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W środę 20 października 2010 roku
przeżywaliśmy uroczystość nadania Zespołowi
Oświatowemu w Śmiarach Szkole Podstawowej
w Śmiarach imienia Jana Pawła II.

Biskup Siedlecki Zbigniew Kiernikowski.

To doniosłe wydarzenie, nie tylko dla miejscowej
społeczności, ale i dla całej gminy Wiśniew, roz-
poczęło się o godzinie 10.00 w miejscowym koście-
le parafialnym Eucharystią, której przewodniczył

W
homilii, nawiązując do słów z Ewangelii (Łk 12,47-
48) Ksiądz Biskup powiedział między innymi, że
żyjemy w czasach, w których wiele jest nam dane,

ale i zadane, bo komu wiele dano, od tego wiele
wymagać się będzie. Pogratulował społeczności
szkolnej wyboru Jana Pawła II na patrona szkoły,
który jest darem i wyzwaniem, by w co raz lepszych
warunkach do rozwijania talentów i zdobywania
wiedzy formować człowieka w Duchu Jezusa
Chrystusa. Na zakończenie Mszy Świętej Ksiądz
Biskup poświęcił Sztandar Szkoły Podstawowej
w Śmiarach.

Następnie, uczestnicy Liturgii za pocztem
sztandarowym udali się do Zespołu Oświatowego
w Śmiarach.

(Dokończenie na stronie 8)

Uroczystości w Zespole Oświatowym w Śmiarach

Przewodnicząca Rady Rodziców przecina wstęgę.
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Dyrektor ZO przekazuje Sztandar uczniom.

Wpisu do kroniki szkoły dokonuje wójt gminy.



Ponownie w deszczu odbywał się 
Festiwal Kuchni Regionalnej „Z wiśnio-
wym smakiem”. W tym roku doszła do te-
go jeszcze (przed samą imprezą) prawdzi-
wa nawałnica, która przeszła przez cen-
trum gminy. Organizatorzy jednak nie 
poddali się, i impreza rozpoczęła się i za-
kończyła zgodnie z planem. 

„Z wiśniowym smakiem” - już po raz czwarty 

 
 
 
 

Gminne Wieści 

 
 

 
 
 
 

Festiwal rozpoczął tradycyjnie pokaz 
i degustacja potraw „Z wisienką w tle”. 
Do konkursu zgłosiło się dziewięć zespołów, 
których pracę oceniała komisja w składzie: 
Elżbieta Rybaczewska – przewodnicząca, 
Izabela Chalecka, Beata Izdebska, Bożena 
Krupa – członkowie oraz Bożena Wyrębek
– sekretarz.  
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Zwycięzcy konkursu na najsmaczniejszą potrawę,  jurorzy oraz organizatorzy. 

 Jak co roku komisja miała bardzo 
trudne zadanie, ponieważ wszystkie potrawy 
zachwycały swoją wyjątkowością i unikal-
nym i niepowtarzalnym smakiem. Wszystkie 
gospodynie starały się zaskoczyć wszystkich 
czymś oryginalnym. Oceniający długo 
degustowali, smakowali i w końcu zadecy-
dowali: I miejsce – Diana i Mariusz 
Jastrzębscy ze Starych Oknin za galantynę 
drobiową z wiśniową nutą, II miejsce - Koło 
Gospodyń Wiejskich ze Starych Okninach
za sernik z polewą wiśniową, III miejsce –
Koło Gospodyń Wiejskich z Radomyśli
za konfiturę wiśniowo – porzeczkową. 
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„Muchomorki” w akcji.  
(Dokończenie na stronie 10)  

 
 
 
  Dożynki to święto, podczas którego dziękujemy za zebrane plony, 

za trud i ciężką pracę każdego rolnika. Tradycją w naszej gminie stało się 
już to, że święto plonów co roku obchodzone jest w innej parafii. W tym 
roku była to Radomyśl. 

D o ż y n k i   2 0 1 0   G m i n y   W i ś n i e w   w   R a d o m y ś l i  

Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. dziękczynną sprawowaną przez 
proboszcza parafii Radomyśl – ks. Mieczysława Pociejuka. Nabożeństwo 
miało charakter ekumeniczny i międzynarodowy – modlono się po polsku, 
słowacku i ukraińsku. Nie zabrakło również obrzędu poświęcenia 
przyniesionych wieńców oraz chleba, którym później wójt gminy Wiśniew 
oraz starostowie dożynek podzielili się z mieszkańcami oraz przybyłymi 
gośćmi. 
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Przewodniczący komisji oceniającej wieńce 
dożynkowe – A.  Janičina - Starosta Jakubovan.  

(Dokończenie na stronie 3) 
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Starostowie dożynek oraz zaproszeni goście. Karowód z wieńcami dożynkowymi. 
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D o ż y n k i   2 0 1 0   G m i n y   W i ś n i e w   w   R a d o m y ś l i   (c.d.) 

Podczas tegorocznych dożynek został rozegrany również 
mecz piłki nożnej „Ojcowie kontra synowie”. Rozpoczął się 
punktualnie o godz. 17.00. Rozgrywka trwała 2×15min. 
i zakończyła się zwycięstwem młodszych zawodników 11:1.
Z tego względu, że był to mecz towarzyski, ojcowie okazali, nie 
po raz pierwszy, dobre serce synom i pozwolili im cieszyć się 
zwycięstwem. 

 
Gośćmi tegorocznych dożynek byli: Poseł na Sejm RP –

Krzysztof Borkowski, Dyrektor Delegatury UM w Siedlcach – Ewa 
Orzełowska, Przewodniczący Rady Powiatu Siedleckiego –
Kazimierz Prochenka, Dyrektor Naczelny ZE ZELTECH –
Stanisław Przesmycki, Prezes PPH „Agro-Top” – Grzegorz 
Dybciak, Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Oddział 
w Siedlcach – Jerzy Myszkowski, Wiceprezes Stowarzyszenia 
„Wspólnota Polska” Oddział w Siedlcach – Jacek Grabiński,
Przewodniczący OPZZRiOR – Sławomir Izdebski,
Wiceprzewodniczący OPZZRiOR Andrzej Radzikowski, Prezes 
Zarządu PUK Siedlce – Grzegorz Gołąbek, Wiceprezes Zarządu 
Stowarzyszenia „Kapitał-Praca-Rozwój” – Beata Izdebska,
Zastępca Dyrektora PWiK Siedlce – Jan Niedziółka, Dyrektor MBS
w Zbuczynie Oddział w Wiśniewie – Jacek Rymuza, proboszcz 
parafii Jastrzębie Śmiary – ks. Sławomir Groszek, Radni Rady 
Gminy Wiśniew z Przewodniczącym Józefem Orzyłowskim oraz 
sołtysi. 

Następnie przyszedł czas na rozstrzygnięcie konkursu 
na „Najładniejszy ogródek i najładniejszą zagrodę gminy 
Wiśniew” oraz na „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy”. 

W konkursie „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy”
Komisja w składzie: Anton Janičina – Przewodniczący Komisji, 
Bistrík Hudák – Członek, Anton Durkáč – Członek, Igor Selecki –
Członek, Andrzej Sitarz – Sekretarz Komisji, po obejrzeniu 
12 prac (3 w kat. szkół i 9 w kat. dorosłych) zdecydowała 
o przyznaniu następujących nagród: w kategorii szkół: I miejsce 
– ZO w Radomyśli, II miejsce – ZO w Wiśniewie, III miejsce –
ZO w Śmiarach; w kategorii dorosłychW tym roku mieliśmy przyjemność gościć przyjaciół 

ze Słowacji oraz z Ukrainy. Wśród gości ze Słowacji byli: Starosta 
Gminy Dubovica – Bistrík Hudák, Starosta Gminy Jakubovany –
Anton Janičina, Starosta Gminy Šarišske Sokolovce – Anton 
Durkáč, przedstawiciel Gminy Hubošovce – Józef Sedlak oraz 
członkowie Zespołu Śpiewaczego DUBOVIČANKA i Zespołu 
Folklorystycznego BARVINEK. Gośćmi z Ukrainy byli: Wójt 
Gminy Zaszkiw – Igor Selecki, asystentka Wiceprzewodniczącego 
Lwowskiego Urzędu Marszałkowskiego – Ludmiła Ołdak oraz 
członkowie Chóru Gminy Zaszkiw. 

: I miejsce  –
mieszkańcy wsi Radomyśl (praca nr 5), II miejsce – mieszkańcy 
wsi Radomyśl (praca nr 4), III miejsce – mieszkańcy wsi 
Januszówka (praca nr 1), oraz wyróżnienia: mieszkańcy wsi 
Okniny-Podzdrój (praca nr 2), mieszkańcy wsi Stare Okniny
(praca nr 3), mieszkańcy wsi Wiśniew (praca nr 6), mieszkańcy 
wsi Mroczki (praca nr 7), mieszkańcy wsi Wólka Wiśniewska
(praca nr 8), mieszkańcy wsi Zabłocie (praca nr 11). 

W konkursie „Najładniejszy ogródek i najładniejsza 
zagroda gminy Wiśniew” Komisja w składzie: Wioleta Rosa –
przedstawiciel Urzędu Gminy Wiśniew oraz Anna Matuszczak –
przedstawiciel Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
Oddział w Siedlcach po obejrzeniu zgłoszonych ogródków 
przydomowych i zagród wiejskich postanowiła przyznać: 

Po uroczystościach w kościele wszyscy zgromadzeni przeszli 
na boisko szkolne przy ZO w Radomyśli. Korowód dożynkowy 
otwierała kapela ZLPiT „Wiśniewiacy”, następnie szli starostowie 
dożynek z chlebem dożynkowym, za nimi władze samorządowe 
i zaproszeni goście z kraju i zagranicy, delegacje mieszkańców 
z wieńcami dożynkowymi (w tym roku było ich 12) oraz pozostali 
uczestnicy uroczystości.  

w kategorii „Najładniejszy ogródek przydomowy gminy 
Wiśniew”: I miejsce – Jadwidze i Krzysztofowi Wiewiórkom,
zam. Wiśniew, II miejsce – Robertowi Wypychowi, zam. 
Radomyśl, III miejsce – Antoniemu Wiszniewskiemu, zam. 
Radomyśl; 

Na scenie starostowie dożynek przekazali bochen chleba 
gospodarzowi dożynek – wójtowi Krzysztofowi Kryszczukowi
z prośbą o dzielenie go sprawiedliwie wśród wszystkich 
mieszkańców naszej gminy. Potem odbyła się Ceremonia Dzielenia 
Chlebem Dożynkowym. 

w kategorii „Najładniejsza zagroda gminy 
Wiśniew”: I miejsce – Zofii Nowosielskiej, zam. Borki – Sołdy, 
II miejsce – Małgorzacie Jastrzębskiej, zam. Daćbogi, III
miejsce – Marii Zalewskiej, zam. Mroczki.
Gratulujemy wszystkim zwycięzcom i wyróżnionym. Starostami tegorocznych dożynek byli: Elżbieta Oknińska 

ze Starych Oknin i Adam Jankowski z Zabłocia. Rozstrzygnięcie konkursów nie było jednak ostatnim 
punktem dożynek. O godzinie 19.30 na scenę wkroczył niezwykle 
utalentowany zespół z programem „A to Ci biesiada”
rozpoczynając tym samym taneczny wieczór. Zabawa pod gołym 
niebem trwała do 22.00. Zakończył ją pokaz sztucznych ogni. 
Wspomnienia na pewno zostaną na długo w pamięci wszystkich 
jej uczestników, a przynajmniej do następnych dożynek, które 
odbędą się już za rok – w Wiśniewie. 

Kolejnym punktem było wręczenie medali „Zasłużony dla 
rolnictwa”. W tym roku wśród odznaczonych znaleźli się: Bożena 
Wysokińska z Radomyśli, Adam Jankowski z Zabłocia, Karol 
Orzyłowski z Radomyśli, Krzysztof Jastrzębski z Wiśniewa-
Kolonii, Wiesław Okniński ze Starych Oknin i Andrzej Izdebski
z miejscowości Borki - Paduchy. 

Po części oficjalnej przyszedł czas na obtańczenie 
i ośpiewanie wieńców dożynkowych. Na scenie prezentowały się: 
Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Wiśniewiacy”, dzieci i młodzież 
z: ZO w Wiśniewie, ZO w Śmiarach i ZO w Radomyśli, zespół 
wokalny Wesołe Nutki, działający przy GOK-u w Wiśniewie –
prowadzony przez Anetę Karczmarską, Zespół Folklorystyczny 
BARVINEK z Jakubovan i Zespół Śpiewaczy DUBOVIČANKA
z Dubovicy na Słowacji, Chór Gminy Zaszkiw na Ukrainie, Zespół 
Wokalny „Seniorynki” z Sokołowa Podlaskiego.  

Organizatorzy dożynek pragną serdecznie podziękować 
darczyńcom i sponsorom dożynek: Panu Stanisławowi 
Przesmyckiemu – ZE ZELTECH w Siedlcach, Panu
Grzegorzowi Dybciakowi – PPH „AGRO-TOP” spółka z o.o. 
w Wiśniewie, Panu Jackowi Paluszkiewiczowi – ZUO
w Siedlcach, Panu Dariuszowi Jasińskiemu i Jackowi Rymuzie
– MBS w Zbuczynie, Panu Grzegorzowi Gołąbkowi – PUK
Siedlce spółka z o.o., Państwu Bożenie i Andrzejowi 
Orzyłowskim  – dystrybutor pasz Sano w Radomyśli, Państwu 
Joannie i Dariuszowi Gałachowskim – Cukiernia Klonowa 
w Siedlcach, Panom Leszkowi Wierzejskiemu i Krzysztofowi
Oknińskiemu – Ubojnia Zwierząt Gospodarczych w Plutach, 
Panu Krzysztofowi Borkowskiemu – Zakład Mięsny 
„Mościbrody”, Państwu Ewie i Stanisławowi Wiśniewskim –
Piekarnia EWSTA w Radomyśli, Państwu Teresie i Janowi 
Zającom z Wiśniewa, Państwu Katarzynie i Wiesławowi 
Księżopolskim – dystrybutor pasz Sano w Tworkach. 

Rolnicze święto nie mogło obyć się bez sprawdzenia wiedzy 
rolników na temat rolnictwa. Konkurs przygotował i przeprowadził 
Stanisław Ługowski – przedstawiciel Mazowieckiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego oddział w Siedlcach. Do konkursu zgłosiło 
się 5 osób. Po serii pytań, o różnym stopniu trudności, wszystko było 
jasne. Pierwsze miejsce zdobył Marek Oksejuk z Radomyśli, drugie 
– Adam Cieślik z Wiśniewa, trzecie miejsce przypadło Andrzejowi 
Jastrzębskiemu zamieszkałemu w Okninach-Podzdroju. 
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W I Ś N I E W S K A   O B W O D N I C A 

dla rozwoju Mazowsza

Zostały zakończone prace na drodze łączącej Wiśniew i Kaczory –
powszechnie zwanej „Kaczorowską” związane z realizacją inwestycji 
drogowej pn. „Budowa drogi gminnej  Wiśniew – Kaczory”.  

 

Inwestycja  realizowana była w ramach RPO, Działanie 3.1 
“Infrastruktura drogowa” (drogi gminne). Cała wartość zadania została 
oszacowana na 6.250.913,98 zł. Zakres przedmiotowej inwestycji obejmował
wykonanie projektu oraz budowę drogi na odcinku drogi gminnej nr 361108W 
od skrzyżowania z drogą krajową nr 63 Węgorzewo – Sławatycze 
w miejscowości Wiśniew do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3654W 
w miejscowości Kaczory.  
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Droga „Kaczorowska” przedtem… 

Dane techniczne budowy drogi: * długość – 3.584 mb, * szerokość – 5,5 
mb, * rodzaj nawierzchni – nawierzchnia bitumiczna. 

Zakres prac objętych projektem obejmował budowę drogi 
w następującym zakresie: * Budowa jezdni o nawierzchni bitumicznej (4+7) 
na podbudowie betonowej i warstwie odsączającej – szerokość min. 5,5 m, 
długość 3.584 m, * Pobocza nieutwardzone jedno- lub dwustronne, * Budowa 
zjazdów na drogi i działki przyległe, *Odwodnienie powierzchniowe,
*Kanalizacja deszczowa w obrębie skrzyżowań z ulicami Sanitariuszek, 
Batalionów Chłopskich i Południową, *Przebudowa przepustów drogowych. 
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Projekt zawiera elementy przyczyniające się do zwiększenia 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym tj.: projekt czasowej i stałej organizacji 
ruchu oraz montaż znaków drogowych. 

… i  obecnie. 

I N W E S T Y C J E   G M I N N E 
*** RW.II/BW/0219.11-3/09 na realizację projektu „Rozbudowa 

istniejącego budynku świetlicy wraz z wyposażeniem 
i zagospodarowaniem placu w Borkach – Paduchach 
z przeznaczeniem na Wiejski Dom Integracji” Umowę zawarto 
w oparciu o działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju” w zakresie operacji odpowiadającym warunkom 
przeznaczenia pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój 
wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. 

Wólka Wiśniewska: We wrześniu zakończone zostały roboty 
w związku z realizację działania p.n. „Przebudowa 
i rozbudowa budynku świetlicy wraz z wyposażeniem 
i zagospodarowaniem placu w Wólce Wiśniewskiej”. Koszt 
inwestycji to 606.424,92 zł, z czego dofinansowanie z PROW 
wyniosło 372.802,00 zł. Resztę kosztów, czyli 233.622,92 zł, 
pokryła Gmina Wiśniew. 

*** Planowana wartość inwestycji wyniesie 637.503,44 zł, z Gmina 
otrzyma dotację w wysokości 230.000,00 zł. Termin realizacji 
przewidywany jest na dzień 30 września 2011 roku. 

Śmiary: Zostały zakończone prace związane z realizacją 
projektu „Rozbudowa szkoły o salę sportową w Śmiarach przy 
Szkole Podstawowej i gimnazjum wraz z przebudową części 
pomieszczeń piwnicy istniejącego budynku szkoły”. Całkowity 
koszt przedsięwzięcia to 2.336.790,42 zł; dofinansowanie 
w kwocie 896.358,24 zł pochodziło ze środków Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej.  

*** 

*** 
Wiśniew – Wiśniew – Kolonia: Rozpoczęły się prace 
związane z budową ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi 
krajowej nr 63 łączącego miejscowości Wiśniew i Wiśniew –
Kolonia. Pierwsza część prac zostanie wykonana do kończ tego 
roku (przy sprzyjających warunkach pogodowych). 
Obejmować będzie budowę ciągu od cmentarza do drogi 
„Kaczorowskiej” wraz z wjazdem łączącym wiśniewską 
obwodnicę z drogą krajową. Szerokość ciągu wynosić będzie 
3,5m.  

W dniu 28 września została zawarta umowa nr 00029-6930-
UM0740128/09 RW.II./BW/0219.10-128/09 na operację 
z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. 
Kwota 23.429,00 zł zostanie przeznaczona na organizację 
V Festiwalu Kuchni Regionalnej „Z wiśniowym smakiem”, który 
odbędzie się latem przyszłego roku. Serdecznie zapraszamy. 

*** 
Wólka Wiśniewska: Rozpoczęły się prace związane 
z „Przebudową drogi dojazdowej do pól w miejscowości Wólka 
Wołyniecka”. Swym zakresem prace obejmują wykonanie 
warstwy żwirowej odsączającej i nawierzchni żwirowej 
o szerokości 5,2 m i łącznej długości 800 m bez zmiany granic 
pasa drogowego oraz przebudowę gruntu stabilizowanego 
cementem, która wykonana zostanie przez mieszkańców wsi 
Wólka Wiśniewska w ramach czynu społecznego. 

*** 
Borki – Paduchy: 19 października b.r. została podpisana 
umowa o przyznane pomocy Nr 00009-6930-UM0730009/09 
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Dnia 1 września 2010r. odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 
2010/2011. Pani dyrektor poprowadziła oficjalną część spotkania 
(wprowadzenie sztandaru i odśpiewanie hymnu), a następnie powitała 
przybyłych gości - Wójta Gminy Wiśniew Krzysztofa Kryszczuka, proboszcza 
parafii ks. Mieczysława Pociejuka oraz radnego Antoniego Wiszniewskiego. 
Pani dyrektor wygłosiła krótkie przemówienie skierowane do uczniów 
i przekazała głos przewodniczącej SU Jolancie Wiszniewskiej, która odczytała 
list Rzecznika Praw Dziecka skierowany do uczniów. Następnie głos zabrał 
Wójt Gminy Wiśniew. Po tym uczciliśmy minutą ciszy rocznicę wybuchu 
II wojny światowej.  

* * * 
20 września 2010r. odbyły się w naszej szkole warsztaty profilaktyczne dla 
uczniów klas IV - VI i Ig - IIIg. Tematem warsztatów była WALKA 
ZE STRESEM. Warsztaty prowadzone były przez panią Klaudię Gmitrzak, 
która przybyła do nas z ramienia Wolontariatu Studenckiego, z którym nasza 
szkoła współpracuje już od wielu lat. Uczniowie uczestniczyli w godzinnych 
spotkaniach w gronie kolegów z klasy. 

* * * 
W październiku odbyły się otrzęsiny uczniów klasy pierwszej gimnazjum. 
Uczniowie razem z wychowawcą p. Łukaszem Płudowskim uczestniczyli 
w wielu konkurencjach przygotowanych przez klasę IIg pod kierunkiem 
wychowawcy p. Agnieszki Markiewicz. Na wstępie twarze wszystkich uczniów 
został ozdobione napisem "kot" i wąsami tego miłego zwierzątka. Następnie 
odbywały się konkurencje. Były to między innymi: picie mleka z miseczki, 
rysowanie wychowawcy, pisanie wierszy o szkole, slalom z jajkiem na łyżce 
oraz śpiewanie. Po tych zmaganiach została złożona uroczysta przysięga, a nowi 
uczniowie gimnazjum otrzymali upominki i pamiątkowe dyplomy.  Na koniec 
jury wybrało królową i króla kotów. Zostali nimi: Dominika Borkowska 
i Mariusz Okniński. Wszystkim uczniom życzymy sukcesów w gimnazjum. 

 

Uczniowie klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w ubiegłym miesiącu 
zostały pasowane na uczniów. Aktu tego dokonała Pani Dyrektor Beata 
Wiszniewska podczas pięknej i uroczystej akademii, przygotowanej przez dzieci 
pod kierunkiem wychowawczyni pani Małgorzaty Kopryjaniuk oraz nauczyciela 
wspierającego pani Małgorzaty Goławskiej . 

Wszystkim świeżo upieczonym uczniom naszej szkoły życzymy wielu 

W dniu 13 października 2010r. obchodziliśmy 
w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej. Uroczystość 
rozpoczęła się o godzinie 13.00. Uświetnili ją zaproszeni 
goście: Wójt Gminy Wiśniew Krzysztof Kryszczuk, 
Antoni Wiszniewski, Józef Orzyłowski, proboszcz 
parafii ks. Mieczysław Pociejuk oraz emeryci, 
pracujący niegdyś w naszej szkole: państwo Cabajowie, 
p. Zakrzewska i p. Oknińska. Była to krótka, ale bardzo 
podniosła akademia przygotowana przez uczniów klasy 
III gimnazjum pod kierunkiem pani B. Wawreckiej. 
Uwieńczeniem uroczystości było wręczenie upominków 
– „Sówek”, wykonanych z masy solnej przez uczennice 
klasy IIg oraz uczniów nauczania początkowego, pod 
kierunkiem p. J. Niedziółki i p. A. Cholewki.  

Po akademii pani Dyrektor wręczyła zasłużonym 
nauczycielom i pracownikom Nagrody Dyrektora za rok 
szkolny 2009/2010. Otrzymali je: Urszula Mężyńska, 
Jadwiga Niedziółka, Małgorzata Goławska, 
Agnieszka Markiewicz, Justyna Ponikowska, 
Wioletta Kaczoch, Grażyna Borkowska, Agnieszka 
Jastrzębska, Agnieszka Kędzierska, Zofia Karolczuk, 
Katarzyna Waszczuk, Roman Okniński. 

Następnie głos zabrali zaproszeni goście: Wójt 
Gminy Wiśniew Krzysztof Kryszczuk oraz 
Przewodniczący Rady gminy Józef Orzyłowski.  

Po skończonej uroczystości wszyscy goście, 
zaproszeni emeryci, nauczyciele, pracownicy i rodzice 
udali się na obiad przygotowany przez rodziców. W tym 
miejscu rodzice złożyli życzenia wszystkim 
pracownikom szkoły i przekazali na ręce pani Dyrektor 
kwiat. Następnie wręczyli kwiaty swoim dawnym 
nauczycielom, dziś emerytom i podziękowali za trud 
włożony w ich wychowanie i edukację.  

sukcesów w ich 
nającej 

się szkolnej ka-
rierze, dużo wyt-
rwałości w do-
trzymaniu obie-
tnic składanych 
na ślubowaniu 
oraz samych do-
brych ocen.

rozpoczy

 Z   Ż Y C I A   Z O   W   R A D O M Y Ś L I
 
 

Dzień Edukacji Narodowej 

 
 
 
 
 

 

S p o t k a n i e  z   p o l i c j a n t e m
Dnia 23 września 2010r. odbyło się spotkanie klas "0" - IV z policjantami 

i pracownikami WORD. Tematem była "Bezpieczna droga do szkoły i domu". Dzieci 
obejrzały prezentację i dowiedziały się wielu ciekawych i przydatnych rzeczy na temat 
bezpieczeństwa. W trakcie spotkania rozstrzygnięty został konkurs plastyczny pod hasłem 
"Uczeń bezpieczny na drodze" zorganizowany przez wychowawcę świetlicy - Anetę 
Cholewkę. Oto nagrodzeni: I miejsce - Wiktoria Cegiełko (kl.II) - otrzymała śpiwór, 
II miejsce - Oliwia Sarniak (kl.III) - otrzymała zestaw do roweru (między innymi kask), 
II miejsce - Mateusz Jastrzębski (kl.IV) - otrzymał grę planszową. Pozostałe dzieci 
otrzymały upominki w postaci odblasków. Nagrody zostały ufundowane przez WORD. 
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Nauczyciele ZO w Radomyśli. 

Ślubowanie „pierwszaków” 

Uroczysta przysięga złożona przez uczniów klasy 
pierwszej. 
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Wręczenie nagród wyróżnionym.

Informacje na stronę przygotowali uczniowie i nauczyciele ZO w Radomysli 
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Z   Ż Y C I A   Z O   W   Ś M I A R A C H 

Uczniowie  Zespołu Oświatowego w Śmiarach od wielu lat 
uczestniczą w imprezach organizowanych przez Polskie 
Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze poznając piękno 
krajobrazu, historię i zabytki Mazowsza i Podlasia i rywalizując 
z uczniami z innych szkół podczas rajdów, turniejów i konkursów.

W dniach 16-17.09 b.r. szesnaścioro gimnazjalistów pod 
opieką nauczycieli: Marii Oknińskiej i Romana Jastrzębskiego
wzięło udział w XXX Rajdzie Nadbużańskim Siedlce –
Kamieńczyk 2010 zorganizowanym przez PTTK Oddział 
„Podlasie” w Siedlcach. Młodzież zwiedziła najpierw wystawę 
z okazji 30 rocznicy powstania „SOLIDARNOŚCI” w Archiwum 
Państwowym w Siedlcach, a następnie wraz z uczniami trzech 
siedleckich gimnazjów wyruszyła autokarem na turystyczny szlak 
wzdłuż rzeki Liwiec. Niektórzy po raz pierwszy widzieli kościół 
parafialny w Mokobodach wzorowany na projekcie Świątyni 
Opatrzności Bożej – wotum wdzięczności za Konstytucję 3 Maja i 
nawiedzili Budzieszyn, gdzie według legendy zostali cudownie 
ocaleni polscy rycerze w XIII wieku. Kolejnymi punktami 
programu były Zamek – Muzeum Zbrojownia w Liwie oraz 
miasto Węgrów ze swoimi zabytkami  i najnowszymi odkryciami 
archeologów.  Po  drodze uczestnicy wyprawy podziwiali piękno 

X X X   R a j d   N a d b u r z a ń s k i   

krajobrazu i architektury mazowiecko-podlaskiego pogranicza 
oraz poznali bogaty pod względem ilości i różnorodności zbiór 
gwizdków w Muzeum Gwizdka w Gwizdałach. Pobyt w Ka-
mieńczyku był okazją do poznania mającej długą i ciekawą 
historię miejscowości i jej okolic oraz rywalizacji w kon-
kurencjach turystyczno-sportowych. 

Uczniowie ze Śmiar zwyciężyli w ostatecznej klasyfikacji 
zdobywając I miejsce i puchar Prezesa Zarządu Oddziału PTTK 
„Podlasie” w Siedlcach. Na sukces złożyły się wiedza historyczna 
i geograficzno-przyrodnicza, znajomość zasad udzielania 
pierwszej pomocy, sprawność i tężyzna fizyczna rywalizujących: 
Patryka Jastrzębskiego i Rafała Gosia z III klasy gimnazjum, 
Macieja Jastrzębskiego, Tomasza Jastrzębskiego, Tobiasza 
Młynarczyka i Faustyny Orzełowskiej z klasy II oraz gorący 
doping pozostałych członków drużyny. Nieodłączne elementy 
turystycznych imprez, ognisko i dyskoteka były okazja 
do nawiązania kontaktów z rówieśnikami z innych szkół. 
                                                                                                            
     Tekst: Roman Jastrzębski 
 

PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE W WISNIEWIE 
 

Gminne Wieści 

Dzieci z Przedszkola Samo-
rządowego w Wiśniewie wzięły udział w 
uroczystych obchodach Święta Niepo-
dległości zorganizowanych przez GOK 
w Wiśniewie. Przedszkole reprezento-
wała grupa dwanaściorga dzieci w wieku 
4 i 5 lat. Mali artyści recytowali wiersze 
o tematyce patriotycznej i zaśpiewali 
piosenkę „Płynie Wisła, płynie”. Dzieci 
do występu przygotowała Ewa 
Filipczuk – wychowawczyni grupy. 

PRZEDSZKOLAKI 
ŚWIĘTUJĄ 

NIEPODLEGŁOŚĆ 

Co o przedszkolaków? 
W nowym roku szkolnym dzieci 

w Przedszkolu Samorządowym bawią się 
i uczą w dwóch grupach: grupa dzieci 4-5 
letnich i grupa dzieci 3-4 letnich. Oprócz 
zajęć i zabaw planowych dzieci uczestniczą 
w zajęciach dodatkowych (indywidualne 
ćwiczenia z logo-pedą, rytmika i język 
angielski). Dzieci w przedszkolu poprzez 
zabawę nabywają wiele potrzebnych w życiu 
umiejętności: stają się bardziej samodzielne, 
śmiałe, otwarte na świat. Zajęcia w przedszkolu. 

Jesień w przedszkolu to czas 
zawierania nowych przyjaźni, odnajdywania 
się w nowej przedszkolnej rzeczywistości, 
pogodzenia się z rozstaniem z rodzicami. 

To ważny i trudny etap w życiu małego 
dziecka, przez który nasze przedszkolaki 
przeszły bardzo pomyślnie. Natomiast 
zima to czas imprez i uroczystości. 
Najpierw do przedszkola zawita św. 
Mikołaj, następnie dzieci  zaproszą ro-
dziców na miłe spotkanie opłatkowe, 
a babcię i dziadka na dzień seniora. Zima 
dla dzieciaków zapowiada się pracowicie 
lecz wesoło, bo w przed-szkolu nie ma 
czasu na nudę. Zainte-resowanych 
informujemy, że są jeszcze wolne 
miejsca w przedszkolu. Zapraszamy. 
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Tekst: Ewa Filipczuk
Przedszkolaki podczas występu. 
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Z   Ż Y C I A   Z O   W   W I Ś N I E W I E 

Tradycyjnie okres jesienny i pierwsze miesiące roku szkolnego to dla 
młodzieży z Zespołu Oświatowego w Wiśniewie liczne starty w zawodach 
sportowych. 

Swoistym "odkryciem jesieni" okazała się Joanna Borkowska z klasy 
piątej, która podczas  jesiennych startów w konkurencjach biegowych zdobyła 
5 złotych medali. Ukoronowaniem występów (biegi na 600, 800 i 1000m) jest 
wywalczony awans na wiosenne finały Mistrzostw  Województwa 
mazowieckiego w Radomiu. 

Dzięki stałej współpracy nauczycieli wychowania fizycznego 
z siedleckimi klubami, oraz zaangażowaniu rodziców, Asia  doskonali swój 
talent pod okiem trenera  Janusza Maciejewskiego znanego ze współpracy 
miedzy innymi z Lidią  Chojecką i naszymi absolwentami Maciejem i Piotrem 
Jurzykiem. 

*** 
Kolejną „specjalnością”  sportowców ze szkoły z Wiśniewa jest piłka 

nożna, potwierdzili to zarówno uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum. 
W powiatowym turnieju "Piłkarskie Piątki" po zwycięstwach w meczach 
eliminacyjnych, w finale w Skórcu młodzi piłkarze zajęli III miejsce,
zdobywając puchar i cenne nagrody. 

Także w tej dyscyplinie uczniowie naszej szkoły rozwijają swoje talenty 
pod okiem znanych trenerów, w lokalnym klubie LZS oraz w siedleckiej 
Pogoni, Mateusz i Tomek Kacprzak, Robert Chojecki, Daniel Rynkowski, 
Grzegorz Pasztor oraz bracia Pszkit to w przyszłości pewne wzmocnienia 
kadry Franciszka Smudy. 

Wiśniewska jesień na sportowo 

Unijne pieniądze dla uczniów - oczywiście nie w gotówce  ale w postaci 
dodatkowych zajęć i wyjazdów. W Publicznym Gimnazjum w Wiśniewie 
realizowany jest Projekt z Europejskiego Funduszu Społecznego polegający 
na dodatkowych zajęciach edukacyjnych.  

Grupa uczniów z I i II klasy gimnazjum podnosi swoją wiedzę z tak 
zwanych kompetencji kluczowych, a więc zajęć językowych, matematyczno -
przyrodniczych, informatycznych oraz wychowawczych i sportowych. 
Nauczyciele, dzięki unijnemu wsparciu mogą uczestniczyć w ciekawych 
szkoleniach edukacyjnych.  

Projekt potrwa do listopada 2011 roku i jest jednym z kolejnych 
projektów, do którego przystąpił Zespół Oświatowy w Wiśniewie. 

 

Informacje na stronę przygotowali uczniowie
i nauczyciele ZO  w Wiśniewie

Uczniowie ZO w Wiśniewie podczas zawodów 
sportowych. 

Rozbawiona młodzież ZO Wiśniew. 

Start chłopców. 

Zagrajmy o sukces 

Etniczne klimaty 
Nie tak łatwo być prawdziwym gimnazjalistą. Nie wystarczy 

legitymacja i dwója w dzienniku, zgodnie z akademicką tradycją trzeba przejść 
otrzęsiny. Do ostatniej chwili uczniowie klas drugich - bo to oni „trzęsą” 
pierwszaków - w tajemnicy trzymali temat i przebieg otrzęsin. Afryka, Afryka 
dzika, Afryka roztańczona, wuwuzela i łaka łaka (waka waka) stały się w tym 
roku sprawdzianem dla nowych gimnazjalistów.   

Dzidy, słonie, żyrafy i plemienne stroje sprawiły że hala  sportowa 
zamieniła się w prawdziwy Czarny Ląd z sawanną i dżunglą a temperatura 
na sali - dzięki zabawie przy etnicznych rytmach - przewyższała tą na równiku. 

Gdy słońce skryło się za suchymi gałęziami baobabów, a lwy leniwie 
przygotowywały się do snu, nasza szalona zabawa dobiegła końca. 
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N A G R O D Y   W Ó J T A   D L A   N A U C Z Y C I E L I

Jak co roku z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej Wójt Gminy – Krzysztof Kryszczuk 
gościł w Urzędzie Gminy nauczycieli z placówek 
oświatowych z terenu naszej gminy. 

Wójt podziękował nauczycielom za poświę-
cenie i codzienny trud, który związany jest 
z niełatwą pracą nauczyciela i wychowawcy. 
Za ofiarność, zaangażowanie i twórcze działanie 
ośmiu nauczycieli uczących w Zespołach Oświato-
wych na terenie naszej gminy otrzymało nagrody 
Wójta Gminy Wiśniew.  

W gronie wyróżnionych znaleźli się: Anna 
Cabaj – dyrektor i nauczyciel Przedszkola Samo-
rządowego w Wiśniewie, Anna Dziedzina -  dyrek-
tor i nauczyciel Zespołu Oświatowego w Śmiarach, 
Katarzyna Dziuba - nauczyciel Zespołu Oświa-
towego w Wiśniewie, Hanna Jastrzębska –
nauczyciel Zespołu Oświatowego w Śmiarach; 
Tomasz Okniński – nauczyciel w Zespole Oświa-
towym w Wiśniewie, Urszula Sosnówka – dyrektor 
i nauczyciel Zespołu Oświatowego w Wiśniewie, 
Beata Wiszniewska – dyrektor i  nauczyciel 
w Zespołu Oświatowego w Radomyśli, Jolanta 
Woźniak – nauczyciel w Zespole Oświatowym
w Radomyśli. 

W budynku Zespołu Oświato-
wego w Śmiarach w głównym korytarzu, 
pod wizerunkiem Patrona Szkoły – 
płaskorzeźbą wykonaną przez pana 
Cezarego Marczaka i podarowaną  
szkole za sprawą jego żony Ireny – 
absolwentki naszej szkoły, zgromadzili 
się wszyscy goście: kapłani z Ks. 
Ordynariuszem, przedstawiciele Samo-
rządu Gminy Wiśniew z wójtem 
Krzysztofem Kryszczukiem, reprezen-
tanci władz powiatowych, woje-
wódzkich i oświatowych. Po przecięciu 
wstęgi przez w/w znamienitych gości 
i przedstawicieli społeczności szkolnej 
z panią dyrektor Anną Dziedziną 
na czele oraz poświęceniu sali gimna-
stycznej przez Księdza Biskupa 
Zbigniewa wszyscy uczestnicy uroczy-
stości  zajęli miejsca w nowej sali.  

Słowami: „Ideały są jak gwiazdy, 
jeśli nie można ich osiągnąć, to należy 
się nimi kierować. Człowiek jest istotą 
niedoskonałą i trudno mu ów ideał 
osiągnąć. Ale jest ktoś, komu się to 
udało” [jeden z niewielu autorytetów 
moralnych współczesnego świata – Jan  

Paweł II] prowadzący uroczystość –
Małgorzata Urbanek i Dariusz 
Olszewski podkreślili podniosłość 
przeżywanych chwil, które pozwalają 
z nadzieją patrzeć w przyszłość.  

Dyrektor szkoły Anna 
Dziedzina witając uczestników uro-
czystości zwróciła uwagę na potrójny 
jej wymiar: nadanie imienia szkole, 
otrzymanie i poświęcenie sztandaru, 
oddanie do użytku nowej sali 
gimnastycznej. Podziękowała wszys-
tkim, którzy się do tego przyczynili. 
Mówiąc o patronie wyraziła swoją 
ufność, że motto „Wy jesteście moją 
nadzieją” będzie przypominało ucz-
niom, nauczycielom i rodzicom, iż 
sama znajomość nauki tego wielkiego 
nauczyciela miłości, wiary i nadziei to 
za mało. Trzeba jeszcze według niej 
żyć. Wspomniała swoich poprzedni-
ków i historię naszej placówki oświa-
towej, którą przypadło jej kierować 
w tak niepowtarzalnym momencie. 
Krzysztof Kryszczuk – Wójt Gminy 
Wiśniew odczytał Uchwałę Rady 
Gminy Wiśniew o nadaniu Zespołowi 

Oświatowemu w Śmiarach imienia 
Jana Pawła II. 

Po odczytaniu Aktu Nadania 
Sztandaru przez Marię Zalewską –
Przewodniczącą Rady Rodziców, 
Sztandar Szkoły został przekazany 
w ręce dyrektora Anny Dziedziny, 
od której Sztandar otrzymali ucznio-
wie. Następnie przedstawiciele ucz-
niów z wszystkich klas szkoły podsta-
wowej złożyli ślubowanie na otrzy-
many Sztandar i odśpiewali hymn 
szkoły skomponowany przez Kata-
rzynę Wasińską do słów wiersza 
Romana Jastrzębskiego.  

Klamrą spinającą historyczne 
dla lokalnej społeczności wydarzenie 
był program zaprezentowany przez 
uczniów. Otrzymali oni wiele pochwał 
od dziękujących za zaproszenie 
przedstawicieli władz, policji, straży 
pożarnej, związków zawodowych, 
sponsorów i budowniczych sali, 
za umiejętności pięknego przekazu 
przesłania Sługi Bożego – Jana 
Pawła II.  
                  (Tekst: Roman Jastrzębski)

Uroczystość nadania imienia szkole w Śmiarach 
 

       (c.d. ze strony 1) 

Wszystkim nauczycielom gratulujemy i życzymy kolejnych 
sukcesów. Niech Wasz zapał do pracy nie gaśnie i abyście w swej 
codziennej pracy odnaleźli spełnienie życiowe oraz by ta praca 
przyniosła Wam satysfakcję i zadowolenie. 
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Wyróżnieni nauczyciele z wójtem gminy Wiśniew – Krzysztofem 
Kryszczukiem oraz przewodniczącym komisji oświaty – Antonim 
Wiszniewskim.  
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Po raz trzeci w naszej gminie… 
 …ORAZ ŚWĘTO ZIEMNIAKA   

…ŚWIĘTO CHLEBA… 
W KUKURYDZY

W niedzielę 3 października mieliśmy 
możliwość uczestniczenia w imprezie zorgani-
zowanej przez Koło Gospodyń Wiejskich 
w Mroczkach. 

Już po raz trzeci panie z KGW w Mrocz-
kach podjęły się zorganizowania „Święta 
ziemniaka w kukurydzy”. Część oficjalną popro-
wadziła przewodnicząca KGW – Maria Zalew-
ska. W uroczystości wzięli udział: Przewodni-
czący Rady Gminy – Józef Orzyłowski, Wójt 
Gminy – Krzysztof Kryszczuk, Sekretarz Gminy 
– Ewa Wiśniewska, Skarbnik Gminy – Barbara 
Rybaczewska, Kierownik Referatu GK – Alfred 
Sitarz, radni: Jolanta Misiak, Ryszard 
Woźniak, Tadeusz Dąbrowski i Andrzej 
Okniński, sołtys wsi Mroczki – Antoni 
Pogonowski, Dyrektor GOK – Janina Dołgich
oraz mieszkańcy Mroczk i pobliskich miejsco-
wości.  

Na scenie wiejskiej świetlicy wystąpił 
Zespół artystyczny „Nasz Kotuń”, Zespół 
Ludowy z Trzcińca oraz ZLPIT „Wiśniewiacy”. 
Huczna zabawa trwała do północy. Oprawę 
muzyczną zapewnił DJ TOMEK. Dla uczestni-
ków imprezy gospodynie z Mroczk przygotowały 
nie tylko ucztę dla ucha, ale również dla ciała. 
Smaczne potrawy w błyskawicznym tempie 
znikały ze stołów. 

Już po raz trzeci mieszkańcy Wólki Wiśniewskiej zorganizowali 
„Święto Chleba”. Impreza promująca produkty regionalne odbyła się 
w sobotę 18 września 2010 r. W tym roku połączona była z otwarciem 
odnowionej świetlicy wiejskiej.  

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą sprawowaną przed świe-
tlicą przez proboszcza parafii Wiśniew – ks. Henryka Krupę, który 
potem poświęcił budynek. Przecięcia wstęgi dokonali: wójt gminy –
Krzysztof Kryszczuk, przewodniczący Rady Gminy – Józef Orzyłowski 
oraz radna i sołtys sołectwa Wólka Wiśniewska – Bożna Jurzyk. 
Po oficjalnych uroczystościach wszyscy zebrani zaproszeni zostali na po-
częstunek przygotowany przez miejscowe gospodynie z KGW. 

Na uroczystości przybyli również: poseł – Krzysztof Borkowski,
dyrektor delegatury UMWM – Ewa Orzełowska, radni Rady Gminy, 
skarbnik gminy – Barbara Rybaczewska, sołtysi z terenu naszej gminy, 
członkowie ZLPiT „Wiśniewiacy”, członkinie KGW w Mroczkach i Sta-
rych Okninach oraz mieszkańcy Wólki Wiśniewskiej i pobliskich miej-
scowości. 

Prace związane z odnowieniem świetlicy w Wólce Wiśniewskiej 
rozpoczęły się w grudniu ubiegłego roku. Wykonawcą robót było 
Przedsiębiorstwo Handlowe „OJDANA” z Węgrowa. Prace polegały 
na przebudowie i rozbudowie budynku wraz z zagospodarowaniem placu, 
wykonaniu instalacji elektrycznych wewnętrznych, instalacji wodo-
ciągowej i kanalizacyjnej oraz doborze grzejników elektrycznych. 
Inwestycja współfinansowana była z funduszy unijnych w ramach 
działania “ODNOWA I ROZWÓJ WSI” objętego PROW na lata 2007-
2013. Łączna wartość zadania wyniosła prawie 500.000 zł, z czego gmina 
Wiśniew otrzymała dotację w wysokości 50%. 
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Występ ZLPiT „Wiśniewiacy”. 

Mieszkańcy wsi 
Wólka Wiśniewska. 
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Świetlica w Wólce 
Wiśniewskiej dawniej… 
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Tourne zagraniczne 
Wiśniewiaków 

W dniach 6-9.08.2010 r., na zaproszenie 
gmin Uzovce, Jakubovany, Dubovica, 
Hubošovce, Drienica i Šarišské Sokolovce, 
przebywał na Słowacji ZLPiT WIŚNIE-
WIACY. Zespół został zaproszony na jubileusz 
10-lecia zespołu folklorystycznego UZOVČAN, 
który gościł w naszej gminie w ubiegłym roku. 

… i dziś 
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Poza trzema zwycięskimi miejscami 
komisja przyznała trzy wyróżnienia dla: Koła 
Gospodyń Wiejskich z Plut, Koła Gospodyń 
Wiejskich z Cegłowa, ZPiT „Wiśniewiacy” 
z Wiśniewa. Dyplomy za udział w konkursie 
wręczono również przedstawicielom Koła 
Gospodyń Wiejskich z Mroczk oraz Koła 
Gospodyń Wiejskich z Wólki Wiśniewskiej. 

„Z wiśniowym smakiem” –  Pod Siedlcami w Wiśniewie, czyli  
już po raz czwarty  IV Mazowiecki Festiwal Kapel Ludowych 

(c.d. ze strony 2) 

To u nas, w Wiśniewie, powstała najsłynniejsza polka naszego 
regionu. W niedzielę 1 sierpnia przypomnieliśmy o tym już po raz czwarty 
podczas Mazowieckiego Festiwalu Kapel Ludowych „Pod Siedlcami 
w Wiśniewie”. Jak co roku na gościnnej wiśniewskiej scenie, ustawionej 
na skwerze przy Urzędzie Gminy, wystąpiło wiele utytułowanych kapel. 

W Festiwalu wzięło udział, podobnie jak w roku ubiegłym, 9 kapel: 
Kapela Ludowa ,,Wieśki i Cześki” – Skórzec, Kapela Ludowa „Sami swoi” –
Radomskie, Kapela Stanisława Ptasińskiego – Wielgolas, Kapela Zespołu 
Ludowego „Pasieka” – Platerów, Kapela Ludowa „Mazowszaki” – Mińsk 
Mazowiecki, Kapela Braci Tarnowskich – Domaniowa, Kapela Ludowa 
,,Sterdyniacy” – Sterdyń, Kapela Kołbielska ,,Polesoki” – Celestynów, Kapela 
Ludowa „Powiślaki” – Maciejowice. Gościnnie wystąpiła Kapela „Radomskie 
Muzykanty” z Radomia.  

Po ocenie potraw przez komisję 
festiwalową, smakołyków mogli skosztować – 
i również wyrazić swoją opinię – widzowie. 
Dowodem na to, iż wszystkie potrawy były 
smaczne – nie tylko te nagrodzone – było to, że 
znikały one ze stołów w błyskawicznym tempie. 
Oprócz wymienionych wcześniej specjałów 
można było jeszcze skosztować m.in. roladę 
wiśniową, tost śmietanowy z wiśnią, drożdżówkę 
z wiśniami i kremem migdałowym, słodkie 
wisieneczki. 

Następnie przyszedł czas na uroczystą 
ceremonię zasypywania wiśni. Dokonał jej wójt 
gminy – Krzysztof Kryszczuk, który w tym roku 
do udziału w ceremonii zaprosił: ppłk Arkadiusza 
Widłę – dowódcę 1 SBR, Stanisława 
Przesmyckiego – dyrektora generalnego Firmy 
Zeltech, Józefa Orzyłowskiego – przewo-
dniczącego Rady Gminy Wiśniew, Beatę Pasztor 
– sołtysa Wiśniewa oraz panie z Zespołu 
Ludowego „Wiśniewiacy”. Obrzęd prowadziła 
i nad jego prawidłowością czuwała Beata 
Izdebska – autorka i „opiekunka” nalewki 
wiśniowej, zasypanej w 2008 r. oraz autorka 
piosenki „Listki wiśniowe”, której wykonanie 
poprzedza coroczną ceremonię zasypania wiśni. 
Owoce, jak co roku, pochodziły z sadu 
Bartłomieja Kurkusa – Wicestarosty Powiatu 
Siedleckiego. Dziękujemy serdecznie! 
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Licznie zgromadzona festiwalowa publiczność 

Uczestników Festiwalu powitał tradycyjnie ZLPiT im. Zb. Myrchy 
„Wiśniewiacy” Następnie prezentowane były przeróżne melodie ludowe 
Podlasia i Mazowsza, obowiązkowa natomiast dla wszystkich uczestników 
była – „Polka Wiśniewska”. Wszystkich artystów nagradzała gromkimi 
brawami licznie zgromadzona publiczność, która z roku na rok jest coraz 
większa. 

Jury w składzie: Michał Hołownia – przewodniczący, Paweł Sulej 
i Stanisław Wróblewski – członkowie, po długiej naradzie zdecydowało, że 
I miejsce i Nagrodę Główną Grand Prix Festiwalu otrzyma Kapela Ludowa 
,,Sterdyniacy” ze Sterdyni w składzie: Zdzisław Radzikowski (skrzypce), 
Antoni Kotowski (akordeon) i Jerzy Mielaniuk (bębenek). Trzy regulaminowe 
wyróżnienia przyznano: Kapeli Stanisława Ptasińskiego z Wielgolasu, Kapeli 
Ludowej „Mazowszaki” z Mińska Mazowieckiego, Kapeli Braci Tarnowskich 
z Domaniowa koło Radomia oraz Kapeli Kołbielskiej ,,Polesoki” 
z Celestynowa. 

Padający deszcz nie przeszkadzał 
w występach dziecięcemu zespołowi tanecznemu 
„Wiśniewiacy” oraz „Wesołe nutki” – 
działającym w GOK oraz „Muchomorkom”, 
które przygotowały dla najmłodszych uczesz-
ników festiwalu różne gry, zabawy i konkursy. 
Dzieci bawiły się świetnie. 

Festiwal zakończyła „Polka Wiśniewska”, brawurowo wykonana 
wspólnie przez wszystkie kapele uczestniczące imprezie.  

Po raz pierwszy w naszej gminie został 
zorganizowany też pokaz tresury psów, 
poprowadzony przez Ośrodek Szkolenia Psów 
„HINDI” z Łukowa. Swoje umiejętności 
w zakresie posłuszeństwa i obrony prezentowały 
owczarki niemieckie i jeden labrador. Wszyscy 
właściciele pupili dostali pamiątkowe dyplomy, 
a pieski – miskę, zapas karmy na najbliższy czas 
i skórzaną smycz. 

Na zakończenie wystąpił zespół Yagooar, 
który zabrał publiczność w podróż z naj-
większymi polskimi, i nie tylko, przebojami. 
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Zapraszamy na kolejny Festiwal za rok. 
Mamy nadzieję, że tym razem pogoda już 
dopisze.  

„Polka Wiśniewska” w wykonaniu wszystkich uczestników festiwalu. 
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W S P Ó Ł P R A C A   Z   U K R A I N Ą 
 W dniach 4-5 września br. na terenie 

naszej gminy przebywała delegacja z Gminy 
Zaszkiw na Ukrainie.  

Goście przyjechali, aby wspólnie z nami 
obchodzić święto plonów, lepiej poznać polskie 
tradycje oraz zacieśnić relacje pomiędzy 
samorządami. Był to czas nie tylko wypo-
czynku, ale również rozmów pomiędzy 
władzami samorządów, które zmierzały 
do podpisania umowy o współpracy. Przypo-
mninamy, że podobne umowy o współpracy 
zostały już podpisane z gminami słowackimi: 
Drienica, Dubovica, Hubošovce, Jakubovany, 
Šorrišské Sokolovce i Uzovce.  
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Tym razem, na podstawie podpisanych 
24 lutego br. protokołów ustaleń pomiędzy 
Gminą Wiśniew a Gminą Zaszkiw, w sobotę 
4 września, została podpisana umowa o współ-
pracy pomiędzy tymi gminami. Dokument 
swym podpisem przypieczętowali wójtowie 
obydwu gmin: Krzysztof Kryszczuk –  Wójt 
Gminy  Wiśniew  i Igor  Selecki   –   Wójt 
Gminy Zaszkiw. Strony nawiązały kontakty 
w dziedzinach: oświaty, kultury, sportu, turys-
tyki, ochrony środowiska, a także współpracy 
ekonomicznej, rozwoju przedsiębiorczości oraz 
współpracy stowarzyszeń i organizacji poza-
rządowych.  

Wójtowie obydwu  gmin – Krzysztof Kryszczuk i Igor Selecki -  
po podpisaniu umowy o współpracy. 

wała poprzez: wymianę samorządowych doświadczeń zakresu działalności 
władzy uchwałodawczej i wykonawczej, współpracę instytucji kulturalnych, 
oświatowych oraz stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, organizowanie 
wymiany grup dzieci i młodzieży, pomoc przy organizowaniu obozów 
sportowych, wyjazdów szkoleniowych oraz różnych form aktywności 
turystycznej i sportowo-rekreacyjnej, wspieranie współpracy pomiędzy 
firmami, instytucjami i organizacjami gospodarczymi z terenu obu gmin.  

Realizacja tych celów będzie się odby- Umowa ta została podpisana na czas nieograniczony. 

GMINA WIŚNIEW NA I MIEJSCU!!! 
W sobotę 6 listopada br. w Gminnym Ośrodku Kultury 

w Wiśniewie odbyła się uroczysta konferencja połączona 
z rozstrzygnięciem klasyfikacji w zakresie działań służących 
budowie Społeczeństwa Obywatelskiego i Aktywizacji Miesz-
kańców Obszarów Wiejskich. 

W uroczystości udział wzięli, wójtowie gmin 
będących członkami SKPR, członkowie zarządu 
Stowarzyszenia z prezesem – Jarosławem Superą
i wiceprezesem – Beatą Izdebską, radni, mieszkańcy 
gminy Wiśniew oraz delegacja przedstawicieli Leadera 
z Bułgarii na czele z burmistrzem miasta Nikopol –
Walerym Żelazkowem. Spotkanie było okazją 
do podsu-mowania V kadencji samorządu lokalnego 
oraz wręczenia podziękowań oraz dyplomów i nagród 
dla wójtów gmin wchodzących w skład LGD. 

Rozstrzygnięto również klasyfikację gmin należą-
cych do obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju 
SKPR na lata 2007-2013 w zakresie działań służących 
budowie Społeczeństwa Obywatelskiego i Aktywizacji 
Mieszkańców Obszarów Wiejskich. Na 23 gminy 
należące do Stowarzyszenia gmina Wiśniew zajęła 
I miejsce. 
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Uroczystość zakończył koncert niezwykle utalen-
towanego wokalisty i gitarzysty – urodzonego 
na Krymie, syna Greczynki i Rosjanina, od 15 lat 
mieszkającego w Polsce – ALEXANDRA
MACERADI, który w ujmu-jący sposób zaprezentował 
utwory m.in. W. Wysockiego, B. Okudżawy i A. Ro-
senbauma. Wręczenie dyplomu i nagrody Wójtowi Gminy Wiśniew – 

Krzysztofowi Kryszczukowi.  
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 10 listopada b.r. w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Wiśniewie odbyła się ostatnia sesja Rady Gminy Wiśniew 
V kadencji. 

OSTATNIA SESJA V KADENCJI 

O godzinie 14:00 Przewodniczący Rady Gminy 
Wiśniew – Józef Orzyłowski otworzył XLVI Sesję Rady 
Gminy. Powitał wszystkich przybyłych, a w szczególności: 
Zygmunta Wielogórskiego – Starostę Siedleckiego, Dariusza 
Jasińskiego – Radnego Rady Powiatu, radnych i sołtysów
z naszej gminy, dyrektorów zespołów oświatowych, 
kierowników referatów Urzędu Gminy oraz mieszkańców 
gminy.  

Następnie informację z pracy bieżącej przedstawił Wójt 
Gminy Wiśniew – Krzysztof Kryszczuk oraz przewodniczący 
poszczególnych Stałych Komisji Rady Gminy. 

Kolejnym punktem było podjęcie uchwał przez 
Radnych: * w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
środków transportowych na rok 2011 obowią-
zujących na terenie gminy Wiśniew; * w sprawie zatwierdzenia 
Planu Odnowy Miejscowości Wiśniew na lata 2010 – 2017; * 
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie 
deficytu w budżecie Gminy Wiśniew na 2010 r.; * w sprawie 
zmian w budżecie gminy na rok 2010; * w sprawie wyrażenia 
zgody na przedłużenie w trybie bezprzetargowym umowy 
dzierżawy na kolejne 2 lata dla nieruchomości oznaczonej 
działką nr ewid. 214 położonej w miejscowości Wiśniew –
Kolonia.  

Za podjęciem ostatniej uchwały głosowało 13 z 15 
obecnych radnych. Dwie osoby wstrzymały się od głosu. 
Pozostałe  uchwały zostały podjęte jednogłośnie. 

Z racji zakończenia obecnej kadencji Wójt – Krzysztof 
Kryszczuk oraz Przewodniczący Rady Gminy – Józef 
Orzyłowski podziękowali za współpracę, za zaangażowanie 
i poświęcenie w pracy na rzecz rozwoju naszej gminy oraz 
wręczyli dyplomy i drobne upominki wszystkim radnym 
i sołtysom.  

Przypominamy, że do grona Radnych Gminy Wiśniew 
V Kadencji w latach 2006 – 2010 należeli: Bazak Wiesław, 
Kowieski Marek, Dąbrowski Tadeusz, Dąbrowski Tomasz, 
Jastrzębski Antoni, Jastrzębski Józef, Jurzyk Bożena, Misiak 
Janina, Okniński Andrzej, Orzyłowski Józef, Pasztor Beata, 
Wielgórski Grzegorz, Wiszniewski Antoni, Woźniak Kazimierz 
oraz Zielonka Piotr. 

Wśród Sołtysów pełniących funkcję w latach 2006 – 2010 
znaleźli się: Jan Jastrzębski – Borki – Kosiorki, Marek Kowieski -
Borki - Paduchy, Adam Nowosielski - Borki – Sołdy, Ryszard 
Zielonka - Ciosny, Zygmunt Dąbrowski – Daćbogi, Andrzej 
Wróbel – Gostchorz, Jadwiga Ługowska – Helenów, Anna Kargol 
– Kaczory, Jan Mieszczyński – Lipnik, Jan Bednarczyk – Łupiny, 

Janusz Grzegrzółka – Mościbrody, Wiesław Bazak -
Mościbrody Kol., Antoni Pogonowski – Mroczki, Piotr Rosa –
Myrcha, Zbigniew Ługowski – Nowe Okniny, Stanisław 
Jastrzębski - Okniny-Podzdrój, Wiesław Okniński – Okniny
Stare, Jan Ługowski – Pluty, Stanisław Radomyski – Radomyśl, 
Stanisław Duk - Stok Wiśniewski, Zenon Jastrzębski – Tworki, 
Beata Pasztor – Wiśniew, Józef Jastrzębski - Wiśniew-Kolonia, 
Bożena Jurzyk - Wólka Wiśniewska, Wiesław Dmowski - Wólka 
Wołyniecka, Stanisław Paciorek – Zabłocie. 

Po sesji zebrani wysłuchali akademii z okazji 
11 listopada – rocznicy odzyskania przez Polskę niepo-
dległości. Wystąpiły dzieci z Przedszkola Samorządowego 
 w Wiśniewie, które zostały przygotowane przez nauczycieli: 
Annę Cabaj oraz Ewę Filipczuk oraz młodzież z terenu 
naszej gminy przygotowana przez Anetę Karczmarską. 

Na zakończenie spotkania wyświetlona została 
prezentacja multimedialna ukazująca pracę grupy plastycznej 
działającej przy GOK-u w Wiśniewie. Młodzież przygotowała 
wystawę prac, które oglądać można w sali widowiskowej 
w GOK. Serdecznie zapraszamy. 

11 listopada w naszej gminie 
11 listopada jak co roku mieszkańcy gminy 

uczestniczyli w uroczystej Mszy Świętej koncelebrowanej
przez proboszcza parafii Wiśniew ks. Henryka Krupę oraz 
prefekta ks. Konrada Poterka. Msza sprawowana była 
w intencjach dziękczynnych: za Ojczyznę oraz  z okazji 
zakończenia V Kadencji Rady Gminy Wiśniew. 
Uczestniczyli w niej nie tylko samorządowcy z terenu naszej 
gminy, ale również poczty sztandarowe OSP w Wiśniewie 
oraz OSP w Starych Okninach. Po Mszy wszyscy 
zgromadzeni udali się pod pomnik poświęcony poległym 
w obronie Ojczyzny, gdzie zostały złożone kwiaty oraz 
zapalone znicze. 

Złożenie kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym poległych 
za Ojczyznę. 
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XLVI Sesja Rady Gminy Wiśniew. 

Montaż słowno-muzyczny przygotowały dzieci i młodzież   
naszej gminy. 
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W czwartek 23 września br. z Wiśniewa wyjechał 
transport z odzieżą dla powodzian z gminy Wilków. 

Wilków jest niewielką miejscowością gminną 
położoną w województwie lubelskim, w powiecie opolskim. 
Gmina Wilków zajmuje powierzchnię 79,54 km2. Podczas 
tegorocznej powodzi 90% jej powierzchni znalazła się 
pod wodą. Jeszcze przez długi czas usuwane będą stamtąd 
skutki powodzi. 

Przedstawiciele gminy Wiśniew: Kierownik GOPS –
Anetta Roszkowska i Kierownik Referatu Gospodarki 
Komunalnej – Alfred Sitarz w czwartek 23 września 2010 r. 
odwiedzili poszkodowanych mieszkańców Wilkowa. 
W ramach pomocy przekazano nową odzież ufundowaną 
przez firmę „Moda na topie XXL”, która prowadzi sklepy 
w Siedlcach i Białej Podlaskiej. Właścicielem firmy jest 
Monika Rybaczewska. Wartość przekazanej odzieży to 
4270,00zł. Odzież została oddana do Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Wilkowie, a następnie przekazano ją 
poszkodowanym. 

Potrzeby mieszkańców gminy Wilków są bardzo 
duże. Cieszy nas fakt, że dzięki ofiarności życzliwych ludzi 
mogliśmy w ten sposób pomóc powodzianom. 

POMOC DLA GMINY WILKÓW 

W związku z nadchodzącą zimą Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Wiśniewie zwraca się z prośbą do wszystkich 
mieszkańców Gminy o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby 
potrzebujące pomocy, w szczególności  samotne, starsze 
i bezdomne.  

OSOBY POTRZEBUJĄCE 
POMOCY W OKRESIE ZIMOWYM

     Informujemy, że na terenie Siedlec działają 
następujące Organizacje, które zajmują się udzielaniem pomocy 
osobom potrzebującym i rodzinom znajdującym się w sytuacjach 
kryzysowych : 

- Noclegownia Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej
przy ul.  Południowej 1 tel. (25) 63-243-33 – schronienie lub 
gorący posiłek,  

- Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji 
i Resocjalizacji im. H.Ch. Kofoeda, ul. Podmiejska 3  tel. (25) 
643-51-07 – gorący posiłek oraz możliwość skorzystania z łaźni 
i pralni, 

- Caritas Diecezji Siedleckiej, Centrum  Charytatywno-
Duszpasterskie ul. Bpa Świrskiego 57 tel. (25) 633-03-46  -
stołówka dla ubogich i bezdomnych, a także pomoc rzeczowa.  

- Centrum Zarządzana Kryzysowego Mazowieckiego 
Urzędu Wojewódzkiego uruchomiło bezpłatną, całodobową 
linię telefoniczną  tel. 987, gdzie można otrzymać informację 
o placówkach pomocowych dla osób bezdomnych. 

Jednocześnie informujemy, że na stronie internetowej 
Wydziału Polityki Społecznej MUW w Warszawie (http://.www. 
mazowieckie.pl/ps/organizaje_pozarzadowe.html) znajduje się 
wykaz organizacji, które realizują zadania o charakterze 
osłonowym na terenie województwa mazowieckiego (nocleg, 
wyżywienie, środki higieny i odzieży). 

Ponadto jeżeli mają Państwo informacje o osobach 
bezdomnych lub potrzebujących pomocy w okresie mrozów 
prosimy kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
w Wiśniewie w godzinach 800-1600 tel. (25) 64-17-313 wew.110 
lub zgłoszenie tego faktu Policji (tel.997).  
           Kierownik GOPS A. Roszkowska 

SERCE DLA 
POWODZIAN 
 - sprostowanie –  

W poprzednim numerze naszej 
gazetki pisaliśmy o przeprowadzonej 
na terenie gminy Wiśniew akcji pod 
hasłem „Serce dla powodzian”, której 
organizatorem był Związek Zawo-
dowy Rolników Polskich oraz Wójt 
Gminy Wiśniew. Zbierane były dary 
dla osób dotkniętych przez żywioł. 
Za hojność i zainteresowanie akcją 
dziękowaliśmy na łamach gazety 
mieszkańcom poszczególnych so-
łectw. Wśród wymienionych zabrakło 
jednak sołectwa Borki – Kosiorki. 
Za błąd przepraszamy mieszkańców. 

Jeszcze raz dziękujemy wszy-
stkim za okazaną pomoc i przekazane 
dary dla rolników dotkniętych tą stra-
szliwą tragedią powodzi. 

Pacjencie, czy znasz swoje prawa? 

Jeśli jesteś w sytuacji, w której zakład opieki zdrowotnej lub personel udzielający 
świadczeń zdrowotnych w placówkach publicznych lub prywatnych, naruszył twoje 
prawa – zgłoś się do Biura Rzecznika Praw Pacjenta.  

Pamiętaj, że jako pacjent masz prawo do: * świadczeń zdrowotnych, * informacji 
o swoim stanie zdrowia, * zachowania przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych 
tajemnicy informacji związanych z leczeniem, * wyrażenia zgody albo odmowy 
na udzielanie świadczeń zdrowotnych, * poszanowania intymności i godności, * 
dokumentacji medycznej, * zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza, 
* poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, * opieki duszpasterskiej, * 
przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie. 

Jeśli Twoje prawa zostały naruszone zadzwoń: bezpłatna infolinia: 800-190-590
(czynna pn. – pt.  w godz. 9.00 - 21.00); połączenia z tel. komórkowych (płatne wg 
stawek operatora): (22) 833- 08-85; (22) 635- 59-96. Informacji na infolinii udzielają 
specjaliści z zakresu ochrony zdrowia oraz prawnicy. 

Adres korespondencyjny: Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, al. Zjednoczenia 25, 
01-829 Warszawa, tel. (22) 532 82 50; fax: (22) 833 08 86; sekretariat@bpp.gov.pl; 
www.bpp.gov.pl 

Rzecznik Praw Pacjenta jest centralnym organem administracji rządowej. Został 
powołany ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 
Pacjenta. Realizuje swoje zadania przy pomocy Biura Rzecznika Praw Pacjenta.  
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Przedstawiciele UG Wiśniew odwiedzili poszkodowanych 
mieszkańców Wilkowa. 
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Podczas ostatniej sesji została podjęta uchwała 

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości 
Wiśniew na lata 2010 – 2017. 

 Obejmuje on główne kierunki rozwoju 
miejscowości, mające na celu pobudzenie i stymulowanie 
współpracy środowisk lokalnych na rzecz zrównoważonego 
rozwoju społeczno – gospodarczego, zachęcenie do roz-
wijania nowych form aktywności gospodarczej, 
generujących nowe miejsca pracy oraz zapobieganie
peryferyzacji miejscowości Wiśniew, tworzenie poczucia 
więzi mieszkańców ze swoją miejscowością.  

Założeniem planu odnowy miejscowości jest 
podejmowanie przedsięwzięć mających na celu ożywienie 
społeczne i gospodarcze, w tym zwiększenie atrakcyjności 
inwestycyjnej i turystycznej.  

Zasięg terytorialny Planu wyznaczają granice 
administracyjne miejscowości Wiśniew. Zgodnie 
z założeniami „Strategii Sukcesu Gminy Wiśniew” 
dokonano identyfikacji poszczególnych projektów 
w podziale na cele szczegółowe. Projekty te określają cele 
nadrzędne w poszczególnych sferach rozwoju wsi. Wyboru 
działań inwestycyjnych dokonano w oparciu o konsultacje 
społeczne i analizę SWOT przeprowadzoną podczas prac 
związanych z przygotowaniem planu.  

Cele szczegółowe precyzują zadania, tworząc 
program odnowy społeczno-gospodarczej wsi. Inwestycje 
obejmują poprawę infrastruktury technicznej oraz 
uzupełniają potencjał kulturalny. Opis każdego celu 
szczegółowego obejmuje identyfikację projektu lub zadania 
inwestycyjnego, lokalizację, uzasadnienie, wskaźniki 
osiągnięć, nakłady, jednostkę odpowiedzialną za realizację 
i planowany termin. Podjęcie wskazanych projektów złożyć 
się ma na realizację poszczególnych celów szczegółowych, 
a w efekcie osiągnięcie celów objętych procesem odnowy.  

Za priorytetowe w bieżącym okresie 
programowania w latach 2010-2018 przyjęto projekty 
służące ożywieniu działalności kulturalnej, rozwijanie 
poczucia wspólnoty, promowanie wartości związanych 
z miejscową specyfiką społeczną i kulturową poprzez 
przebudowę i wyposażenie budynku Gminnego Ośrodka 
Kultury.  

Program spełnia wymogi konsultacji społecznych
na etapie ustalania działań priorytetowych, realizacji i oceny. 

Program przewiduje okresową ocenę i aktualizację 
planowanych działań oraz projektów w ramach konsultacji 
społecznych. 
Plan jest spójny z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013 Działanie  „Odnowa i Rozwój Wsi”. Plan 
odnowy miejscowości Wiśniew służy do określenia 
kierunków rozwoju miejscowości oraz wyznacza konkretny 
projekt do realizacji do roku 2012.  

W zakresie realizacji Strategii Rozwoju 
Województwa Mazowieckiego, Plan wpisuje się w realizację 

celów strategicznych i pośrednich służąc realizacji misji 
województwa. Jest nią stwarzanie warunków do osiągnięcia 
zrównoważonego i trwałego rozwoju zgodnego ze standardami 
Unii Europejskiej poprzez optymalne wykorzystanie 
wszystkich dostępnych walorów województwa oraz 
wynegocjowanych przez Polskę warunków członkostwa.  

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI WIŚNIEW 

Dokument jest spójny ze „Strategią Sukcesu dla 
gminy Wiśniew” oraz „Planem Rozwoju Lokalnego Gminy 
Wiśniew’’.  

Identyfikacja projektów jest zgodna ze „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Wiśniew” podjętym Uchwałą Nr XVII/117/2001 z dnia 
6 marca 2001r. Miejscowość Wiśniew znajduje się w obszarze 
przewidzianym do zorganizowanej działalności inwestycyjnej. 

Plan Odnowy Miejscowości Wiśniew jest 
dokumentem wymaganym przy staraniu się o wsparcie 
finansowe ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego 
na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz ze środków 
krajowych, do których można aplikować poprzez PROW 2007-
2013. W Programie tym, Osi Priorytetowej 3 „Jakość życia na 
obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, 
działanie “Odnowa i rozwój wsi” istnieją szanse udzielenia 
pomocy na projekty, będące odzwierciedleniem potrzeb 
mieszkańców wsi Wiśniew. 

Wybrany został zespół liderów wsi, który składa się 
z członków rady sołeckiej, zarządu OSP oraz znanych 
w miejscowości działaczy społecznych. Zespół liderów 
odpowiada za monitorowanie i ocenę bieżącej realizacji Planu. 

Ze względu na swoje położenie w sąsiedztwie miasta 
powiatowego, dobry dojazd i uzbrojone tereny, 
w miejscowości Wiśniew będzie rozwijało się budownictwo 
jednorodzinne (wyraźna tendencja w ostatnich latach) 
i rolnictwo. 

Po konsultacjach społecznych, jako najważniejszy cel 
do zrealizowania w najbliższych latach, spośród zadań 
przewidzianych w głównych kierunkach rozwoju miejscowości 
zostały wybrane prace związane z odnową obiektów 
użyteczności publicznej, a w szczególności zakończenie 
odnowy obiektu Gminnego Ośrodka Kultury poprzez jego 
adaptację, remont i wyposażenie wraz z budową windy dla 
niepełnosprawnych. 

Obecnie Wiśniew liczy 904 mieszkańców i jest jedną 
z 27 wsi tworzących Gminę Wiśniew. Stanowi on dominujący 
w skali gminy ośrodek władz administracji samorządowej 
i usług podstawowych oraz lokalne centrum rozwoju. 

Wieś ma charakter rolniczy, ale znaczna część 
mieszkańców znajduje zatrudnienie w innych sektorach. 
Funkcjonuje tu podmioty gospodarcze, głównie zajmujące się 
usługami w zakresie: budownictwa, handlu i gastronomii, 
transportu, mechaniki samochodowej, oprogramowania 
i sprzedaży systemów informatycznych, skupu i sprzedaży 
palet, fryzjerstwa.  
   (Dokończenie na następnej stronie) 
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Konkurs KRUS 
 

20 lipca w Urzędzie Gminy Wiśniew odbył się pierwszy 
etap konkursu pn. „Mazowiecki konkurs wiedzy z zakresu 
bezpieczeństwa, higieny pracy i ekologii w rolnictwie dla 
rolników i sołtysów”. Głównym organizatorem konkursu był 
Oddział Regionalny KRUS w Warszawie, a współorganizatorem 
Urząd Gminy Wiśniew. 

Konkurs został zorganizowany dla osób pełnoletnich 
prowadzących rolniczą działalność produkcyjną. Celem konkursu 
jest upowszechnienie wśród rolników wiedzy z zakresu ekologii, 
ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych oraz 
zapobieganie wypadkom w gospo-darstwach rolnych 
i zmniejszenie skutków degradacji środowiska naturalnego 
spowodowanego działalnością rolniczą. 

Wszyscy uczestnicy otrzymali test składający się z 15 
pytań, w każdym z nich tylko jedna odpowiedź była właściwa. 
Uczestnicy konkursu wykazali się dużą znajomością zagadnień 
z zakresu bezpieczeństwa, higieny pracy i ekologii w rolnictwie. 
Maksymalną liczbę – 15 punktów, a tym samym pierwsze 
miejsce w konkursie zajął Piotr Rosa z Myrchy, jeden punkt 
mniej zdobył Józef Jastrzębski z Wiśniew – Kolonii i zajął 
drugie miejsce. 13 punktów otrzymało kilku uczestników, jednak 
o przyznaniu trzeciego miejsca Józefowi Orzyłowskiemu
z Radomyśli zadecydowała kolejność oddania testu.  

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja 
konkursowa złożona z przedstawicieli KRUS oraz Urzędu 
Gminy. 

Zwycięzcy konkursu z przedstawicielem KRUS. 
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Na terenie Wiśniewa istnieją ponad 100 
gospodarstw rolnych. Większość z nich ma niewielką 
powierzchnię, a ich właściciele uzyskują również dochody 
z innych źródeł. Gospodarstwa rolne specjalizują się 
głównie w hodowli krów i trzody chlewnej oraz w uprawie 
zbóż.  

Wzdłuż głównej trasy komunikacyjnej rozwija się 
zabudowa usługowa.  

W Wiśniewie dobrze rozbudowana jest 
infrastruktura techniczna tj.: sieć kanalizacyjna, 
wodociągowa, gazociągowa i telefoniczna. W 1999r. 
została wybudowana według technologii „EKO-AQUA” 
mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków 
o maksymalnej przepustowości 200 m3/d. 

W centrum wsi znajduje się Kościół Rzymsko –
Katolicki p.w. Najświętszego Serca Jezusowego, Urząd 
Gminy, Poczta, Posterunek Policji, Ochotnicza Straż 
Pożarna, Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna. 
Na terenie miejscowości zlokalizowane są również: Zespół 
Oświatowy, Przedszkole Samorządowe, boisko sportowe 
„Ruda”, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 
Prywatna Praktyka Stomatologiczna, apteka, lecznica dla 
zwierząt, Bank Spółdzielczy, dwie stacje paliw, 
kwiaciarnia i sklepy spożywczo – przemysłowe.  

Działania mające na celu kultywowanie tradycji 
prowadzone są głównie przez miejscową parafię, szkołę 
i Gminny Ośrodek Kultury. Corocznie organizowane są 
obchody świąt narodowych, a także tych związanych 
z radycją lokalną. W kościele odbywają się Dożynki 
Parafialne, na które przygotowywane są wieńce 
dożynkowe. 

Celem wymienionych niżej przedsięwzięć jest 
zaspokojenie potrzeb kulturalnych i edukacyjnych 
mieszkańców, ochrona dziedzictwa kulturowego, jak 
również zwiększenie dostępu do podstawowej 
infrastruktury  technicznej.  

Cel główny 1. Odnowa obiektów użyteczności 
publicznej.  

PLAN ODNOWY 
MIEJSCOWOŚCI WIŚNIEW 

(dokończenie ze str. 14) 

infrastruktury technicznej Zadanie inwestycyjne 1 – Adaptacja, remont 
i wyposażenie pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w 
Wiśniewie wraz z budową windy dla niepeł-nosprawnych; 

Zadanie inwestycyjne 1 – Budowa drogi gminnej w miejscowości 
Wiśniew 
Zadanie inwestycyjne 2 – Przebudowa i rozbudowa stacji uzda-
tniania wody w miejscowości Wiśniew 

Zadanie inwestycyjne 2 – Termomodernizacja, prze-
budowa dachu i budynku Zespołu Oświatowego 
w Wiśniewie; Zadanie inwestycyjne 3 – Budowa sieci wodociągowej z przy-

łączami w miejscowości Wiśniew Inne zadania inwestycyjne z zakresu odnowy obiektów 
użyteczności publicznej: Zadanie inwestycyjne 4 – Projektowanie i budowa oświetlenia przy 

ul. Szkolnej  i Południowej w miejscowości Wiśniew - „Budowa pochylni dla niepełnosprawnych w budynku 
OZ w Wiśniewie” – termin realizacji 2011r.  Zadanie inwestycyjne 5 – Projektowanie i budowa parkingu przy 

Cmentarzu w miejscowości Wiśniew Cel szczegółowy 2. Wzrost poziomu życia miesz-
kańców poprzez zapewnienie dostępu do podstawowej Zadanie inwestycyjne 6 – Projektowanie i budowa chodnika przy 

ulicy Sanitariuszek w miejscowości Wiśniew 
15Gminne Wieści 



Gminne Wieści 

 

za I półrocze 2010 roku wraz z informacją z wykonania planów 
finansowych instytucji kultury. ZARZĄDZENIA 

Wójta Gminy Wiśniew Zarządzenie Nr 328/10 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 24 sierpnia 2010 
r. w sprawie powołania komisji przetargowej "Budowa ciągu pieszo- 
rowerowego przy drodze kraj. nr 63 Wiśniew-Wiśniew Kolonia". 

od 16 czerwca 2010 r. 
do 9 listopada 2010r. 

• Zarządzenie Nr 329/10 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 24 sierpnia 
2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. 

• Zarządzenie Nr 308/10 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 16 czerwca 
2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok. 

• Zarządzenie Nr 330/10 Wójta Gminy - Szefa Obrony Gminy 
Wiśniew z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie przeprowadzenia 
okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej będącego w po-
siadaniu UG Wiśniew według stanu na dzień 30.10.2010 r. 

• Zarządzenie Nr 309/10 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 16 czerwca 
2010 r. w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu. 
• Zarządzenie Nr 310/10 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 24 czerwca 
2010 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu 
Oświatowego w Radomyśli. 

• Zarządzenie Nr 331/10 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 26 sierpnia 
2010 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej wykonania zadania 
pn.: "Dostawa wyposażenia Gminnego Ośrodka Pielęgnacji Tradycji 
Kulinarnych w Wólce Wiśniewskiej". • Zarządzenie Nr 311/10 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 24 czerwca 

2010 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej wykonania zadania 
pn. "Rozbudowa szkoły o salę sportową w Śmiarach przy Szkole 
Podstawowej i Gimnazjum wraz z przebudową części pomieszczeń 
piwnicy istniejącego budynku szkoły". 

• Zarządzenie Nr 332/10 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 26 sierpnia 
2010 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej wykonania zadania 
"Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wraz z zagospo-
darowaniem placu w Wólce Wiśniewskiej". 

• Zarządzenie Nr 312/10 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 25 czerwca 
2010 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej wykonania zadania 
"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości 
Wiśniew ul. Szkolna". 

• Zarządzenie Nr 333/10 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 26 sierpnia 
2010 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej wykonania zadania 
"Dostawa wyposażenia sali sportowej w Śmiarach przy Szkole 
Podstawowej i Gimnazjum". 

• Zarządzenie Nr 313/10 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 25 czerwca 
2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 45/07 
Wójta Gminy Wiśniew z dnia 7 sierpnia 2007r. w sprawie 
szczegółowych zasad gospodarowania środkami ochrony 
indywidualnej, odzieżą i obuwiem roboczym. 

• Zarządzenie Nr 334/10 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 26 sierpnia 
2010 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej wykonania zadania 
"Dostawa wyposażenia Gminnego Ośrodka Tradycji Kulinarnych 
w Wólce Wiśniewskiej". 
• Zarządzenie Nr 335/10 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 27 sierpnia 
2010 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia pisemnego 
przetargu ofertowego na sprzedaż 75 szt. drzew "na pniu" rosnących 
na działce gminnej nr 1552 stanowiącej drogę dojazdową 
do kompleksu łąk w obrębie Stok Wiśniewski. 

• Zarządzenie Nr 314/10 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 25 czerwca 
2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na" Dostawę 
wyposażenia do Gminnego Ośrodka Pielęgnacji Tradycji Kulinarnych 
w Wólce Wiśniewskiej". 
• Zarządzenie Nr 315/10 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 30 czerwca 
2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. 

• Zarządzenie Nr 336/10 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 31 sierpnia 
2010 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej wykonania zadania 
"Dostawa wyposażenia Gminnego Ośrodka Pielęgnacji Tradycji 
Kulinarnych w Wólce Wiśniewskiej". 

• Zarządzenie Nr 316/10 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 30 czerwca 
2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej 
do przeprowadzenia przetargu. • Zarządzenie Nr 337/10 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 1 września 

2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przepro-
wadzenia przetargów. 

• Zarządzenie Nr 317/10 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 12 lipca 2010 
r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. 

• Zarządzenie Nr 338/10 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 1 września 
2010 r. w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu 
Cywilnego w Wiśniewie. 

• Zarządzenie Nr 318/10 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 12 lipca 2010 
r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne 
stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego w Referacie 
Rozwoju i Inwestycji UG Wiśniew. • Zarządzenie Nr 339/10 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 8 września 

2010 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej wykonania zadania 
"Dostawa wyposażenia Gminnego Ośrodka Pielęgnacji Tradycji 
Kulinarnych w Wólce Wiśniewskiej". 

• Zarządzenie Nr 320/10 Wójta Gminy Wiśniew w sprawie 
powołania komisji przetargowej na zadanie " Dowóz uczniów z terenu 
Gminy Wiśniew do Zespołu Oświatowego w Wiśniewie w roku 
szkolnym 2010/2011". 
• Zarządzenie Nr 321/10 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 15 lipca 2010 
r. w sprawie powołania komisji do dokonania oceny i wydzielenia 
dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do przekazania 
na makulaturę lub zniszczenie. 

• Zarządzenie Nr 340/2010 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 8 września 
2010 r. w sprawie odpłatności za okulary korekcyjne do pracy przy 
monitorach ekranowych. 
• Zarządzenie Nr 341/10 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 13 września 
2010 r. w sprawie ustalenia cen nieruchomości mienia gminnego 
przeznaczonych do sprzedaży. • Zarządzenie Nr 322/10 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 21 lipca 

2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej "Dostawa 
wyposażenia do sali sportowej w Śmiarach przy Szkole Podstawowej 
i Gimnazjum". 

• Zarządzenie Nr 342/10 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 14 września 
2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok. 
• Zarządzenie Nr 343/10 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 14 września 
2010r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu 
uchwały budżetowej na 2011 rok. 

• Zarządzenie Nr 323/10 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 29 lipca 
2010 r. w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Wiśniew. 
• Zarządzenie Nr 324/10 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 30 lipca 
2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok. 

• Zarządzenie Nr 344/10 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 13 września 
2010 r. w sprawie procedury opracowania wieloletniej prognozy 
finansowej oraz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Wiśniew. • Zarządzenie Nr 325/10 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 01 sierpnia 

2010 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 286/09 Wójta Gminy 
Wiśniew z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie przepisów 
wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Gminy Wiśniew. 
• Zarządzenie Nr 326/10 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 5 sierpnia 
2010 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu 
nieograniczonego ustnego sprzedaży stałych zbiorników 
ciśnieniowych. 

• Zarządzenie Nr 345/10 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 15 września 
2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia 
gminnego przeznaczonych do wydzierżawienia. 
• Zarządzenie Nr 346/10 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 21 września 
2010 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej wykonania zadania 
"Budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej oświetlenia 
drogowego na działce o nr ewid. gruntu 187/2 w obrębie Mościbrody, 
gm. Wiśniew". • Zarządzenie Nr 327/10 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 24 sierpnia 

2010 r. w sprawie przebiegu wykonania budżetu gminy Wiśniew 
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• Zarządzenie Nr 347/10 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 30 września 
2010 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok. 

• Uchwała Nr XLIII/229/10 Rady Gminy Wiśniew z dnia 20 lipca 
2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/60/07 z dnia 
30 października 2007 r. w sprawie sfinansowania z Generalną 
Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie 
ul. Mińska 25 inwestycji drogowej.  

• Zarządzenie Nr 348/10 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 30 września 
2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na "Zakup energii 
elektrycznej do obiektów Gminy Wiśniew". 

• Uchwała Nr XLIII/230/10 Rady Gminy Wiśniew z dnia 20 lipca 
2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu 
wykonania budżetu Gminy Wiśniew za I półrocze. 

• Zarządzenie Nr 349/10 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 
1 października 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 
na "Budowę ciągu pieszo-rowerowego przy drodze krajowej nr 63 
na odcinku Wiśniew-Wiśniew Kolonia Etap II zadanie pierwsze". • Uchwała Nr XLIII/231/10 Rady Gminy Wiśniew z dnia 20 lipca 

2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wiśniew na 2010 rok. • Zarządzenie NR 351/10 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 
7 października 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 
na "Przebudowę drogi dojazdowej do pól w miejscowości Wólka 
Wołyniecka w zadaniach". 

PODCZAS XLIV SESJI 
2 września 2010 r. 

RADA GMINY WIŚNIEW • Zarządzenie Nr 352/10 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 18 paździer-
nika 2010 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru 
na wolne stanowisko urzędnicze ds. funduszy strukturalnych w UG 
Wiśniew. 

PODJĘŁA NASTĘPUJĄCE UCHWAŁY 
• Uchwała Nr XLIV/232/10 Rady Gminy Wiśniew z dnia 2 września 
2010 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do sprzedaży 
nieruchomości mienia gminnego położonego w obrębie wsi Kaczory 
i Borki-Paduchy. 

• Zarządzenie Nr 353/10 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 22 paździer-
nika 2010 w sprawie powołania komisji Odbiorowej wykonania 
zadania pn.: „Dostawa wyposażenia placu zabaw w miejscowości 
borki – Kosiorki”. 

• Uchwała Nr XLIV/233/10 Rady Gminy Wiśniew z dnia 2 września 
2010 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXII/112/08 Rady Gminy 
Wiśniew dnia 3 września 2008 r, w sprawie: współpracy pomiędzy 
Gminą Wiśniew a Gminą Satyjew- Ukraina. 

• Zarządzenie Nr 354/10 Wójta Gminy Wiśniew z dnia  28 paździer-
nika 2010 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej wykonania 
zadania pn. „Budowa drogo gminnej Wiśniew – Kaczory.  • Uchwała Nr XLIV/234/10 Rady Gminy Wiśniew z dnia 2 września 

2010 r. w sprawie: współpracy pomiędzy Gminą Wiśniew, a Gminą 
Zaszkiw- Ukraina. 

• Zarządzenie Nr 355/10 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 28 paździer-
nika 2010 w sprawie powołania komisji przetargowej na „Przebudowę 
drogi dojazdowej do pól w miejscowości Wólka Wołyniecka w 
zadaniach” cześć 2 – „Dostawa cementu na drogę dojazdową do pól w 
miejscowości Wólka Wołyniecka. 

• Uchwała Nr XLIV/235/10 Rady Gminy Wiśniew z dnia 2 września 
2010 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać 
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie 
działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. 

• Zarządzenie Nr 356/10 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 29 paździer-
nika 2010 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. 
• Zarządzenie Nr 357/10 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 3 listopada 
2010 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia pisemnego 
przetargu ofertowego na sprzedaż 57 szt. drzew „na pniu” rosnących 
na działce gminnej nr ewidencji gruntów 504 stanowiącej drogę 
dojazdową do kompleksu pól w obrębie miejscowości Tworki Gm. 
Wiśniew. 

• Uchwała Nr XLIV/236/10 Rady Gminy Wiśniew z dnia 2 września 
2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z 
radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami projektów aktów prawa 
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 
organizacji. • Zarządzenie Nr 358/10 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 3 listopada 

2010 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia 
przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości mienia gminnego 
położonego w obrębie wsi Zabłocie. 

• Uchwała Nr XLIV/237/10 Rady Gminy Wiśniew z dnia 2 września 
2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej 
Gminy Wiśniew. 

• Zarządzenie Nr 359/10 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 3 listopada 
2010 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości mienia gminnego 
przeznaczonego do sprzedaży. 

• Uchwała Nr XLIV/238/10 Rady Gminy Wiśniew z dnia 2 września 
2010 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości na mienie 
gminne. 

• Zarządzenie Nr 360/10 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 9 listopada 
2010 r. w sprawoe wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości 
mienia gminnego na przebieg linii napowietrznej niskiego napięcia 
w Wiśniewie.  

Uchwała Nr XLIV/239/10 Rady Gminy Wiśniew z dnia 2 września 
2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wiśniew na 2010 rok.  

PODCZAS XLV SESJI 
21 października 2010 r. • Zarządzenie Nr 361/10 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 9 listopada 

2010 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej wykonania zadania 
pn.: „Wymiana stolarki okiennej w miejscowościach: Mroczki, 
Gostchorz, Śmiary”. 

RADA GMINY WIŚNIEW 
PODJĘŁA NASTĘPUJĄCE UCHWAŁY 

• Uchwała Nr XLV/240/10 Rady Gminy Wiśniew z dnia 
21 października 2010 r. w sprawie przejęcia zadań Powiatu 
Siedleckiego z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych w 
obrębie gminy Wiśniew. 

• Zarządzenie Nr 362/10 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 9 listopada 
2010 w sprawie ustalenia wysokości opłat za wynajem pomieszczeń 
i urządzeń w obiektach oświatowych stanowiących mienia komunalne 
gminy Wiśniew. • Uchwała Nr XLV/241/10 Rady Gminy Wiśniew z dnia 

21 października 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadań z zakresu 
oświaty polegających na zapewnieniu transportu i opieki dzieci 
niepełnosprawnych. 

UCHWAŁY 
RADY GMINY WIŚNIEW 

• Uchwała Nr XLV/242/10 Rady Gminy Wiśniew z dnia 
21 października 2010 r. w sprawie określenia stawek podatku 
od nieruchomości na 2011 rok i zwolnień w tym podatku 
obowiązujących na obszarze gminy Wiśniew. 

PODCZAS XLIII SESJI 
20 lipca 2010 r. 

RADA GMINY WIŚNIEW • Uchwała Nr XLV/243/10 Rady Gminy Wiśniew z dnia 
21 października 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na darowizny 
nieruchomości na cele publiczne. 

PODJĘŁA NASTĘPUJĄCE UCHWAŁY 
• Uchwała Nr XLIII/228/10 Rady Gminy Wiśniew z dnia 20 lipca 
2010 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do sprzedaży 
nieruchomości mienia gminnego położonego w obrębie geodezyjnym 
Stok Wiśniewski. 

• Uchwała Nr XLV/244/10  Rady Gminy Wiśniew z dnia 
21 października 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na  2010 
rok.   
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WIADOMOŚCI SPORTOWE 

 

GMINNA BIBLIOTEKA 
PUBLICZNA 

czynna jest w godz.: 
pon.: 9.00-15.00, 

wt.-pt.: 9.00-15.00  
i 16.00-20.00, 

sob.: 16.00-19.00. 

Gminne Wieści 

  

GMINNE ELIMINACJE O PUCHAR 
PREMIERA DONALDA TUSKA

TURNIEJ O PUCHAR WÓJTA

14 września na boisku Orlik w Wiśniewie, odbyły się 
eliminacje gminne Turnieju Orlika o puchar premiera Donalda 
Tuska.  

W Niedzielę 07.11.2010 r. odbył się ,,Otwarty Turniej Piłki Nożnej 
o Puchar Wójta Gminy Wiśniew’’. W zawodach uczestniczyły  zespoły 
seniorskie, zespoły z gminy Wiśniew: LZS Paduchy, a także UKS Wiśniew, 
występująca na co dzień w lidze Regionalnej LZS.  W turnieju wystąpił także 
przedstawiciel sąsiedniej gminy- KP Żelków. Na zawody nie dotarli piłkarze 
z Radomyśli, wielka szkoda, bo atmosfera rozgrywek była wyśmienita, mimo 
dość ostrej rywalizacji pomiędzy futbolowcami. Mecze były dopingowane 
przez licznie zgromadzoną publiczność w tym przez płeć piękną-kobiety, 
ku uciesze panów. 

Turniej rozegrany został, oddzielnie dla dziewcząt 
i chłopców, w dwóch kategoriach wiekowych: 10-11 lat 
(roczniki 1999-2000) oraz 12-13 lat (roczniki 1997-1998). 

W eliminacjach wzięły udział: drużyna z ZO 
w Radomyśli, drużyna z ZO w Śmiarach i oczywiście 
gospodarze czyli uczniowie z ZO w Wiśniewie. W pierwszym 
mini turnieju zmierzyły się ze sobą dziewczęta młodsze (10-11 
lat). Wyniki rozgrywek przedstawiają się następująco: UKS 
Wiśniew I -  UKS Wiśniew II 2: 0, UKS Wiśniew II – ULKS 
Śmiary 0:0, UKS Wiśniew – ULKS Śmiary  3:0, zatem 
I miejsce zdobył I UKS Wiśniew , II miejsce  II UKS 
Wiśniew, III miejsce ULKS Śmiary. 

  Zawody rozegrano systemem ,,każdy z każdym’’ o kolejności 
rozgrywania meczów zadecydowało uprzednio przeprowadzone losowanie. 
Poniżej prezentujemy wyniki poszczególnych spotkań: 

UKS Wiśniew – LZS Paduchy              5:1 
UKS Wiśniew – KP Żelków                 3:4 
LZS Paduchy -  KP Żelków                  4:2 Drugi turniej, to zmagania chłopców młodszych (10-11 

lat). A oto rezultaty spotkań: UKS Wiśniew  -  ULKS 
Radomyśl 6: 0, UKS Wiśniew  – ULKS Śmiary  5:0, ULKS 
Radomyśl – ULKS Śmiary 0:1, zatem I miejsce zajął UKS 
Wiśniew, II miejsce ULKS Śmiary, III miejsce ULKS 
Radomyśl. 

Wszystkie zespoły miały po jednej wygranej, a klasyfikacji końcowej 
zadecydował bilans bramkowy w którym UKS  Wiśniew wypadli najlepiej.  

I m UKS Wiśniew  
II m KP Żelków 
III m LZS Paduchy  
Puchar, nagrody, dyplomy w imieniu Pana Wójta Krzysztofa 

Kryszczuka (nie mógł przybyć z powodu nieoczekiwanego, bardzo ważnego 
wyjazdu) wręczył Gminny Animator Sportu Robert Pierog. 

A oto wyniki w kategorii dziewcząt starszych 12-13 lat 
(roczniki 1997-1998): UKS Wiśniew  -  ULKS Śmiary 2: 0, 
UKS Wiśniew  – ULKS Radomyśl 1:3 , ULKS Śmiary – 
ULKS Radomyśl  0:4. I miejsce ULKS Radomyśl , II miejsce 
UKS Wiśniew , III miejsce ULKS Śmiary. 

 

W czwartym mini turnieju konkurowali ze sobą 
chłopcy starsi 12-13 lat (roczniki 1997-1998): UKS Wiśniew  -
  ULKS Śmiary 6: 1, UKS Wiśniew  – ULKS Radomyśl 5:0, 
ULKS Radomyśl – ULKS Śmiary 2: 0, zatem I miejsce 
zdobył UKS Wiśniew , II miejsce ULKS Radomyśl, III 
miejsce ULKS Śmiary. 

Zawody dostarczyły wiele radości zarówno 
dzieciakom, opiekunom jak i licznie zgromadzonej 
publiczności. Wszyscy uczestnicy eliminacji otrzymali 
pamiątkowe koszulki, a drużyny zwycięskie dyplomy. 

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy 
i dziękujemy za walkę sportową. 

W niedzielę 22.08.2010 r. na boisku „Ruda” 
w Wiśniewie rozpoczęły się rozgrywki Ligi Regionalnej 
LZS w Piłce Nożnej – ,,Jesień 2010” (liga liczy 11 
zespołów).  

Na inaugurację UKS Wiśniew podejmował 
zespół LZS Polaki wygrywając 3:0 a tym samym 
inkasując trzy pierwsze, jakże ważne, punkty. 

A oto wyniki poszczególnych spotkań: 
29.08.2010r. (boisko w Wilczonku): UKS Wiśniew –
Iskra Kotuń  9:1, LZS Sokół Sionna  – UKS Wiśniew 
2:1; 05.09.2010 r. (boisko w Korczewie): LZS Tęcza 
Korczew – UKS Wiśniew 2:0; 12.09.2009r. (boisko 
w Wiśniewie): UKS Wiśniew –  LZS Torpeda Kotuń      
2:3; 19.09.2010 r. (boisko w Wiśniewie): UKS Wiśniew 
– LZS Żeliszew     1:2, UKS Wiśniew – LZS Oleśnica    
1:0; 26.09.2010 r. (boisko w Wiśniewie): UKS Wiśniew 
– LZS Jupiter Koszewnica 2:1, UKS Wiśniew – LUKS
Ruda Wolińska    2:1.  

Rozgrywki „Jesień 2010”
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Rozgrywki o „Puchar Wójta”. 

 

Telefony 
 

WÓJT GMINY WIŚNIEW 
PRZYJMUJE 

INTERESANTÓW  do Urzędu Gminy  
 

0-25 - 641 – 73 – 13 W KAŻDY CZWARTEK 
w godz. 10.00 – 17. 00 0-25 - 641 – 73 – 23 

 
 

NUMERY  
WEWNĘTRZNE  

101 – Sekretariat PRZEWODNICZĄCY  
104 – Gospodarka Komunalna RADY GMINY WIŚNIEW 
106 – GOPS (zasiłki rodzinne) DYŻURUJE KAŻDY PIĄTEK 

 w godz.  10.00 – 13. 00 107 – U S C 
108 – Podatki w  Urzędzie Gminy Wiśniew 
110 – GOPS (kierownik) 
111 – Inwestycje 
113 – Oświata 
114 – Kasa 

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

 
 

Centrum Kształcenia 
 na Odległość 

tel. 0 25 641 70 54 
Informacje sportowe  przygotował Robert Pierog
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SZTANDAR DLA OSP W STARYCH OKNINACH
„Wręczam Zarządowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Okninach 
Starych sztandar ufundowany przez społeczeństwo i środowisko 
pożarnicze”. Skład pocztu sztandarowego OSP Stare Okniny 
tworzyli: dowódca – druh Zbigniew Krasuski, sztandarowy – 
druh Mariusz Jastrzębski, asysta – druh Radosław Okniński. 

 
OSP w Starych Okninach ma 45 lat. Z tej okazji 22 sierpnia 

odbyły się tam uroczystości związane z przekazaniem sztandaru dla 
jednostki połączone z oficjalnym otwarciem Gminnego Centrum Koła 
Gospodyń Wiejskich. Już trzecia jednostka Ochotniczej Straży 
Pożarnej z terenu naszej gminy ma swój sztandar. 

Po prezentacji sztandaru zostały wręczone odznaczenia 
wyróżniającym się strażakom i osobom zasłużonym dla ochrony 
przeciwpożarowej. Decyzją Prezydium Zarządu Wojewódzkiego 
ZOSP RP w Warszawie przyznano: 

Niedzielną uroczystość rozpoczęła o godzinie 12.00 Msza święta 
sprawowana przed świetlicą w Starych Okninach przez proboszcza parafii 
Radomyśl – ks. Mieczysława Pociejuka.  

Złoty Medal 

Jastrzębskiemu, Zbigniewowi Borkowskiemu. 
Decyzją Prezydium Zarządu Powiatowego ZOSP RP 

w Siedlcach przyznano Odznakę Wzorowy Strażak druhom: 
Karolowi Radzikowskiemu, Pawłowi Misiakowi, Tomaszowi 
Oknińskiemu, Grzegorzowi Oknińskiemu, Radosławowi 
Oknińskiemu, Pawłowi Oknińskiemu, Karolowi Oknińskiemu, 
Robertowi Oknińskiemu s. Krzysztofa, Marcinowi 
Skolimowskiemu, Tomaszowi Oknińskiemu s. Zdzisława, 
Piotrowi Oknińskiemu s. Zdzisława, Marcinowi Oknińskiemu, 
Łukaszowi Jastrzębskiemu, Danielowi Jastrzębskiemu, 
Markowi Oknińskiemu s. Stanisława, Danielowi Oknińskiemu, 
Marcinowi Borkowskiemu, Mateuszowi Borkowskiemu. 

Pamiątkowe gwoździe do sztandaru wbijali: w imieniu założycieli OSP 
w Starych Okninach – druh Ludwik Jastrzębski, w imieniu mieszkańców 
– fundatorów sztandaru – druh Wiesław Okniński – sołtys wsi Stare 
Okniny, poseł Krzysztof Borkowski, w imieniu Marszałka 
Województwa Mazowieckiego – Janina Ewa Orzełowska, druh Stefan 
Todorski, Zygmunt Wielogórski, bryg. Tomasz Iwański, Krzysztof 
Kryszczuk, Józef Orzyłowski, Janina Misiak – Radna Rady Gminy 
Wiśniew, druh Edward Dąbrowski, Diana Jastrzębska – Przewodnicząca 
Koła Gospodyń Wiejskich w Starych Okninach, druh Roman Myrcha – 
Sekretarz ZOGm ZOSP w Wiśniewie, druh Szczepan Jastrzębski – 
Prezes OSP w Starych Okninach, druh Kazimierz Okniński – Naczelnik 
OSP w Starych Okninach, druh Andrzej Jastrzębski – konserwator OSP
w Starych Okninach, Zenon Radzikowski – właściciel firmy Usługi 
Transportowe, Sylwester Krasuski – właściciel firmy Usługi 
Transportowo – Rozładunkowe. 

Po poświęceniu sztandaru przez ks. Mieczysława Pociejuka, 
Przewodniczący Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru druh 
Wiesław Okniński przekazał ufundowany przez społeczeństwo sztandar 
dla OSP druhowi Prezesowi Stefanowi Todorskiemu, który wręczył 
sztandar druhowi Szczepanowi Jastrzębskiemu ze słowami: 

Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Krzysztof Borkowski – 
Poseł na Sejm RP, Janina Ewa Orzełowska – Dyrektor Delegatury UM 
w Siedlcach, Stefan Todorski – Wiceprezes Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego ZOSP RP w Warszawie, Zygmunt Wielogórski – Starosta 
Siedlecki oraz Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP 
w Siedlcach, Kazimierz Prochenka – Przewodniczący Rady Powiatu 
Siedleckiego, bryg. Tomasz Iwański – Komendant Miejski PSP 
w Siedlcach, Dariusz Jasiński – Radny Rady Powiatu Siedleckiego oraz 
Prezes Zarządu Międzygminnego Banku Spółdzielczego w Zbuczynie, 
Wiesław Makarowski – Zastępca Dyrektora ZUS w Siedlcach, Ireneusz 
Sobiczewski - Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Siedlcach, 
Krzysztof Kryszczuk – Wójt Gminy Wiśniew oraz Wiceprezes Zarządu 
Oddziału Gminnego ZOSP RP w Wiśniewie, Józef Orzyłowski – 
Przewodniczący Rady Gminy Wiśniew oraz Wiceprzewodniczący Komisji 
Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Warszawie, Edward 
Dąbrowski – Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Wiśniewie, Ewa 
Wiśniewska – Sekretarz Gminy Wiśniew, Beata Wiszniewska – Dyrektor 
Zespołu Oświatowego w Radomyśli, Janina Dołgich – Dyrektor GOK 
w Wiśniewie, radni i sołtysi z gminy Wiśniew, mieszkańcy Starych Oknin 
oraz gminy Wiśniew, druhowie strażacy ze Starych Oknin oraz gminy 
Wiśniew, poczty sztandarowe OSP Wiśniew i OSP Radomyśl oraz 
kompania reprezentacyjna gminy Wiśniew pod dowództwem druha 
Tomasza Dąbrowskiego. 

druhom: 
Władysławowi Izdebskiemu, Szczepanowi Jastrzębskiemu, 
Janowi Krasuskiemu, Ludwikowi Jastrzębskiemu, 
Tadeuszowi Jankowskiemu, Janowi Jastrzębskiemu 
s. Franciszka, Andrzejowi Jastrzębskiemu s. Jana, Janowi 
Kłopotowskiemu; 
Srebrny Medal 
druhom: Kazimie-
rzowi Oknińskie-
mu, Henrykowi 
Oknińskiemu, 
Franciszkowi Mań-
kowskiemu, Wie-
sławowi Krasuskie-
mu, Marianowi Ja-
strzębskiemu,Zdzis
ławowi Oknińskie-
mu, Tadeuszowi 
Oknińskiemu; 
Brązowy Medal
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Poświęcenie sztandaru przez ks. 
Mieczysława Pociejuka. 

 
druhom: Krzyszto-
fowi Oknińskiemu

s. Zygmunta, Zeno-
nowi Radzikowskie-
mu, Krzysztofowi Do-
łęga, Wiesławowi Ok-
nińskiemu, Zbignie-
wowi Jankowskiemu, 
Jarosławowi Pogo-
nowskiemu, Janowi 
Cabaj, Dariuszowi 
Oknińskiemu, Mariu-
szowi Jastrzębskie-
mu, Zbigniewowi 
Krasuskiemu, Paw-
łowi Radzikowskie-
mu, Pawłowi Okniń-
skiemu, Sylwestrowi

Po Mszy świętej dh Kazimierz Okniński zapoznał 
przybyłych z historią OSP Stare Okniny, a dh Szczepan 
Jastrzębski odczytał akt nadania sztandaru dla OSP.  
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Wręczenie odznaczeń zasłużonym strażakom. 

Przekazanie sztandaru strażakom OSP Stare Okniny.

Decyzją Prezydium Zarządu Gminnego ZOSP RP 
w Wiśniewie przyznano Złotą Odznakę Młodzieżowej Drużyny 
Pożarniczej druhom: Kamilowi Mańkowskiemu, Wojciechowi 
Radomyskiemu, Przemysławowi Gryczka, Adamowi 
Oknińskiemu, Andrzejowi Jastrzębskiemu s. Kazimierza. 

Po uroczystościach związanych z przekazaniem sztandaru 
odbyło się otwarcie Gminnego Centrum Koła Gospodyń Wiejskich 
w Starych Okninach. Wstęga została przecięta przez Krzysztofa 
Kryszczuka, Józefa Orzyłowskiego, Szczepana Jastrzębskiego oraz 
Wiesława Oknińskiego. Aktu poświęcenia Centrum dokonał 
ks. Mieczysław Pociejuk.   
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18 sierpnia br. Państwo Stanisława i Czesław Sadło z Wiśniewa –

Kolonii obchodzili 70. rocznicę ślubu. 

KAMIENNE GODY 

Jest to jedyna para na terenie naszej gminy, która obchodzi tak 
wspaniały jubileusz. Z tej okazji Wójt Gminy Wiśniew – Krzysztof 
Kryszczuk złożył na ręce dostojnych Jubilatów gratulacje oraz najser-
deczniejsze życzenia jeszcze wielu lat wspólnego pożycia w zdrowiu, 
pomyślności, wzajemnej miłości i rodzinnym szczęściu.  

Państwo Stanisława i Czesław są osobami ciepłymi i pogodnymi. 
Cieszą się opieką i wsparciem swojej rodziny. Mają dwóch synów i córkę 
oraz dziesięcioro wnucząt i szesnaścioro prawnucząt. 

Dostojnym Jubilatom życzymy 100 lat w związku małżeńskim! 
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Państwa Stanisławę i Czesława Sadło odwiedził  
Wójt Gminy Wiśniew – Krzysztof Kryszczuk. 

ZŁOTE GODY 17 października br. wraz 
z 16. parami małżeńskimi z terenu 
naszej gminy świętowaliśmy „Złote 
gody”.  

Niedzielne uroczystości od-
były się we Dworze Mościbrody. 
Tradycyjnie każda para małżeńska 
była witana marszem weselnym. 
Podczas części oficjalnej gratulacje 
i serdeczne życzenia złożyli 
Jubilatom wójt – Krzysztof 
Kryszczuk, przewodniczący Rady 
Gminy – Józef Orzyłowski oraz 
zastępca kierownika Urzędu Stanu 
Cywilnego – Bożena Wyrębek.  

Stanisława i Henryk Charczuk, zam. w Borkach – Paduchach, 
Jadwiga i Antoni Chromińscy, zam. w Plutach, Teresa 
i Mieczysław Golbiak, zam. w Wiśniew – Kolonii, Anna i Jan 
Jastrzębscy, zam. w Borkach – Kosiorkach, Teresa i Józef 
Jastrzębscy, zam. w Mroczkach, Teresa i Leon Jastrzębscy, zam. 
w  Okninach – Podzdroju, Krystyna i Aleksander Koć, zam. 
w Lipniaku, Teresa i Józef Księżpolscy, zam. w Tworkach, 
Jadwiga i Antoni Niedziółka, zam. w Borkach – Kosiorkach, 
Irena i Mieczysław Pawlik, zam. w Wólce Wiśniewskiej, Aniela 
i Stanisław Remiszewscy, zam. w Radomyśli, Irena i Mie-
czysław Rybaczewscy,   zam. w Borkach – Sołdach, Stanisława 
i Michał Smyk, zam. w Radomyśli, Halina i Eugeniusz Szczygieł,

Postanowieniem Prezydenta 
RP wyróżnionych zostało 16 par 
z terenu naszej gminy. Medale 
za długoletnie pożycie małżeńskie 
otrzymali: Krystyna i Tadeusz 
Borkowscy,  zam. w Helenowie,  

   
Fo

to
 U

G
 

Szanowni Jubilaci w gronie rodziny. 

zam. w Gostchorzy, Salomea i Franciszek Wróbel, zam. 
w Gostchorzy. 

Oprócz odznaczeń Jubilaci otrzymali listy gratu-
lacyjne od władz samorządu, kwiaty i albumy. 

Po części oficjalnej wszyscy goście zaproszeni zostali 
przed Dwór do pamiątkowej fotografii, a następnie na po-
częstunek i wspólną zabawę przy muzyce Zespołu 
Ludowego Pieśni i Tańca im. Zbigniewa Myrchy 
„Wiśniewiacy”. 

Wszystkim Jubilatom jeszcze raz składamy serdeczne 
gratulacje i wyrazy uznania. 

 

Wybory samorządowe 
W środę 15 września premier Donald Tusk ogłosił termin wyborów samorządowych. Pierwsza tura odbędzie się 

21 listopada 2010 r., druga – 5 grudnia 2010 r. Przypominamy, że w naszej gminie będziemy wybierać wójta oraz 

15 radnych. Zachęcamy wszystkich uprawnionych do udziału w głosowaniu. 
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