następnie pojechaliśmy do Biskupina. Tutaj razem z przewod-
nikiem zwiedzaliśmy rezerwat i ekspozycję na terenie Muzeum 
Archeologicznego. Trzeci i ostatni dzień naszej wyprawy to Gnie-
zno. Tutaj zwiedziliśmy Muzeum Początków Państwa Polskiego, 
Katedrę i Drzwi Gnieźnieńskie.

Pełni wrażeń, bogatsi wiedzę i doświadczenie, w dobrych  
humorach wróciliśmy do Radomyśli.

święto naszych rodziców! 
26 maja 2017 roku najmłodsi uczniowie naszej szkoły zaprosili 

swoich rodziców na uroczystość z okazji „Dnia Mamy i Taty”. O 9.30 
pani dyrektor powitała przybyłych gości, którzy z radością obejrzeli 

występy swoich dzieci, na które składały się: piosenki, wiersze i krót-
kie scenki teatralne. Na koniec wszyscy odśpiewali gromkie „Sto lat”. 
Po zakończonych występach dzieci obdarowały swoich rodziców sa-
modzielnie wykonanymi upominkami. Następnie wszyscy udali się 
na świetlicę na słodki poczęstunek przy kawie i herbacie. 

konkurs Brd - dziewule 2017 
Dnia 18 maja 2017 roku grupa uczniów Publicznego Gimnazjum  

 w Radomyśli pod opieką p. G. Borkowskiej i p. J. Niedziółki wzięła 
udział w XVII Gminnych Zawodach o Ruchu Drogowym w Dziewulach. 

Konkurs składał się z dwóch kategorii. Pierwsza polegała na wy-
konaniu plakatu na temat „Bądź ßrzeźwy! Alkohol to droga doni-
kąd!”. Natomiast w drugiej części uczniowie zmagali się z testem do-
tyczącym przepisów ruchu drogowego oraz torem przeszkód. Naszą 
szkołę reprezentowała grupa pięciu uczniów. W konkursie plastycz-
nym wzięły udział Wiktoria cegiełko i kamila królak, które zajęły  
II miejsce. Z drugą kategorią wspaniale radzili sobie anna oknińska, 
piotr kędzierski i przemek kędzierski, którzy grupowo zajęli również 
II miejsce. Dodatkowo piotr indywidualnie zajął I miejsce.  

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów. 

Finał XIII konkursu recytatorskiego dla Gimnazjalistów  
„między wierszami”. 

7 kwietnia 2017 r. o godz. 10. w Sali Białej MOK w Siedlcach od-
był się finał XIII Konkursu Recytatorskiego dla Gimnazjalistów „Mię-
dzy wierszami”. Na konkurs należało przygotować jeden wiersz  
i jeden fragment prozy dowolnego autora. Przy ocenie recytatorów 
brano pod uwagę: dobór repertuaru, interpretację utworów, kul-
turę słowa oraz ogólny wyraz artystyczny. Naszą szkołę reprezen-
towała Angelika Kłopotowska, która zajęła II miejsce. Serdecznie 
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na scenie.

Z okazji wakacji wszystkim Nauczycielom, Pracownikom 
szkoły a przede wszystkim Uczniom życzymy zasłużonego 

wypoczynku, pięknych wakacyjnych wyjazdów  
i przeżyć oraz wspaniałych przygód i zbierania sił na nowy  
rok szkolny. Absolwentom gimnazjów życzymy ponadto,  
aby zasilili szeregi wybranych przez siebie nowych szkół, 

godnie reprezentowali ukończone gimnazja i kroczyli zawsze 
drogą prawdy, szacunku do innych i życzliwości.

Pobyt w Toruniu. Fot. ZO Radomyśl Dzień rodziców. Fot. ZO Radomyśl

Turniej BRD. Fot. ZO Radomyśl
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Zespół oświatowy w śmiarach

W ostatnim czasie w na-
szej szkole miały miejsca 
różne wydarzenia. oto 
najważniejsze z nich.

10 maja 2017 r. w Gmin-
nym Ośrodku Kultury 
odbył się organizowany 
przez Gminną Biblioteką 
Publiczną w Wiśniewie 
Konkurs Recytatorski pt. 
„Polscy Autorzy Dzie-
ciom” dla klas O. Repre-
zentanci naszej szkoły 

zdobyli następujące miejsca: I miejsce paulina krasuska, II emilia 
Żurawska i antoni jastrzębski, a wyróżnienie Lena jastrzębska. 
Każdy uczestnik otrzymał dyplom i nagrodę książkową.

Dnia 18.05.2017 r. tłoczno i gwarno było w Gminnym Ośrodku 
Kultury  w Wiśniewie, a to za sprawą II Przeglądu Grup Przed-
szkolnych pt, „Wiosenne inspiracje na wsi”. Wzorem lat ubiegłych 
impreza ta zgromadziła wielu  małych artystów z terenu powiatu 
siedleckiego, którzy  z wielkim zapałem i zaangażowaniem pre-
zentowali przed licznie zgromadzoną publicznością swe talenty: 
taneczne, wokalne i aktorskie. Przepiękne stroje, oryginalne ukła-
dy choreograficzne i wyjątkowa atmosfera zdrowej rywalizacji  to 
walory, które z pewnością na długo zapadną w pamięci wszystkim 
uczestnikom. Pośród występujących przedszkolaków nie mogło 
zabraknąć dzieci z oddziału przedszkolnego naszej szkoły, które 
zaprezentowały się w ,,Tańcu kurczaków” i układzie choreogra-
ficznym do utworu Johannesa Brahmsa „Taniec Węgierski nr 5”.
mamy siebie, mamy tak wiele” to hasło przewodnie obchodów 
Szkolnego Dnia Rodziny, który odbył się 04.06.2017 r. w Zespole  

Oświatowym w Śmiarach. Koncert składał się  
z dwóch części. Pierwsza część dedykowana była dzie-
ciom z okazji obchodzonego niedawno Dnia Dziecka. 
I tu czekała nas wielka niespodzianka. Pierwszy raz  
w historii naszej szkoły w rolę artystów wcielili się nie 
tylko uczniowie, ale również nauczyciele i rodzice.

6 czerwca 2017 r. w Szkole Podstawowej im.  
bł. Jana Pawła II w Wólce Domaszewskiej odbył się 
Diecezjalny Festiwal Piosenki Papieskiej „Wy je-
steście przyszłością świata”. Uczestniczyło w nim 
17 szkół z województwa lubelskiego i mazowie-
ckiego, które reprezentowało 56 uczniów. Jury 
pod przewodnictwem ks. dr. Piotra Paćkowskie-

go - rektora seminarium duchownego w Siedlcach - w kategorii 
kl. I - III przyznało wyróżnienie amelii krasuskiej z klasy 1 oraz  
w kategorii klas IV-VI - 3 miejsce paulinie krasuskiej z kl. 4. Naszą 
szkołę również godnie reprezentowali: Justyna Żurawska z kl. 4 
oraz Michał Jastrzębski także z kl. 4.

8 czerwca w ZO w Śmiarach odbył się II Festiwal  Piosenki Papie-
skiej „Śpiewamy św. Janowi Pawłowi II”. W festiwalu wzięło udział 
17 wykonawców z klas: 0” i I-VI  szkoły podstawowej oraz gimna-
zjum. Zmagania uczestników oceniało jury pod przewodnictwem 
p. Małgorzaty Dymeckiej, które przyznało nagrodę Grand Prix dla 
najlepszej wokalistki ze szkoły podstawowej - pauliny krasuskiej 
z kl. 4 oraz z gimnazjum dla pauliny Izdebskiej z klasy 1. Ponadto 
nagrodzono: emilię Żurawską z kl. „0”, amelię krasuską z kl. 1, 
maję jastrzębską z kl. 1, aleksandrę jastrzębską z kl. 2, oliwię 
nowak z kl. 2, oliwię Bednarczyk z kl. 3, dominikę oknińską z kl. 
4, michała jastrzębskiego z kl. 4, Wojciecha krasuskiego z kl. 5.

13 czerwca 2017 r. w naszej szkole odbył się Bal gimnazjal-
ny. Choreografia przygotowana przez panią katarzynę Wielgór-
ską i perfekcyjne wykonanie uczniów nie tylko poloneza, ale 
również i walca zachwyciła zgromadzonych nauczycieli, rodziców 
i zaproszonych gości. Po części oficjalnej uczniowie bawili się 
podczas zabawy dyskotekowej. Cieszymy się, że swoją obecnoś-
cią zaszczycili nas także absolwenci szkoły, którzy mieli okazję  
powrócić myślami do chwil spędzonych w tej szkole.

Na koniec warto wspomnieć, iż uczeń kl.VI naszej szkoły - Tomasz 
okniński został wyróżniony w kategorii „Najlepszy uczeń gminy Wiś-
niew”. Tomek miał najwyższą średnią spośród nominowanych uczniów 
i otrzymał nagrodę wręczoną przez wójta gminy Wiśniew Krzysztofa 
Kryszczuka. Gratulujemy mu i życzymy dalszych sukcesów w nauce.

Wszystkim uczniom życzymy słonecznych wakacji 
i udanego wypoczynku.

Bożena Michalak

Festiwal Piosenki Papieskiej. Fot. ZO Śmiary

Fot. ZO Śmiary

Szkolny Dzień Rodziny. Fot. ZO Śmiary

Uczestnicy balu. Fot. ZO Śmiary
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konkurs matematyczny
Dnia 26 maja 2017r. w Siedlcach odbyło się uroczyste pod-

sumowanie XXVI edycji Międzynarodowego Konkursu Matema-
tycznego KANGUR 2017. Dyrektor Samorządowego Centrum 
Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach Pani Urszula 
Wyrzykowska – Dudek oraz koordynator konkursu w regionie 
siedleckim Pani Dorota Saj nagrodziły uczniów z najwyższymi 
wynikami. W gronie nagrodzonych znalazła się joanna misiak, 
uczennica klasy IIA naszego gimnazjum uzyskując wynik bardzo 
dobry, otrzymała dyplom i nagrodę. Wyróżnienia otrzymali:  
maciej olszewski, uczeń klasy IB gimnazjum dominika Woźniak, 
uczennica klasy IIB gimnazjum.

ogólnopolski konkurs misyjny
30 maja br. odbyła się uroczystość wręczenia nagród laure-

atom ogólnopolskiego Konkursu  „mój szkolny z misji”, który 
organizuje Dzieło Pomocy „Ad Gentes”. Patronat honorowy nad 
Konkursem objęli: abp Wojciech Polak, Prymas Polski, bp Jerzy 
Mazur SVD, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji 
oraz pani Anna Zalewska, Minister Edukacji Narodowej. Temat 
tegorocznego konkursu brzmiał: „Gdzie misjonarze – tam na-
dzieja”. Laureatami tegorocznego konkursu zostały uczennice  
z naszej szkoły. katarzyna Godzińska i Weronika Biarda z klasy 
VI a. Uczennice zajęły drugie miejsce w kategorii plastycznej. 
Konkurs „Mój szkolny kolega z Misji” jest to konkurs skierowa-
ny do uczniów w czterech kategoriach: literackiej, plastycznej, 
muzycznej i charytatywnej. W obecnej edycji Konkursu wzięło 
udział 123 szkoły podstawowe w grupie wiekowej I-III, 150 szkół 
w klasach IV-VI oraz 105 gimnazjów. W konkursie uczestniczyło 
5 328 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów. Na uroczy-
stej Gali ks. dyrektor Zbigniew Sobolewski, podziękował przed-
stawicielom różnych isntytucji, za współpracę a także wszystkim 
uczestnikom za wkład i zaangażowanie się w pomoc dla misjo-
narzy. Przywołując temat tegorocznego konkursu przewodni-
czący komisji misyjnej opowiedział o warunkach pracy misjona-
rzy na różnych kontynentach,o tym w jaki sposób niosą nadzieję 
w sercach dzieci i dorosłych.

Laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

,,szkoła promująca zdrowie”
13 czerwca w Zespole Oświatowym w Wiśniewie odbył 

się uroczysty finał 7 edycji konkursu „Żyj smacznie i zdro-
wo” zorganizowany przez markę Winiary. Gimnazjaliści, pod 
opieką pani Magdaleny Jurzyk, już po raz czwarty znaleźli się  
w gronie zwycięzców. W tym roku szkoła otrzymała wyposa-
żenie kącika wypoczynkowego o łącznej wartości 15 tysięcy 
złotych. Ponadto każdy z uczestników grupy “Zdrowo żyjemy  
i edukuJEMY” otrzymał koszulki z logo programu zaprojekto-
wane przez ambasadora akcji, Sheo.

Od godziny 10:00 uczniowie Zespołu Oświatowego w Wiśnie-
wie i wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  
w Gostchorzy mogli między innymi sprawdzić swoją wiedzę o zdro-
wym odżywianiu i przechowywaniu jedzenia w lodówce, spróbować 
pysznego, owocowego koktajlu lub zbadać nawodnienie organizmu. 
Była oczywiście możliwość zdobycia podpisu lub zdjęcia z She.

rok szkolny 2016/2017 za nami!
23 czerwca 2017 roku, po dziesięciu miesiącach wytężonej 

pracy zakończyliśmy kolejny rok szkolny. Dzień ten jest zawsze 
okazją do podsumowań i refleksji. Jest to również „dzień zapła-
ty” dla uczniów za ich całoroczną pracę. Po pracowitym finiszu 
uczniowie odebrali dziś swoje świadectwa. Jest nam bardzo miło 
z faktu, że w tym roku, tak wielu uczniów naszej szkoły zostało 
wyróżnionych między innymi przez Wójta Gminy Wiśniew – Pana 
Krzysztofa Kryszczuka, Dyrektora Zespołu Oświatowego w Wiś-
niewie – Panią Urszulę Sosnówkę, nauczycieli i wychowawców.  
Zaszczytny tytuł „najlepszego Ucznia Gminy Wiśniew” w kate-
gorii najlepszy uczeń / absolwent gimnazjum uzyskała uczennica  
z klasy III karolina kowalczyk, a nagrodę wręczył Pan Wójt - 
Krzysztof Kryszczuk. Karolina otrzymała również, tym razem  
z rąk Pani Dyrektor – Urszuli Sosnówki, nagrodę za zdobycie ty-
tułu „prymus Gimnazjum” za wybitne osiągnięcia w nauce. Pan 
Wójt wręczył również nagrodę kubie jastrzębskiemu – uczniowi 
z klasy VI b za sukcesy odnoszone na scenie muzycznej, bardzo do-
bre wyniki w nauce oraz wzorową postawę godną naśladowania. 

- Wszystkim, wyróżnionym w dniu dzisiejszym uczniom, ser-
decznie gratulujemy i mamy nadzieję, że pasje, energia do pra-
cy i nauki będą ich atutem na dalszej drodze edukacyjnej. Ro-
dzicom zaś, gratulujemy tak pracowitych i wytrwałych w nauce 
dzieci. Wszystkim życzymy, aby w czasie letniego wypoczynku 
zebrali siły potrzebne do dalszej nauki i pracy w nowym roku 
szkolnym. Udanych i bezpiecznych wakacji - życzyła na zakończenie 
uroczystości - Pani Dyrektor Urszula Sosnówka.

Zespół oświatowy w Wiśniewie
Fot. ZO Wiśniew Żyj smacznie i zdrowo. Fot. ZO Wiśniew

Najlepsi matematycy. Fot. ZO Wiśniew
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Gminny turniej piłki ręcznej 
dziewcząt i chłopców 

s p o r t

jubileuszowy festiwal w Zespole 
oświatowym w Wiśniewie

jubileuszowy festiwal w Zespole oświatowym w Wiśniewie
już po raz 10. z inicjatywy nauczycieli Zespołu oświatowego w Wiś-

niewie odbył się Festiwal piosenki międzynarodowej. W muzycznych 
zmaganiach wzięli udział uczniowie ze szkół z powiatu siedleckiego.

Jubileuszowy festiwal odbył się 14 czerwca br. w ZO w Wiśniewie. 
Uczestnicy mieli okazję zaprezentować swoje możliwości wokalne,  
a przy tym umiejętności lingwistyczne. W konkursie wzięło udział  
20 wykonawców w dwóch kategoriach: szkoły podstawowe i gimnazja. 

O jego początkach mówi renata Godzińska, nauczyciel ZO  
w Wiśniewie i jedna z pomysłodawczyń przeglądu: - Kiedyś wspólnie 
z niepracującą już w naszej szkole Ewą Wąsowską pomyślałyśmy, że 
fajnie by było zrobić gminną imprezę, gdzie można by było zaprosić 
inne szkoły do współpracy. Tak powstał Festiwal Piosenki Międzyna-
rodowej. Pierwsze edycje odbywały się w naszej szkole, w skromnej 
sali gimnastycznej, ponieważ wtedy nie mieliśmy tej pięknej hali spor-
towej, jaką mamy dzisiaj. Dwa razy, konkurs odbył się w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Wiśniewie. Od kilku lat festiwal z powodzeniem or-
ganizowany w naszej dużej hali sportowej i rozrósł się do rangi impre-
zy międzygminnej. Jego współorganizatorami są również Hanna Dzie-
wulska, Katarzyna Dudziak, Sławomir Sołtyszewski i Beata Zabłocka. 

Tegoroczne występy oceniało jury w składzie:
- monika sołtyszewska – wokalistka, trener wokalny, absolwent-

ka wokalistyki jazzowej na UMCS w Lublinie i AM w Poznaniu 
oraz Edukacji muzycznej na AM w Bydgoszczy,

- aneta karczmarska – kierownik Zespołu Wokalnego „RADOŚĆ” 
z Radomyśli,

- małgorzata dymecka – przewodnicząca Rady Rodziców ZO  
w Wiśniewie,

- Wojciech ostrowski – redaktor gminnej internetowej rozgłośni 
„Twoje Radio Wiśniew”,

- ks. kanonik henryk krupa – proboszcz parafii Wiśniew.
Wybór zwycięzcy nie był łatwy. Ostatecznie wyróżnione zostały 
następujące osoby:
W kategorii szkół podstawowych:
- I miejsce – ex aequo – karolina jastrzębska z ZO w Wiśniewie 

i Paulina Krasuska z ZO w Śmiarach,
- II miejsce – anna michalak z ZO w Stoku Lackim,
- wyróżnienie – duet julia Wolanin i Zuzanna romaniuk z ZOW w Strzale.
W kategorii gimnazjów:
- I miejsce – patrycja niedziółka z Gimnazjum w Domanicach-Kolonii,
- II miejsce – ex aequo – Beata Borkowska z ZO w Stoku Lackim 

i Emilia Myrcha z ZO w Wiśniewie,
- III miejsce – kwartet – Weronika Barbasiewicz, patrycja  

niedziółka, marta michalak i Wiktoria sadowiak z Gimnazjum  
w Domanicach-Kolonii,

- wyróżnienie – Wiktoria sadowiak z Gimnazjum w Domanicach-Kolonii.
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a laureaci do-

datkowo nagrody rzeczowe. Na zakończenie Urszula sosnówka - dyrek-
tor Zespołu Oświatowego w Wiśniewie podziękowała wszystkim wyko-
nawcom oraz osobom, które przyczyniły się do organizacji festiwalu.

wo

We wtorek 30 maja br.  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.

Poniżej prezentujemy wyniki sportowych zmagań:
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 - Śmiary,
III miejsce - Wiśniew.
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.

wo

Liga regionalna LZs
W niedzielę 25 czerwca na boisku w rudzie (dębe Wielkie), dru-

żyna Uks Wiśniew zmierzyła się z LZs „ruda” dębe Wielkie - liderem  
rozgrywek Ligi regionalnej LZs w piłce nożnej „Wiosna 2017”. 

UKS w pierwszej połowie  po kilku próbach pokonania bram-
karza gości, jedną przeprowadził skutecznie. Nie trwało zbyt dłu-
go gdyż  po kilkunastu minutach gospodarze  wywalczyli rzut wol-
ny którego skutecznie zamienili na zdobycz bramkową. Pierwsza 
połowa zakończyła się wynikiem 1:1.

W drugiej połowie meczu UKS Wiśniew bardzo szybko zdobył 
drugą, zasłużoną bramkę i nie oddał zwycięstwa do końca spotkania. 
Przez całe 90 minut UKS był stroną dominującą i tym samym poko-
nując liderów 2:1, to Wiśniew zostaje Liderem Rozgrywek LZS w piłce 
nożnej „Wiosna 2017”. Dziękujemy i gratulujemy zwycięstwa.

rp

Festiwalowa publiczność. Fot. UG

Mecz chłopców: Śmiary - Radomyśl. Fot. UG

Fot. R. Pierog
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Zakończenie roku artystycznego w Gok

dnia 22 czerwca br. odbyło się podsumowanie roku  
artystycznego 2016/2017 dla grup działających przy Gminnym 
ośrodku kultury w Wiśniewie.

Podczas uroczystości zostały zaprezentowane wydarzenia  
i osiągnięcia grup i zespołów zakonczone występami na scenie  
w pięknych strojach ludowych.

Na scenie zaprezentowali się:
- Zespół Ludowy im. Zbigniewa Myrchy „Wiśniewiacy”,
- Zespół Taneczny „Wiśniewiacy”,
- sekcji instrumentalno-wokalna,
- sekcja plastyczna.
Swą obecnością zaszczycili nas:
- Wójt Gminy Wiśniew Pan Krzysztof Kryszczuk,
- Kierownik Referatu Oświaty Kultury Sportu i Turystyki Pani 

Bożena Wyrębek,
- Dyrektor Zespołu Oświatowego w Wiśniewie Pani Urszula 

Sosnówka oraz wychowawczyni klasy III Pani Urszula Gałach.
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy z rąk 

Pana Wójta Krzysztofa Kryszczuka, Pani Janiny Dołgich Dyrektor 
GOK, Pana Pawła Ksionka instruktora GOK oraz Pani Bożeny Woj-
ciuk choreograf zespołu tanecznego.

Impreza zakończyła się słodkim poczęstunkiem.
gok

dzień działacza kultury
We wtorek 30.05.2017 r. w Gminnym ośrodku kultury  

w Wiśniewie odbył się dzień działacza kultury. na spotkanie 
przybył Wójt Gminy pan krzysztof kryszczuk, a także Zespół  
Ludowy im. Zbigniewa myrchy „Wiśniewiacy”. 

Spotkanie było okazją do wręczenia podziękowań dla wszystkich za-
angażowanych w działalność kulturalną na terenie Gminy Wiśniew, a więc 
w pierwszej kolejności dla pracowników instytucji kultury i społecznikom. 

Życzenia oraz pamiątkowe dyplomy wręczył Pan Krzysztof Krysz-
czuk oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Pani Janina Dołgich.

gok

2 czerwca na zaproszenie Gminnej 
Biblioteki publicznej w Wiśniewie przybył 
arkadiusz niemirski – dziennikarz, saty-
ryk, autor książek detektywistycznych dla 
młodzieży i dorosłych oraz kontynuator 
znanego cyklu powieści Zbigniewa nie-
nackiego „pan samochodzik”.

Spotkanie odbyło się w sali widowi-
skowej Gminnego Ośrodka Kultury, uczestniczyli w nim uczniowie 
gimnazjum w Wiśniewie, a także inne zainteresowane osoby.

Autor w formie nowoczesnej prezentacji przedstawił swoją 
biografię oraz drogę artystyczną – od założenia kabaretu, przez 
pracę w III Programie Polskiego Radia do chwili obecnej. Przekaz 
był niezwykle barwny, z dużą dawką humoru.

Nasz gość przybliżył uczestnikom spotkania postać kultowego 
polskiego detektywa oraz jego słynny wehikuł – niepozorne auto, 
które miało nieprzeciętne możliwości.

W dalszej części prezentacji za pomocą obrazów Pan Niemir-
ski zaprezentował treść swoich książek. Przy odpowiednio dobra-
nej muzyce słuchacze poznali „Testament bibliofila”, „Pojedynek 
detektywów”, „Klątwę Nipkowa”, ”Zbrodnię prawie doskonałą”, 
„Prowokatora” oraz najnowszy kryminał „Dziennik grzesznika”.

Pisarz w końcowej części spotkania apelował do obecnej na spot-
kaniu młodzieży, aby częściej sięgała po książki a rzadziej oglądała  
telewizję, aby dążyła do realizacji i spełnienia swoich pasji i marzeń.

Podczas spotkania pisarz wykazał się dużym poczuciem hu-
moru i niebywałą umiejętnością prowadzenia tego typu spotkań.

Pamiątką po tym spotkaniu są autografy z dedykacją dla czytelników 
w książkach Arkadiusza Niemirskiego, które znajdują się w bibliotece.

gbp

spotkanie z arkadiuszem niemirskim

pasowanie na czytelnika

Dnia 5 czerwca 2017 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej  
w Wiśniewie odbyło się uroczyste przedstawienie z okazji pasowania 
na czytelnika biblioteki publicznej uczniów klasy I z ZO w Wiśniewie.

Uroczystość prowadziły uczennice III klasy gimnazjum i prze-
niosły pierwszoklasistów w świat bajek i baśni oraz uczyły  posza-
nowania książek i innych dokumentów bibliotecznych.

Następnie dzieci musiały wykazać się znajomością alfabetu, 
rozpoznać bajkowe postacie oraz wymienić najważniejsze zasady 
zachowania się w bibliotece. Z wszystkimi zadaniami uczniowie 
poradzili sobie na szóstkę i wtedy przyszedł czas na złożenie przez 
nich przyrzeczenia i dokonanie aktu pasowania na czytelnika. 
Wszyscy jednogłośnie obiecali, że będą czytać książki.

Spotkanie przebiegło w radosnej i przyjaznej atmosferze. Za-
równo występującym jak i słuchaczom przyniosło wiele satysfak-
cji i zadowolenia.

Fot. GOK

Fot. GOK

Fot. GOK

Fot. GOK
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teLeFony do UrZędU GmIny

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

Zapraszamy na stronę
www.wisniew.pl

e-mail: ug@wisniew.pl

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

113 – Oświata
114 –  Ewidencja Działalności 

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

numery wewnętrzne przewodnicząca  
rady Gminy Wiśniew

Beata ługowska 
pełni dyżur w pierwsze czwartki miesiąca  

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

Osoby zainteresowane  
proszone są o wcześniejszy kontakt  

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

bądź telefonicznie, tel. 25 641 73 13.

Wójt Gminy Wiśniew  
krzysztof kryszczuk  

przyjmuje interesantów  
w każdy czwartek  

w godz. 10.00 – 17.00

Wypoczywać można w bardzo różny sposób. Ale chyba nikt 
nie zaprzeczy, że aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu na 
obiektach sportowych jest najlepszą i najtańszą formą spędzania 
wolnego, wakacyjnego czasu. A zatem zachęcamy i zaprasza-
my wszystkich w tym dzieci i młodzież szkolną na zajęcia orga-
nizowane na kompleksie boisk sportowych ORLIK 2012 w Wiś-
niewie (boiska na terenie Zespołu Oświatowego w Wiśniewie).  
W okresie wakacji animatorzy sportu: Pani Martyny Wróbel i Pana  
Roberta Pieroga, przez siedem dni w tygodniu, organizowali będą 
zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży. 

ORLIK – dostępny w okresie wakacyjnym:
LIpIec
poniedziałek – piątek w godzinach 15:00 - 21:00;
sobota – niedziela w godzinach 13:00 - 20:00.
sIerpIeŃ
poniedziałek – piątek w godzinach 15:00 - 21:00;
sobota – niedziela w godzinach 12:00 - 20:00.

Wakacyjne zajęcia sportowe na orliku

Dzieci i młodzież szkolną zapraszamy także do korzystania 
z boisk sportowych i placów zabaw przy obiektach szkolnych  
w Radomyśli i Śmiarach. Pamiętajmy jednak, że uprawianie spor-
tu czy korzystanie z urządzeń na placach zabaw musi iść w parze 
ze zdrowym rozsądkiem. Wykorzystujmy więc bazę i sprzęt rekre-
acyjny/sportowy tak, aby służył nam jak najdłużej, był bezpieczny 
i sprawny. Dbajmy też o przestrzeń placów sportowych/szkolnych 
nie pozostawiając po sobie „śmieci” które mogą stanowić zagro-
żenie dla innych użytkowników obiektu. bw

Wójt Gminy Wiśniew po raz 13. zaprasza 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 2017 r.  

Rozstrzygnięcie konkursu – tradycyjnie – w trakcie dożynek gminy 
Wiśniew, które w tym roku odbędą się 17 września br. w Wiśniewie.

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

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

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

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

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

GmInna komIsja roZWIąZyWanIa  
proBLemÓW aLkohoLoWych W WIśnIeWIe

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

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

spróbuj swoich sił 
przed mikrofonem! 

twoje radio Wiśniew 
zaprasza do współpracy! 
masz ciekawy pomysł na 
audycję? Interesuje cię 

tematyka lokalna? jesteś dj-em  
i sprawdziłbyś się w roli 
prezentera radiowego?  
napisz do nas na adres  

promocja@WIsnIeW.pL. 

chcemy rozwijać naszą lokalną 
rozgłośnię radiową, dlatego 

prosimy o wsparcie młodych, 
kreatywnych mieszkańców 

gminy Wiśniew i okolic.  
jeśli chcesz nam pomóc  

- zgłoś się już dziś.
wo

Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych  
w Wiśniewie

oGłosZenIe



32 Gminne Wieści

jubileusz 100-lecia osp Wiśniew – fotogaleria


