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Już od siedmiu lat uczniowie szkół, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Wiśniew, 
otrzymują nagrodę ustanowioną przez 
wójta - Krzysztofa Kryszczuka. Za uzyskanie 
najwyższej w gminie średniej ocen z ostatnich 
trzech lat, wśród uczniów - absolwentów 
szkół podstawowych oraz gimnazjów, prymusi 
otrzymują Nagrodę Wójta Gminy Wiśniew oraz 
tytuł „Najlepszy Uczeń Gminy Wiśniew”.

(dokończenie na stronie 9)

Tegoroczni 
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Damian Lipiński – ZO w Radomyśli

Ireneusz Okniński  – ZO w Radomyśli

Karolina Kowalczyk – ZO w Wiśniewie
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•	 Nr 252/2014 z dnia 31 marca 2014 r. 
w sprawie zmian w budżecie gminy na 
2014 rok.

•	 Nr 253/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. 
w sprawie powołania komisji do przeję-
cia sprzętu i wyposażania znajdującego 
się na stanie i wyposażeniu OSP Tworki.

•	 Nr 254/2014 z dnia 8 kwietnia 2014 r. 
w sprawie powołania Komisji Przetargo-
wej (na zadanie pn. „Budowa sieci wodo-
ciągowej z przyłączami i sieci kanalizacji 
sanitarnej w miejscowości Wiśniew na 
terenie gminy Wiśniew”).

•	 Nr 255/2014 z dnia 8 kwietnia 2014 r. 
w sprawie powołania komisji do doko-
nania oceny i wydzielenia dokumentacji 
niearchiwalnej przeznaczonej do przeka-
zania na makulaturę lub zniszczenie.

•	 Nr 256/2014 Wójta Gminy Wiśniew 
z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie 
wyznaczenia obwodowej komisji wy-
borczej dla celów głosowania korespon-
dencyjnego w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 
maja 2014 r.

•	 Nr 257/2014 Wójta Gminy Wiśniew 
z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie 
zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

•	 Nr 258/2014 Wójta Gminy Wiśniew 
z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powo-
łania Obwodowych Komisji Wyborczych 
w wyborach do Parlamentu Europejskie-
go zarzadzonych na dzień 25 maja 2014 r.

•	 Nr 259/2014 Wójta Gminy Wiśniew 
z dnia 06 maja 2014 r. w sprawie powo-
łania komisji przetargowej na zadanie 
„Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury 
w Łupinach”.

•	 Nr 260/2014 Wójta Gminy Wiśniew 
z dnia 19 maja 2014 r.w sprawie zmian 
w budżecie gminy na 2014 rok.

•	 Nr 261/2014 z dnia 20 maja 2014 r. 
w sprawie zmiany Regulaminu Zakłado-
wego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
w Urzędzie Gminy Wiśniew.

•	 Nr 262/2014 z dnia 28 maja 2014 r. 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkur-
su ofert na realizację zadań publicznych 
gminy Wiśniew w 2014 roku.

•	 Nr 263/2014 z dnia 30 maja 2014 r. 
w sprawie powołania komisji przetar-
gowej do przeprowadzenia przetargów 
(na dzierżawę nieruchomości mienia 
gminnego położonego w obrębie wsi Wi-
śniew-Kolonia i przetargów ustnych na 
sprzedaż nieruchomości mienia gminne-
go położonego w obrębie wsi Borki-Ko-
siorki i Pluty).

•	 Nr 264/2014 z dnia 3 czerwca 2014 r. 
w sprawie powołania Komisji Przetargo-
wej (na zadanie pn. ”Budowa sieci wodo-
ciągowej z przyłączami i sieci kanalizacji 
sanitarnej w miejscowości Wiśniew na 
terenie gminy Wiśniew”).

INFORMACJA WÓJTA GMINY WIŚNIEW
ZARZĄDZENIA WYDANE W OKRESIE OD 29 MARCA DO 31 LIPCA 2014 R.

•	 Nr 265/2014 z dnia 23 czerwca 2014 r. 
w sprawie powołania komisji przetargo-
wej do przeprowadzenia przetargu na 
dzierżawę nieruchomości miania gmin-
nego w obrębie wsi Wiśniew.

•	 Nr 266/2014 z dnia 23 czerwca 2014 r. 
w sprawie powołania komisji konkurso-
wej w celu zaopiniowania ofert w otwar-
tych konkursach na realizację zadań pu-
blicznych przez organizacje pozarządowe 
w 2014r. w Gminie Wiśniew.

•	 Nr 267/2014 Wójta Gminy Wiśniew 
z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie prze-
dłużenia powierzenia stanowiska dyrek-
tora Zespołu Oświatowego w Śmiarach.

•	 Nr 268/2014 Wójta Gminy Wiśniew 
z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zi-
manw budżecie gminy na 2014 rok.

•	 Nr 269/2014 Wójta Gminy Wiśniew 
z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie rozstrzy-
gnięcia otwartego konkursu ofert na 
realizację zadań publicznych gminy Wi-
śniew w 2014 r.

•	 Nr 270/2014 Wójta Gminy Wiśniew 
z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej (I publicz-
ny przetarg ofertowy nieograniczony 
na sprzedaż okien zdemontowanych 
w budynku Wiejskiego Domu Kultury 
w Mroczkach).

•	 Nr 271/2014 Wójta Gminy Wiśniew 
z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie powo-
łania Komisji Egzaminacyjnej do przepro-
wadzenia postępowania egzaminacyj-
nego dla nauczyciela ubiegającego się 

o awans na stopień nauczyciela miano-
wanego.

•	 Nr 272/2014 Wójta Gminy Wisniew 
z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie powo-
łania komisji przetargowej na zadanie 
„Dostawa i montaż wyposażenia w ra-
mach projektu POKL pn.”Przygotowanie 
oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych gminy wiśniew do świad-
czenia wysokiej jakości usług na rzecz 
dzieci w wieku przedszkolnym”.

•	 Nr 273/2014 z dnia 15 lipca 2014 r. 
w sprawie zasad i organizacji rachunko-
wości do realizacji projektu „Przygoto-
wanie oddziałów przedszkolnych w szko-
łach podstawowych Gminy Wiśniew do 
świadczenia wysokiej jakości usług na 
rzecz dzieci w wieku przedszkolnym” 
w ramach Programu Operacyjnego Kapi-
tał Ludzki współfinansowanego ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Społeczne-
go.

•	 Nr 274/2014 Wójta Gminy Wiśniew 
z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie powo-
łania komisji przetargowej na „Dowóz 
uczniów z terenu Gminy Wiśniew do Ze-
społu Oświatowego w Wiśniewie w roku 
szkolnym 2014/2015 wraz z zapewnie-
niem opieki podczas przewozu”.

•	 Nr 275/2014 Wójta Gminy Wiśniew 
z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie powo-
łania komisji przetargowej na II przetarg 
ofertowy nieograniczony na sprzedaż 
okien zdemontowanych w budynku 
Wiejskiego Domu Kultury w Mroczkach.

TELEFONY
DO URZĘDU GMINY 

25 641 73 13, 25 641 73 23

fax 25 740 55 62

NUMERY  WEWNĘTRZNE

101 – Sekretariat
104 – Gospodarka Komunalna
106 – GOPS (zasiłki rodzinne)
107 – USC
108 – Podatki
110 – GOPS (kierownik)
111 – Inwestycje
113 – Oświata
114 – Ewid. gospodarcza

WÓJT GMINY WIŚNIEW
PRZYJMUJE INTERESANTÓW

W KAŻDY CZWARTEK
w godz. 10.00 – 17. 00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY WIŚNIEW

DYŻURUJE
W KAŻDY CZWARTEK
 w godz.  14.00 – 17.00

w  Urzędzie Gminy Wiśniew

Zapraszamy na stronę
www.wisniew.pl

e-mail: ug@wisniew.pl
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Podczas XL Sesji 28 kwietnia 2014 r.
Rada Gminy podjęła następujące uchwały:
•	 Nr XL/283/2014 w sprawie wyrażenia 

zgody na dzierżawę nieruchomości mie-
nia gminnego w miejscowości Stok Wi-
śniewski.

•	 Nr XL/284/2014 w sprawie przyjęcia 
Strategii Rozwoju Gminy Wiśniew do 
roku 2025.

•	 Nr XL/285/2014 w sprawie zmian w Wie-
loletniej Prognozie Finansowej Gminy 
Wiśniew na lata 2014-2020.

•	 Nr XL/286/2014 w sprawie zmiany w bu-
dżecie gminy Wiśniew na 2014 rok.

•	 Nr XL/287/2014 w sprawie przystąpienia 
Gminy Wiśniew do Stowarzyszenia „Lo-
kalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej”.

•	 Nr XL/288/2014 w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia zmiany studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego Gminy Wiśniew.

•	 Nr XL/289/2014 w sprawie przystąpie-
nia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego pod 
linię elektroenergetyczną 400 kV „Ko-
zienice - Siedlce - Ujrzanów” dla części 
obrębów geodezyjnych: Helenów, Bor-
ki-Kosiorki, Borki-Sołdy, Borki-Paduchy, 
Ciosny, Wiśniew, Kaczory, Tworki, Śmiary, 
Mroczki - gmina Wiśniew”.

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ RADĘ GMINY 
Podczas XLI Sesji 12 czerwca 2014 r. 

Rada Gminy podjęła następujące uchwały:
•	 Nr XLI/290/2014 w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej dla Gminy Zbuczyn.
•	 Nr XLI/291/2014 w sprawie zmian w bu-

dżecie Gminy Wiśniew na 2014 rok.
•	 Nr XLI/292/2014 w sprawie zatwierdze-

nia rocznego sprawozdania finansowego 
Gminy Wiśniew wraz ze sprawozdaniem 
w wykonania budżetu za 2013 rok.

•	 Nr XLI/293/2014 w sprawie udzielenia 
Wójtowi Gminy Wiśniew absolutorium 
z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.

Podczas XLII Sesji 24 lipca 2014 r. 
Rada Gminy podjęła następujące uchwały:
•	 Nr XLII/294/2014 w sprawie upoważnie-

nia Wójta Gminy do wyrażenia zgody na 
obciążanie służebnością przesyłu nieru-
chomości mienia gminnego w miejsco-
wości Borki – Paduchy.

•	 Nr XLII/295/2014 w sprawie określenia 
czasu bezpłatnego nauczania, wychowa-
nia i opieki nad dzieckiem oraz ustalenia 
wysokości opłat za świadczenia przekra-
czające wymiar zajęć objętych bezpłat-
nym nauczaniem, wychowaniem i opie-
ką nad dzieckiem w Przedszkolu Samo-
rządowym w Wiśniewie prowadzonym 
przez gminę Wiśniew.

•	 Nr XLII/196/2014 w sprawie udzielenia po-
mocy finansowej dla Powiatu Siedleckiego. 

JEDNOGŁOŚNE 
ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA

PO RAZ DWUNASTY WÓJT KRZYSZTOF KRYSZCZUK 
OTRZYMAŁ ABSOLUTORIUM. NIKT NIE MIAŁ 

WĄTPLIWOŚCI CO DO JAKOŚCI WYKONYWANEJ PRACY 
PRZEZ WŁODARZA NASZEJ GMINY.

12 czerwca 2014 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiśniewie odby-
ły się obrady XLI zwyczajnej sesji Rady Gminy Wiśniew. Sesję otworzył 
przewodniczący RG Józef Orzyłowski. Następnie informację z bieżą-
cej pracy przedstawił wójt gminy Wiśniew oraz przewodniczący po-
szczególnych stałych Komisji Rady Gminy. Według porządku obrad 
zatwierdzonego przez Radę na początku przyjęto uchwały: w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Zbuczyn, w sprawie zmian 
w budżecie gminy Wiśniew na 2014 rok.

Następnie nadszedł czas na najważniejszy punkt sesji - rozpatrze-
nie przez Radę Gminy wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie abso-
lutorium wójtowi gminy za rok 2013. Głosowanie w sprawie udzie-
lenia absolutorium poprzedzone było wysłuchaniem sprawozdań: 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - spra-
wozdanie przedstawił przewodniczący GKRPA ks. Henryk Krupa, Ko-
misariatu Policji w Skórcu - referował Komendant Komisariatu asp. 
szt. Mirosław Michalczyk, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Wiśniewie - sprawozdanie zaprezentowała kierownik GOPS Anet-
ta Roszkowska, Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie – sprawoz-
danie przedstawiła dyrektor GOK Janina Dołgich, Zarządu Oddziału 

Gminnego ZOSP w Wiśniewie - sprawozdanie złożył wiceprezes ZOG 
Tadeusz Dąbrowski.

Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wiśniew absoluto-
rium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok została przyjęta jedno-
głośnie, przy obecności 14 radnych. Praca włodarza została nagrodzo-
na również oklaskami oraz podziękowaniami.

Wójt Krzysztof Kryszczuk podziękował za udzielenie absoluto-
rium - Jest to ważny dla mnie dzień. Cieszę się, że po raz kolejny radni 
udzielili mi absolutorium. Oznacza to, że realizując zadania gminy, 
zmierzamy w tym samym kierunku. Dziękuję za pozytywną ocenę 
z wykonania budżetu. Dziękuję nie tylko we własnym imieniu, ale tak-
że w imieniu wszystkich współpracowników. Codzienną pracą razem 
budujemy wizerunek naszej gminy.

•	 Nr XLII/297/2014 w sprawie upoważ-
nienia Wójta Gminy Wiśniew  do złoże-
nia wniosku w Narodowym Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej o dofinansowanie przedsięwzięcia 
Termomodernizacja, przebudowa dachu 
i budynku Zespołu Oświatowego w Wi-
śniewie.

•	 Nr XLII/298/2014 w sprawie zaciągnięcia 
pożyczki długoterminowej na wyprze-
dzające finansowanie zadania inwesty-
cyjnego p.n. „Budowa sieci wodociągo-
wej z przyłączami i sieci kanalizacji sani-
tarnej w miejscowości Wiśniew”.

•	 Nr XLII/299/2014 w sprawie zaciągnięcia 
pożyczki długoterminowej na wyprze-
dzające finansowanie zadania inwesty-
cyjnego p.n. „Modernizacja oraz wypo-
sażenie budynku Wiejskiego Domu Kul-
tury w Mroczkach”.

•	 Nr XLII/300/2014 w sprawie zaciągnięcia 
pożyczki długoterminowej na wyprze-
dzające finansowanie zadania inwesty-
cyjnego p.n. „Rozbudowa i nadbudowa 
istniejącego budynku świetlicy wiejskiej 
w Łupinach”.

•	 Nr XLII/301/2014 w sprawie zmian 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Gminy Wiśniew na lata 2014-2020.

•	 Nr XLII/302/2014 w sprawie zmiany 
w budżecie gminy Wiśniew na 2014 rok.

TREŚĆ AKTÓW PRAWNYCH DOSTĘPNA NA STRONIE www.e-bip.pl

Foto U
G
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Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Wiśniew.

W związku z wnioskiem inwestora, dotyczącym możliwości lokali-
zacji na terenie gminy Wiśniew fragmentu linii elektroenergetycznej 
najwyższego napięcia 400 kV relacji Kozienice-Siedlce, w celu usta-
lenia kierunków rozwoju systemów infrastruktury technicznej oraz 
zasad zagospodarowania terenów na obszarach objętych wnioskiem 
nastąpiła konieczność rozpoczęcia procedury sporządzenia zmiany 
studium w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym.

28 kwietnia 2014 r. Wójt Gminy Wiśniew jako organ administra-
cyjny przystąpił do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego gminy Wiśniew przyjęte-
go uchwałą Rady Gminy Wiśniew Nr XXX/221/2013 z dnia 31 lipca 
2013 r. Zmiana studium obejmuje następujące obszary:
•	 obszar A - część obrębów geodezyjnych: Borki-Kosiorki, Borki-

Sołdy, Mościbrody, Wiśniew-Kolonia, Wiśniew, Stok Wiśniewski, 
Kaczory, Łupiny, Tworki, Śmiary, Mroczki,

•	 obszar B - część obrębów geodezyjnych: Borki-Sołdy, Borki-Padu-
chy.

W studium wskazano również obszary do lokalizacji elektrowni 
wiatrowych i określono zasady zagospodarowania tych obszarów. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
pod linię elektroenergetyczna 400 kV: Kozienice – Sie-
dlce – Ujrzanów” dla części obrębów geodezyjnych; He-
lenów, Borki-Kosiorki, Borki-Sołdy, Borki-Paduchy, Cio-
sny, Wiśniew, Kaczory, Tworki, Śmiary, Mroczki – gmina 
Wiśniew.

W związku z wnioskiem tego samego inwestora dotyczącym rów-
nież lokalizacji linii 400 kV relacji Kozienice-Siedlce, celem ustalenie 
zasad i warunków kształtowania zabudowy i zagospodarowania te-
renu na obszarze objętym opracowaniem, stwierdzono konieczność 
rozpoczęcia procedury opracowania miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego. Sporządzenie miejscowego planu pozwoli 
na formalne przygotowanie terenu pod planowaną inwestycję oraz 
zapewni jej zgodność z obowiązującym prawem. Uchwałą Rady Gmi-
ny Wiśniew Nr XL/289/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r. przystąpiono 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego pod linię elektroenergetyczna 400 kV: Kozienice-Siedlce Ujrza-
nów” dla części obrębów geodezyjnych; Helenów, Borki-Kosiorki, 
Borki-Sołdy, Borki-Paduchy, Ciosny, Wiśniew, Kaczory, Tworki, Śmiary, 
Mroczki-gmina Wiśniew.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
dla części miejscowości Wiśniew. 

Zgodnie z uchwałą Nr 
XXVIII/206/2013 Rady Gmi-
ny Wiśniew z dnia 27 czerwca 
2013 r. przystąpiono do sporzą-
dzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego 
dla części miejscowości Wiśniew. 
Integralną częścią planu są roz-
strzygnięcia o sposobie realizacji 
inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które należą do 
zadań własnych gminy. Obszar 
objęty projektem planu zajmuje 
powierzchnię około 416 ha. 

Projekt miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego 
jest na etapie wewnętrznego 
sprawdzania w urzędzie gminy.

Miejscowy plan zagospodarowania dla części miejsco-
wości Helenów, Borki-Kosiorki, Borki-Paduchy, Borki-
Sołdy.

Na podstawie uchwały Nr XL/289/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r. 
podjętej przez Radę Gminy Wiśniew przystąpiono do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 
miejscowości: Helenów, Borki-Kosiorki, Borki-Paduchy, Borki-Sołdy. 
Obszar objęty projektem planu zajmuje powierzchnie około 335 ha. 
Znaczna część tego 
obszaru stanowi teren 
lokalizacji i oddziały-
wania elektrowni wia-
trowych. W ramach 
procedury planistycz-
nej zostanie wykonana 
i uzgodniona prognoza 
oddziaływania na śro-
dowisko do miejsco-
wego planu zagospo-
darowania przestrzen-
nego.

Projekt miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego jest na etapie wewnętrz-
nego sprawdzania w urzędzie gminy.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
dla części Nowe Okniny.

Na podstawie uchwa-
ły Nr XII/75/2011 Rady 
Gminy Wiśniew z dnia 
28 grudnia 2011 r. przy-
stąpiono do sporządze-
nia miejscowego planu 
zagospodarowania prze-
strzennego dla części 
wsi Nowe Okniny. Część 
obszaru objęta projek-
tem planu stanowi te-
ren powierzchniowej 
eksploatacji kruszywa 
naturalnego i zabudowy 
mieszkaniowo-usługo-

wej, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego przyjęty uchwałą Nr/62/2013 Rady Gminy Wiśniew z dnia 
21 października 2003 r. W nowym projekcie planu poszerzono teren 

eksploatacji kruszywa oraz zmieniona została 
funkcja terenu między terenami wydobycia kru-
szywa a drogą krajową na funkcję produkcyjno-
-magazynową. Ze względu na specyfikację terenu 
– dogodna lokalizacja dla funkcji produkcyjnej 
(dostępność komunikacyjna terenu, dostępność 
surowców), możliwe uciążliwości dla zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej ze strony drogi krajo-
wej i terenów wydobywczych (hałas, drgania, 
zanieczyszczenia powietrza), taka zmiana funkcji 
wydaje się wręcz pożądana.

Obecnie trwa procedura uzgadniania i opinio-
wania projektu planu w zakresie jego zgodności 
z obowiązującymi przepisami.

PLANOWANIE PRZESTRZENNE
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operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ra-
mach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Wysokość dotacji to 80% kosz-
tów kwalifikowanych.

INWESTYCJA W ŁUPINACH

3 czerwca 2014 r. odbył się przetarg na realizację inwestycji „Prze-
budowa Wiejskiego Domu Kultury w Łupinach – rozbudowa i nadbu-
dowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Łupinach. Część 
pierwsza: roboty budowlane”. Projekt obejmuje przebudowę dachu, 
stropu nad salą widowiskową, pogłębienie piwnic, przebudowę scho-
dów głównych, dobudowę zadaszonego tarasu i pochylni dla osób 
niepełnosprawnych oraz termomodernizację budynku. 

Na realizację zadania została przyznana pomoc z Urzędu Marszał-
kowskiego w Warszawie - działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strate-
gii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania 
pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Wysokość dotacji 
to 500 000,00 zł. Umowa została podpisana 11 lipca 2014 r.

INWESTYCJE OŚWIATOWE

W dniu 24 czerwca 2014 r. podpisano umowę na realizację zadania 
o nazwie „Termomodernizacja, przebudowa dachu i budynku Zespołu 
Oświatowego w Wiśniewie - Etap II” z Zakładem Remontowo-Budow-
lanym Aneta Knap na wartość 2 491 878,89 zł. 

Roboty wykonywane będą w części wschodniej i środkowej obiek-
tu. Zakres robót obejmuje: roboty ogólnobudowlane, sanitarne, elek-
tryczne, wodociągowe, kanalizacyjne, centralne ogrzewanie, wenty-
lacja oraz zagospodarowanie terenu. Częścią przedmiotu zamówienia 
są ulepszenia termomodernizacyjne. Zostaną ocieplone ściany 

INWESTYCJE GMINY W 2014 r.
DROGA W MOŚCIBRODACH

Budowa drogi gminnej w Mościbrodach - Odcinek I o długości 333 
m. Nawierzchnia drogi wykonana będzie z betonowej kostki bruko-
wej gr. 8 cm oraz obramowana będzie krawężnikiem. 9 maja podpisa-
no umowę na wykonanie drogi z Firmą Handlowo-Usługową Tomasz 
Gójski na kwotę 217 340,17 zł. Przewidywany termin realizacji inwe-
stycji to 24 września 2014 r.

INWESTYCJA W MROCZKACH

W dniu 26 maja 2014 r. 
Wójt Gminy Wiśniew pod-
pisał umowę z Firmą Usłu-
gi Budowlane Aleksander 
Bancerz na wykonanie za-
dania pn. „Modernizacja 
oraz wyposażenie budyn-
ku Wiejskiego Domu Kul-
tury w Mroczkach - część 
pierwsza: roboty budow-
lane - rozbudowa oraz 
nadbudowa budynku”. 

Przekazanie placu bu-
dowy odbyło się 3 czerwca 
br. Zakres robót obejmuje: 
roboty ogólnobudowla-
ne, sanitarne, elektryczne 
oraz zagospodarowanie 
terenu z ogrodzeniem.

Wartość robót budow-
lanych (bez wyposażenia) 
po przeprowadzonym po-
stępowaniu przetargowym wynosi 843 675,29 zł. Termin zakończenia 
robót przewidywany jest na koniec października 2014 r. 

Na realizację ww. zadania 11 lipca 2014 r. Gmina Wiśniew podpi-
sała umowę z Urzędem Marszałkowskim w Warszawie na przyznanie 
pomocy - działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla 
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- Wólka Wiśniewska, pro-
jekt oświetlenia ulicznego 
w miejscowości Kaczory, 
projekt budowy boiska 
sportowego w Wiśniewie, 
przebudowa drogi dojaz-
dowej do pól w miejsco-
wości Zabłocie, projekt 
rozbudowy oczyszczalni 
ścieków w Wiśniewie oraz 
budowa ciągu pieszo – ro-
werowego przy drodze 
krajowej Nr 63 na odcinku 
Wiśniew – Wiśniew-Kolonia – ta inwestycja będzie realizowana pod 
warunkiem dofinansowania w 50% kosztów przez GDDKiA.

W planach jest również dokumentacja projektowa remontu i prze-
budowy Urzędu Gminy. Z pewnością tegoroczny budżet nie pozwoli 
na samodzielną realizacje tego zadania przez Gminę.

w gruncie, stropodachy oraz ściany zewnętrzne. 
Przewidywana jest wymiana stolarki okiennej 
i drzwiowej, ulepszenie systemu grzewczego oraz 
ulepszenie instalacji ciepłej wody użytkowej.

Samorząd liczył na pozyskanie dotacji ze środ-
ków unijnych, jednak przez kilka lat nie udało się 
ich zdobyć, dlatego też Gmina planuje wykonać 
inwestycje z własnych środków i NFOŚiGW.

Gmina Wiśniew jest w trakcie realizacji zada-
nia p.n. „Budowa placów zabaw przy oddziałach 
przedszkolnych” w ramach projektu „Przygo-
towanie oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych Gminy Wiśniew do świadczenia 
wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku 
przedszkolnym”. Inwestycja objęta jest Progra-
mem Operacyjnym Kapitał Ludzki współfinan-
sowanym ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

POZOSTAŁE INWESTYCJE

Gmina Wiśniew realizuje również następujące zadania:
• przebudowa drogi powiatowej Nr 3656W Gostchorz – Zabłocie – 

Zbuczyn w miejscowości Stare Okniny (została podpisana umowa 
o dofinansowanie wykonania zadania z Powiatem Siedleckim),

• zakup wiaty przystankowej wraz z utwardzeniem terenu w miej-
scowości Tworki,

Pozostałe zadania inwestycyjne dotyczą głownie prac projekto-
wych w zakresie budowy dróg i oświetlenia ulicznego.

Zostało przeprowadzone rozpoznanie cenowe na budowę pochylni 
dla osób niepełnosprawnych przy budynku Ośrodka Zdrowia w Wi-
śniewie. Wybrano najkorzystniejszą ofertę o wartości 78 500 zł.

Trwa również rozpoznanie na budowę oświetlenia przy ul. Banko-
wej w Wiśniewie. 

Gmina Wiśniew w bieżącym roku budżetowym planuje jeszcze ta-
kie inwestycje jak: projekt przebudowy drogi w Wiśniewie - ul. Po-
łudniowa i ul. Szkolna, projekt przebudowy drogi w miejscowości 
Lipniak-Stok Wiśniewski, projekt i budowę oświetlenia Mościbrody 

NOWY SPRZĘT DLA OSP

W lipcu br. Gmina Wiśniew podpisała 
umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warsza-
wie na dofinansowanie realizacji zadania pn. 
„Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek 
OSP z terenu gminy Wiśniew”. 

Zadanie obejmuje zakup: pompy szla-
mowej, agregatu prądotwórczego, ubrań 
ochronnych oraz armatury wodno-przyłącze-
niowej o łącznej wartości 21 405,60 zł. Kwo-
ta dotacji udzielona przez WFOŚiGW wynosi 
10 681,00 zł. Specjalistyczny sprzęt trafił do 
ochotników z OSP Borki-Kosiorki, OSP Śmia-
ry i OSP Wiśniew.
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W niedzielę 1 czerwca 2014r. został rozstrzy-
gnięty konkurs plastyczny Wiatr – zielona ener-
gia pt.: „Dbam o Środowisko w swoim domu” zor-
ganizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury 
w  Wiśniewie i  firmę Contino – głównego spon-
sora nagród oraz pomysłodawcę konkursu. Dru-
ga odsłona imprezy to III FESTIWAL PIOSENKI 
“MOICH RODZICÓW”, który odbył się w Mości-
brodach.

Powołana komisja w składzie: Magdalena Łapińska, przedstawiciel 
sponsora - przewodnicząca komisji, Bożena Wyrębek, kierownik Re-
feratu Oświaty w UG Wiśniew – sekretarz komisji oraz Janina Doł-
gich, dyrektor GOK – u po długich naradach przyznała następujące 
miejsca w kategoriach:

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE:
I nagroda – Julia Niedziółka lat 5, 
I nagroda – Patrycja Borkowska lat 5.

SZKOŁA PODSTAWOWA - klasy I – III: 
I nagroda – Patryk Krasuski, klasa III (ZO w Radomyśli), 
wyróżnienie: Mateusz Olszewski, klasa III (ZO w Radomyśli).

SZKOŁA PODSTAWOWA - klasy IV – VI: 
I nagroda – Kinga Oknińska klasa V (ZO w Śmiarach), 
wyróżnienie – Krzysztof Książek klasa V.

GIMNAZJUM: 
I nagroda – Paulina Przeździecka, klasa III (ZO w Wiśniewie), 
wyróżnienia - Natalia Jastrzębska (ZO w Śmiarach) oraz
Adrian Kiełczykowski (ZO w Wiśniewie).

Druga odsłona imprezy to III FESTIWAL PIOSENKI “MOICH RODZI-
CÓW”, który odbył się w Mościbrodach.

Scenę opanowały dzieci i młodzież z: ZO w Śmiarach, ZO w Rado-
myśli, ZO w Pruszynie, ZO w Gręzówce, Szkoły Podstawowej Nr 11 
w Siedlcach, Szkoły Podstawowej Nr 6 w Siedlcach, Gimnazjum Nr 
1 w Siedlcach oraz młodzież z GOK w Wiśniewie. Swoje talenty za-
prezentowali przed publicznością oraz szanownym jury, w którym 

DZIEŃ DZIECKA

FESTYN W GOSTCHORZY
„MAMA, TATA I JA” – POD TAKIM HASŁEM 8 CZERWCA 2014 ROKU
ODBYŁ SIĘ TRZECI FESTYN RODZINNY W GOSTCHORZY.

zasiadali: Magdalena Łapińska, Iwona Majewska, Jacek Kwiatkow-
ski, Bożena Wyrębek

Występy trwały ponad dwie godziny. Duża konkurencja i wysoki 
poziom wprawiały w zachwyt słuchaczy. Soliści czy zespół, gimna-
zjum czy szkoła podstawowa – ilość ani wiek nie miały tu znaczenia. 
Artyści schodzili ze sceny nagradzani wielkimi brawami za swoje nie-
tuzinkowe umiejętności wokalne. Jury nie miało łatwego zadania. 
Długie obrady wyłoniły laureatów w następujących kategoriach:

SZKOŁA PODSTAWOWA: 
I miejsce – Olga Jagieło, 
II miejsce – Maria Adamczyk, 
III miejsce – Sylwia Purzycka, 
wyróżnienia: Maja Łasisz i Andżelika Ginter.

GIMNAZJUM: 
I miejsce – Wiktoria Nasiłowska, 
II miejsce – Weronika Czapska i Aleksandra Fiuk, 
III miejsce – Monika Stępniewska.

Zwycięzcom nagrody wręczyli Wójt Gminy – Krzysztof Kryszczuk, dy-
rektor GOK w Wiśniewie – Janina Dołgich, Małgorzata Borkowska - Pre-
zes Stowarzyszenia Tradycja - Rozwój – Przyszłość oraz szanowne jury.

W trakcie obrad Jury na scenie zaprezentowali się dzieci z sekcji 
muzycznej prowadzonej przez Pawła Ksionka oraz dzieci z Zespołu 
Ludowego Pieśni i Tańca „Wiśniewiacy”.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.

Uczestników gorąco powitała Jolanta Gorzkowska – sołtys tej miejscowości. Na fe-
stynie można było dobrze zjeść i zabawić się: zjeżdżać i skakać na pompowanym zam-
ku, wziąć udział w loterii fantowej, nauczyć się udzielania pierwszej pomocy. Grali, 
śpiewali i tańczyli utalentowani mieszkańcy naszej gminy: Zespół Seniora z Radomyśli, 
Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Wiśniewiacy” oraz dzieci z Przedszkola Samorządowe-
go w Wiśniewie. 

Do wieczora trwała doskonała zabawa przy muzyce, prowadzona przez DJ’a. Impre-
za przygotowana była przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Gostchorzy.

Foto U
G

Foto U
G
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W niedzielę 13 lipca 2014 roku plac przed Wiejskim Domem Inte-
gracji w Borkach – Paduchach wypełnili po brzegi mieszkańcy gminy 
Wiśniew oraz przybyli goście. Wśród nich byli: Krzysztof Borkowski 
Poseł na Sejm RP, Krzysztof Kryszczuk – Wójt Gminy Wiśniew, Jan 
Niedziółka- przedstawiciel biura posła na Sejm Jacka Kozaczyńskie-
go,  Agnieszka Dziewulska - Dyrektor Zespołu Szkół w Borkach-Ko-
sach, Magdalena Łapińska – przedstawiciel Firmy Contino, Stanisław 
Przesmycki prezes firmy ZELTECH, radni na czele z Przewodniczącym 
Rady Gminy Józefem Orzyłowskim, sołtysi oraz panie z Kół Gospodyń 
Wiejskich  z terenu gminy. O godzinie 16:30 rozpoczął się Festyn zor-
ganizowany przez KGW w Borkach – Paduchach oraz Stowarzyszenie 
Kulturalno – Oświatowe „LOGOS.”

- Chcieliśmy podkreślić rolę i znaczenie rodziny we współczesnym 
świecie – mówi jedna z organizatorek imprezy, Barbara Rybaczew-
ska. – Mamy nadzieję, że dzięki takim inicjatywom wzmacniamy 
więzi rodzinne oraz inspirujemy dzieci oraz dorosłych do właściwego 
spędzania czasu wolnego.

Organizatorzy przewidzieli wiele atrakcji dla duszy i ciała. Na scenie 
mogliśmy obejrzeć układ tańca współczesnego grupy tanecznej  z ZS 
w Borkach-Kosach, występ Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „Wiśnie-
wiacy”, występ sekcji instrumentalnej GOK w Wiśniewie, prezentację 
piosenek o zdrowiu w wykonaniu młodzieży z ZS w Borkach-Kosach 
i ZO w Wiśniewie. Zaprezentował się również Zespół Śpiewaczy „ALE 
BABKI”  z miejscowości Pruszyn Pieńki. Huczną zabawę z tańcami roz-
poczęła  Kapela instrumentalna „SZWAGRY” z Siemiatycz.

Uczestnicy festynu mieli okazję degustować bogatą gamę produk-
tów kuchni regionalnej, w których kluczową rolę pełnią owoce lasu. 
Parzaki z jagodami przygotowane przez Panie cieszyły się ogromnym 
powodzeniem. W celu spopularyzowania sportów siłowych wśród 
mieszkańców zorganizowane zostały również zawody w siłowaniu 
na rękę i podnoszenia ciężarów w przysiadzie na ławce. Dzieci miały 
możliwość zabawy  w basenie z kulami wodnymi i na zjeżdżalni.

FESTYN W BORKACH – PADUCHACH
JUŻ ZA NAMI WSPANIAŁA ZABAWA Z MNÓSTWEM ATRAKCJI, CZYLI IV FESTYN RODZINNY 

W BORKACH – PADUCHACH ORGANIZOWANY POD NAZWĄ „ŚWIĘTO OWOCÓW LASU”.

Imprezą towarzyszącą tego dnia były „III Zawody Jazdy na Rol-
kach” zorganizowane przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe 
„LOGOS”. Wzięło w nich udział 29 uczestników w trzech kategoriach. 
Na podium stanęli:

W kategorii dziewcząt w wieku 8-12 lat: I miejsce – Kamila Księ-
żopolska, II miejsce – Marta Jurzyk, III miejsce – Magdalena Czy-
żewska.

W kategorii chłopców w wieku 8-12 lat: I miejsce – Bartosz Ry-
baczewski, II miejsce – Michał Rybaczewski, III miejsce – Damian 
Dziewulski.

W kategorii dziewcząt w wieku 13-17 lat: I miejsce – Natalia Orzy-
łowska, II miejsce – Martyna Borkowska, III miejsce – Natalia Ryba-
czewska.

W kategorii chłopców w wieku 13-17 lat: I miejsce – Emil Osiński, 
II miejsce – Janusz Nowosielski, III miejsce – Ireneusz Borkowski.

W kategorii kobiet powyżej 18 lat: I miejsce – Monika Bonat,  
II miejsce – Iga Rybaczewska, III miejsce – Katarzyna Chmielewska.

W kategorii mężczyzn powyżej 18 lat: I miejsce – Marcin Głuchow-
ski, II miejsce – Bogdan Chmielewski, III miejsce – Jacek Marciniak.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom zawodów. Zwy-
cięzcy otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez 
Posła Krzysztofa Borkowskiego i Firmę Contino.

Występ uczennic z Gimnazjum w Borkach – Kosach.

Zwycięzcy w III Zawodach jazdy na Rolkach – kat. 8-12 lat.

Publiczność.

Foto U
G

Foto U
G

Foto U
G
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Jedną z  najbardziej oczekiwanych przez uczniów uroczystości jest… oczywiście koniec roku 
szkolnego. Jest to doskonała okazja do podsumowań dziesięciu miesięcy nauki, ale również po-
dziękowań nauczycielom, rodzicom i wszystkich pracownikom oświaty za cały rok ciężkiej pracy, 
trud wychowawczy, cierpliwość i poświęcenie.

TEGOROCZNI PRYMUSI (DOKOŃCZENIE ZE STRONY 1)

ZESPÓŁ OŚWIATOWY W WIŚNIEWIE

XXXI EDYCJA KONKURSU RECYTATORSKIEGO

JUŻ PO RAZ XXXI DZIECI ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z TERENU NASZEJ GMINY ZOSTAŁY 
ZAPROSZONE DO UDZIAŁU W KONKURSIE RECYTATORSKIM IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO.

Foto U
G

We wszystkich szkołach na terenie naszej gminy odbyły się uroczy-
stości, podczas których uczniowie otrzymywali świadectwa, a najlep-
si wyróżnienia i nagrody.

Już od siedmiu lat uczniowie otrzymują również nagrodę ustano-
wioną przez wójta gminy Wiśniew - Krzysztofa Kryszczuka. Za uzyska-
nie najwyższej w gminie Wiśniew średniej ocen z ostatnich trzech lat, 
wśród uczniów - absolwentów szkół podstawowych oraz gimnazjów 
przyznawana jest Nagroda Wójta Gminy Wiśniew. Uczniom nadawa-
ny jest również tytuł „Najlepszy Uczeń Gminy Wiśniew”.

W tym roku zaszczytną nagrodę oraz tytuł uzyskali: 
- w kategorii szkół podstawowych: Karolina Kowalczyk – ZO w Wi-

śniewie (średnia ocen 5,6) i Ireneusz Okniński – ZO w Radomyśli 
(średnia ocen 5,6),

- w kategorii gimnazjów - Damian Lipiński – ZO w Radomyśli (śred-
nia ocen 5,3).

Prymusom gratulujemy wspaniałych wyników i życzymy dalszych 
sukcesów w zdobywaniu wiedzy.

Gminny etap tego Konkursu odbył się we wtorek, 6 maja 2014 
roku, w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie. 
Konkurs z wieloletnią tradycją, pobudza aktywność twórczą i odkry-
wa młode talenty recytatorskie. Ponadto, przyczynia się do rozwoju 
czytelnictwa i popularyzacji literatury.

W tym roku z dziełami polskiej literatury zmierzyło się 16. uczest-
ników w dwóch kategoriach wiekowych – uczniów klas I-III oraz klas 
IV-VI. Recytatorzy w konkursie wykonywali jeden wiersz i jeden frag-
ment prozy dowolnego autora. Łączny czas ich wykonania nie mógł 
przekroczyć 5 minut. Poziom prezentacji recytatorskich był wysoki 
i wyrównany. Jury w składzie: przewodnicząca – Zofia Czarnocka, 
członkowie – Barbara Chojecka oraz Wioleta Rosa-Hołubiec po nara-
dzie postanowiły przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

•    w kategorii uczniów klas I-III: I miejsce – Kuba Jastrzębski, Wi-
śniew, II miejsce – Paulina Krasuska, Śmiary, III miejsce – Michał 
Jastrzębski, Śmiary, wyróżnienie – Martyna Sobiczewska, Radomyśl 
oraz Dominika Oknińska, Śmiary.

•    w kategorii uczniów klas IV-VI: I miejsce – Dominika Woźniak, 
Wiśniew, II miejsce – Wiktoria Cegiełko, Radomyśl, III miejsce – An-
gelika Kłopotowska, Radomyśl, wyróżnienie – Joanna Misiak, Wi-
śniew.

Zwycięzcy reprezentowali naszą gminę na etapie powiatowym 
Konkursu, który odbył się w Domu Pracy Twórczej „Reymontów-
ka” w Chlewiskach, gdzie laureatką została Angelika Kłopotowska – 
uczennica Zespołu Oświatowego w Radomyśli.

Ostatnie dni nauki dla uczniów to zawsze czas wytężonej, umy-
słowej pracy. Jak zawsze uczniowie mobilizują swe siły, aby osiągnąć 
jak najlepsze wyniki w nauce, jednocześnie  angażując się  aktywnie 
w życie szkoły.

W kwietniu przeżywaliśmy uroczystość kanonizacji naszego papie-
ża Jana Pawła II. Z tej okazji uczniowie szkoły podstawowej zaprezen-
towali nam montaż słowno-muzyczny, ukazujący bogactwo pontyfi-
katu Jana Pawła II oraz Jego drogę do świętości. Pamięć o Ojcu Św. 
zawsze pozostanie w sercach Polaków.

Wszyscy wiemy,  że Ziemia jest naszym wspólnym dobrem i troska 
o nią jest zadaniem  każdego człowieka. Jak co roku przypominają 

nam o tym uczniowie poprzez przedstawienia  niosące ekologiczne 
treści. W tym roku scenariusz inscenizacji  napisały uczennice kl. 
I gim. Julia Jurzyk i Wiola Czyżewska. Dzięki temu edukacja ekolo-
giczna miała bardzo przyjemny i pożyteczny charakter.  

W pierwszą sobotę czerwca  uczniowie godnie reprezentowali  
naszą  szkołę biorąc udział w parafiadzie, która jak co roku, odbyła 
się w Krzesku. Młodzi sportowcy dziewczęta   i chłopcy uczestniczyli 
w wielu dyscyplinach sportowych zdobywając medale. W klasyfikacji 
generalnej  zdobyli zaszczytne  II miejsce.

Przygotowały Marzena Kurek i Renata Godzińska
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Z roku na rok festiwal cieszy się coraz więk-
szym zainteresowaniem wśród młodzieży, 
dla której jest to okazja do wykazania się 
swoimi talentami wokalnymi oraz zdobycia 
atrakcyjnych nagród. W tegorocznych zmaga-
niach wzięło udział 25 osób z 8 szkół. Komisja 
pod przewodnictwem pana Michała Skupa 
w swej ocenie zwracała uwagę na walory wo-
kalne, interpretacje utworów, muzykalność 
i poczucie rytmu. Ważny był ponadto dobór 
repertuaru do wieku i możliwości wykonaw-
cy, a także ogólny wyraz artystyczny.

Festiwal miał charakter konkursu, podczas 
którego wyłoniono laureatów oraz przyznano 
nagrody w dwóch kategoriach: szkoły podsta-
wowe oraz gimnazja. W kategorii szkół gim-
nazjalnych pierwsze miejsce zajęła Ewelina 
Koziestańska z gimnazjum w Dziewulach, II 
miejsce przypadło Żanecie Badełek ze szko-
ły w Zbuczynie, a na III miejscu uplasowała 
się uczennica z Domanic Kolonii Weronika 
Dziewulak. Wyróżnienia zdobyły: Adrianna 
Kuryłek ze Stoku Lackiego i Karolina Siwiak 
z Dziewul.

W kategorii szkół podstawowych I miejsce 
wyśpiewała sobie Maria Tarasiuk ze szkoły w Stoku Lackim, II miejsce 
zajął Kuba Jastrzębski ze szkoły w Wiśniewie, III miejsce przypadło 
uczennicy szkoły w Domanicach Kolonii Weronice Barbasiewicz. Wy-
różnienia zdobyły: Wiktoria Sadowiak ze szkoły w Olszycu Włościań-
skim i Iza Ćmil z Dziewul.

Organizatorzy dziękują sponsorom, którzy przekazali środki finan-
sowe na zakup nagród rzeczowych dla laureatów festiwalu: panu 

VII FESTIWAL PIOSENKI MIĘDZYNARODOWEJ

28 MAJA 2014 R. W ZESPOLE OŚWIATOWYM W WIŚNIEWIE JUŻ PO RAZ SIÓDMY ODBYŁ SIĘ
 FESTIWAL PIOSENKI MIĘDZYNARODOWEJ, KTÓRY MA NA CELU PROMOWANIE 

MŁODYCH TALENTÓW,  AKTYWIZACJĘ MUZYCZNĄ MŁODZIEŻY ORAZ DOSKONALENIE 
WARSZTATU WOKALNEGO I JĘZYKOWEGO MŁODYCH LUDZI.

ZESPÓŁ OŚWIATOWY W ŚMIARACH

Krzysztofowi Kryszczukowi – wójtowi gminy Wiśniew, panu Jackowi 
Rymuzie - dyrektorowi Banku Spółdzielczego w Zbuczynie oddział 
w Wiśniewie, panu Januszowi Markiewiczowi - właścicielowi firmy 
PPHU Markiewicz oraz proboszczowi parafii w Wiśniewie księdzu  
Henrykowi Krupie.

Katarzyna Dudziak

Po długiej, rocznej pracy przychodzi czas na 
wakacyjny wypoczynek. Niektórzy uczniowie  
po raz ostatni usłyszeli szkolny dzwonek, po 
raz ostatni zasiadali w szkolnej ławce. Pozosta-
ną im tylko wspomnienia, a  wspominać będzie 
co, bo przecież jak to w każdej szkole dzieje się 
przecież wiele. Oprócz imprez ujętych w harmo-
nogramie szkolnym odbywały się też inne uro-
czystości . Dzieci brały udział w  wycieczkach, 
konkursach, turniejach i zawodach sportowych, 
warsztatach. 

Dzieci brały udział w różnych konkursach. Kinga Oknińska z kla-
sy piątej zajęła pierwsze miejsce w  swojej kategorii wiekowej 
w  konkursie plastycznym „Wiatr – zielona energia”  zorganizowanym 

przez Gminny Ośrodek Kultury w  Wiśniewie 
i  firmę „Contino”, a w nagrodę otrzymała 
tablet. Wyróżnienie w tym samym konkur-
sie, ale w  kategorii gimnazjów otrzymała 
Natalia Jastrzębska z  pierwszej klasy gim-
nazjum, otrzymując aparat fotograficzny. 

Natomiast Wiktoria Jastrzębska, uczen-
nica kl. IV zdobyła III miejsce w  konkursie 
plastycznym „Zima w  lesie” zorganizowa-
nym przez Nadleśnictwo Siedlce. Laureaci 
otrzymali albumy, materiały plastyczne 
i  pamiątkowe dyplomy. 

Trwają wakacje, zatem cieszmy się z cza-
su wolnego, korzystajmy bezpiecznie z uro-
ków lata, tak aby powrócić zdrowo we wrze-
śniu do szkoły.

Bożena Michalak

Foto  ZO
 Śm

iary

Wiktoria Jastrzębska 
– laureatka konkursu 
plastycznego 
„Zima w lesie”.
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Julia Jurzyk, Wioletta Czyżewska oraz Natalia Komorowska z kla-
sy 1b gimnazjum pod okiem Pani Magdy Jurzyk przygotowały prace 
do Konkursu, który był częścią programu edukacyjnego „Żyj smacznie 
i zdrowo”. Jego głównym celem jest nauka młodzieży zasad prawidło-
wego i zdrowego odżywiania. Do programu zgłosiło się ponad 3.900 
nauczycieli i wyedukowało prawie 100.000 uczniów z całej Polski. 
Praca uczniów z Wiśniewa została wybrana jako jedna z najlepszych 
z ponad 1.800 prac!

Poniedziałkowe spotkanie z uczniami klas gimnazjalnych oraz 
szóstej klasy szkoły podstawowej poprowadzili członkowie Zespołu 
programu edukacyjnego „Żyj smacznie i zdrowo”. W trakcie wydarze-
nia młodzież zapoznała się z zasadami zdrowego odżywiania. Chętni 
wzięli udział w quizie oraz w warsztatach tanecznych prowadzonych 
przez gwiazdę You Can Dance Karolinę „Cuki” Dziemieszkiewicz.

PG W WIŚNIEWIE LAUREATEM KONKURSU

UCZNIOWIE Z KLASY 1B PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W WIŚNIEWIE WYGRALI TABLICĘ MULTIMEDIALNĄ 
W KONKURSIE W RAMACH PROGRAMU EDUKACYJNEGO „ŻYJ SMACZNIE I ZDROWO”. 

WRĘCZENIE NAGRÓD ODBYŁO SIĘ 26 MAJA 2014 ROKU.

SZALONY WYŚCIG MYDELNICZEK

PO RAZ PIERWSZY W NASZEJ GMINIE ODBYŁ SIĘ WYŚCIG „MYDELNICZEK”. 
PODCZAS IMPREZY ZAWODNICY MIELI ZA ZADANIE POKONAĆ TRASĘ POJAZDEM WŁASNEJ 

KONSTRUKCJI, NAPĘDZANYM TYLKO I WYŁĄCZNIE SIŁĄ MIĘŚNI.

W niedzielę 27 lipca 2014 r. mieszkańcy miejscowości Wólka Wi-
śniewska zorganizowali I WYŚCIG MYDELNICZEK. W Wyścigu mogły 
wziąć udział osoby bez względu na wiek. Każdy zespół mógł składać 
się z kierowcy oraz najwyżej 3 pomagających mu przy starcie osób. 
Zadaniem konkursowym zespołów było wykonanie zjazdu po nachy-
lonym torze asfaltowym na istniejącej jezdni, w samodzielnie wyko-
nanym, oryginalnym pojeździe napędzanym wyłącznie siłą mięśni 
ludzkich i grawitacją. Na starcie stanęły 4 zespoły:
• Zespół nr 1: WIGRY TEAM – Damian i Dawid Ciołek wystartowali 

w pojeździe Wigry Reaktywacja – nowe wcielenie.
• Zespół nr 2: Dominik i Kamil Pszkit zbudowali pojazd dwukołowy 

z kartonu i pomalowali farbą.
• Zespół nr 3: LODZIARNIA – Zuzia Strzemieczna i Bartek Strze-

mieczny wystartowali w lodowym pojeździe dwukołowym.

• Zespół nr 4: BMK – Natalia Komorowska, Paulina Jurzyk i Karolina 
Ośko stanęły na starcie z pojazdem – oryginalnym wózkiem na 4 
kołach.

• Jury po burzliwych obradach zadecydowało o przyznaniu nastę-
pujących miejsc: I miejsce – Zespół nr 3, II miejsce – Zespół nr 1 
oraz Zespół nr 4, III miejsce – Zespół nr 2.

O wynikach Konkursu zadecydowały trzy kryteria: czas przejazdu, 
oryginalność pojazdu oraz pomysłowość, styl i wykonanie pokazu 
przed startem (30 sekund) i styl jazdy. Wszyscy uczestnicy otrzyma-
li nagrody. Zwycięzcy odebrali puchar z rąk Józefa Romańczuka, za-
stępcy wójta gminy Wiśniew. Serdecznie gratulujemy uczestnikom 
i pomysłodawcom imprezy. Mamy nadzieję, że za rok na starcie stanie 
więcej zespołów.

Patronat nad Wyścigiem objął Wójt Gminy Wiśniew Krzysztof 
Kryszczuk.

Foto U
G

Foto U
G
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Festiwal rozpoczął się o godz. 12:00 III Biegiem Ulicznym „Z wisienką w tle”. 
Bieg miał na celu upowszechnianie biegania, jako najprostszej i najtańszej 
formy aktywności fizycznej i propagowanie czynnego wypoczynku oraz 
aktywności ruchowej wśród dzieci i młodzieży. Uczestnicy startowali 
w trzech kategoriach wiekowych: dzieci szkół podstawowych (dystans 
1200 m), dzieci szkół gimnazjalnych (dystans 2400 m) oraz kategoria OPEN 
(dystans 3600 m). Wyniki w poszczególnych grupach przedstawiają się 
następująco:

W kat. dziewcząt szkół podstawowych: I miejsce – Wiktoria Olszewska, 
Radomyśl,  II miejsce – Dominika Kucińska, Olszyc,  III miejsce – Alicja 
Nowińska, SP nr 5 w Siedlcach.

W kat. chłopców szkół podstawowych:  I miejsce – Patryk Bareja, Siedlce,  
II miejsce – Kamil Woźniak, Wiśniew,  III miejsce – Przemysław Kędzierski, 
Radomyśl.

W kat. dziewcząt szkół gimnazjalnych:  I miejsce – Joanna Borkowska, 
Wiśniew.

W kat. chłopców szkół gimnazjalnych:  I miejsce – Krzysztof Borkowski,   
II miejsce – Jakub Szymański,  III miejsce – Emil Osiński, Wiśniew.

W kat. OPEN kobiet:  I miejsce – Beata Dąbrowska,  II miejsce – Dominika 
Osińska,  III miejsce – Kinga Bobryk.

W kat. OPEN mężczyzn:  I miejsce – Michał Roguski,   II miejsce – Patryk 
Domagała,  III miejsce – Rafał Wysocki.

Każdy z uczestników biegu otrzymał koszulkę. Zwycięzcom medale 
i nagrody rzeczowe wręczyli Krzysztof Kryszczuk, wójt gminy i Magdalena 
Łapińska, przedstawiciel Firmy Contino. Ponadto dyplomy otrzymali 
również: Nikola Młynarczyk (5 lat) – najmłodszy uczestnik oraz Mikołaj 
Wilczyński (68 lat)– najstarszy uczestnik biegu.

Po wyłonieniu zwycięzców uwagę przyciągały przepięknie wyglądające 
oraz wyśmienicie smakujące potrawy oczywiście „z wisienką w tle”. W tym 
roku do konkursu na potrawę zgłosiło się 12 podmiotów. Komisja w składzie: 
przewodniczący Gerard Rytter – doradca kulinarny firmy Hügli Food Polska 
Sp. z o.o. oraz członkowie: Magdalena Łapińska (Contino), Bożena Krupa, 
Katarína Škvarlová, Bożena Wyrębek (Urząd Gminy Wiśniew) po ocenie 
smaku potraw, oryginalności oraz łatwości przyrządzania postanowiła 
nagrodzić następujące podmioty:
• I MIEJSCE – Koło Gospodyń Wiejskich w Radomyśli za Chleb z wiśnią,
• II MIEJSCE – Koło Gospodyń Wiejskich w Starych Okninach za 

Kurczaka w glazurze wiśniowej,
• III MIEJSCE – Koło Gospodyń Wiejskich w Gostrzorzy za Wiśnie 

w pierzynce,
• WYRÓŻNIENIE – Koło Gospodyń Wiejskich w Plutach i Daćbogach za 

Bułeczki z wiśniami i kremem migdałowym.
Wszystkie podmioty otrzymały dyplomy. Dodatkową nagrodą 

dla zwycięzcy konkursu jest przygotowanie nalewki z owoców wiśni 
zasypywanych podczas tegorocznego Festiwalu na kolejny Festiwal Kuchni 
Regionalnej „Z wiśniowym smakiem”.

– Serdecznie witam na VIII Festiwalu Kuchni Regionalnej „Z wiśniowym 
smakiem” – tymi słowami Krzysztof Kryszczuk wójt gminy otworzył kolejny 
Festiwal. – Dziś na scenie zaprezentuje się wielu artystów i mam nadzieję, 
że każdy z Was znajdzie tu coś dla siebie. Serdecznie dziękuję sponsorom 
za pomoc w organizacji Festiwalu. Pragnę dodać, że w 75% nasza impreza 
została dofinansowana ze środków Unii Europejskiej. Dziękuję mieszkańcom 
gminy i gościom za obecność i życzę udanej zabawy.

VIII FESTIWAL KUCHNI REGIONALNEJ 
„Z WIŚNIOWYM SMAKIEM”

W NIEDZIELĘ 20 LIPCA 2014 R. NA SKWERZE PRZED URZĘDEM GMINY WIŚNIEW ODBYŁ SIĘ JUŻ PO RAZ 
ÓSMY FESTIWAL KUCHNI REGIONALNEJ  „Z WIŚNIOWYM SMAKIEM”. PRZELOTNE OPADY DESZCZU 

NIE WYSTRASZYŁY SMAKOSZY POTRAW Z WIŚNIAMI I MIŁOŚNIKÓW DOBREJ MUZYKI. 

III Bieg Uliczny „Z wisienką w tle” – kat. szkół podstawowych.

Zwycięzcy biegu.

Zaproszeni goście.

Foto U
G
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O godzinie 13:00 w klimat imprezy wprowadził  Ludowy 
Zespół Pieśni i Tańca „Wiśniewiacy”, który powitał 
wszystkich „Polką Wiśniewską”. Zaprezentowała się 
również grupa dziecięca taneczna Zespołu. O zwyczaju 
suszenia młodych liści wiśni opowiedziała członkini Zespołu 
– Beata Pasztor. Po tym odbyła się uroczysta ceremonia 
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zasypywania młodych wiśni na nalewkę przyszłoroczną. Do niej Wójt Gminy Wiśniew 
Krzysztof Kryszczuk zaprosił przybyłych gości oraz sołtysów miejscowości gminnych. 
Wśród gości byli: Stanisława Prządka – Posłanka na Sejm RP, Krzysztof Borkowski 
– Poseł na Sejm RP, Jarosław Głowacki – I Wiceprezydent Miasta Siedlce, Mirosław 
Łukowski – Burmistrz Miasta i Gminy Mordy, Andrzej Rymuza – Sekretarz Powiatu 
Siedleckiego, Barbara Rybaczewska – Radna Rady Powiatu Siedleckiego oraz Skarbnik 
Gminy Wiśniew, Marek Niewęgłowski – Dyrektor MODR Oddział w Siedlcach, Stanisław 
Przesmycki – Dyrektor Naczelny Zakładu Elektrotechnicznego ZELTECH, Jacek Grabiński 
– Wiceprezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oddział w Siedlcach, mł. bryg. 
Waldemar Rostek – Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Siedlcach, Jacek Rymuza 
– Dyrektor Międzygminnego Banku Spółdzielczego w Zbuczynie Oddział w Wiśniewie, 
Jan Niedziółka – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie, Magdalena Łapińska – Firma Contino, radni Rady Gminy Wiśniew 
z przewodniczącym Józefem Orzyłowskim, sołtysi z terenu gminy Wiśniew. Swoją 
obecnością zaszczycili nas również goście z zaprzyjaźnionych gmin na Słowacji. W tym 
roku przyjechali do nas z Kapelą Ludową. W skład delegacji wchodzili: Starosta Gminy 
Hubošovce – Katarína Škvarlová, Starosta Gminy Jakubovany – Anton Janičina, Starosta 
Gminy Uzovce – Vincent Tomko, Starosta Gminy Dubovica – Bistrík Hudák oraz Starosta 
Gminy Drienica – Igor Birčák.

– Zawsze z wielką radością korzystam z zaproszenia na to wyjątkowe, niepowtarzalne 
święto. – mówiła Stanisława Prządka, Poseł na Sejm RP. – Gratuluję Wójtowi Gminy oraz 
organizatorom pomysłowości. Co roku program jest tak szeroki artystycznie i doskonale 
dograny, aby mogli być zadowoleni odbiorcy w każdym wieku. Występujące na scenie 
grupy śpiewacze i taneczne pokazują bogactwo tego regionu. To jest Wasza wspaniała 
siła i wielki atut. Wyróżniacie się spośród wielu innych gmin. Gratuluję tego i życzę, by ta 
piękna tradycja była wzbogacana. Na ręce Wójta Gminy Wiśniew oraz Przewodniczącego 
RG składam podziękowania za wspaniały rozwój gminy Wiśniew. Przepięknie ta gmina 
się prezentuje. Co raz wprowadzane są nowe rzeczy, które pokazują, jak w dobry sposób 
można wykorzystać wszystkie możliwe okazje do pozyskiwania środków z zewnątrz, 
by realizować te zadania, które służą rozwojowi i poprawiają warunki bytowania 
mieszkańców. Życzę wytrwałości w działaniach w następnych latach. 

Poseł na Sejm RP Krzysztof Borkowski powiedział, że (…) w Wiśniewie jest kultywowana 
piękna tradycja podlaska. Już po raz ósmy możemy się tu wspólnie spotykać. Dzięki Paniom 
z KGW z terenu gminy mamy tu dużo barwnych potraw, które możemy degustować. 

miasta Siedlce. Podkreślił, że to również dzięki 
mieszkańcom gminy Wiśniew miasto Siedlce 
w ostatnim czasie bardzo się zmieniło.

Andrzej Rymuza – Sekretarz Powiatu 
Siedleckiego w imieniu Starosty Zygmunta 
Wielogórskiego podziękował za zaproszenie. - 
Pod hasłem „z wiśniowym smakiem” zawarliście 
Państwo bardzo szeroką ofertę kulturalną 
- powiedział. – Rozpowszechniacie kulturę 
ludową wśród dzieci i dorosłych. Kultywowanie 
kultury ludowej to wspaniały wkład 
w rozpowszechnianie kultury ogólnopolskiej.  

Kolejnym punktem programu było posadzenie 
drzewa wiśni, które podarowali mieszkańcom 
naszej gminy przedstawiciele zaprzyjaźnionych 
samorządów ze Słowacji. - Dziś przyjechaliśmy 
do Was z drzewkiem wiśni. Niech przynosi ono 
wspaniałe owoce i również życzę, aby nasza 
dalsza współpraca przynosiła kolejne owoce 
- powiedziała Starosta Gminy Hubošovce – 
Katarína Škvarlová.

Następnie na scenie zaprezentowali się goście 
z zagranicy – Kapela góralska z Drienicy na 
Słowacji. Dzieci wraz Piratem i Wróżką wybrały 
się w „Podróż na baśniowym okręcie”. Imprezę 
uświetnił występ zespołu śpiewaczego Klubu 
Seniora z Radomyśli, który jak zawsze jest 
niezawodny i udowadnia, że każdy wiek jest 
dobry do aktywności społecznej, jeśli tylko są 
chęci. Młodzież szalała na koncercie plenerowym 
zespołów ORKIESTRA DNI NASZYCH oraz 
ANDRE.

Ponadto najmłodsi mogli skorzystać 
z malowania twarzy. Dla nich również odbywały 
się  interaktywne zabawy przy czołgu, przyjechało 
wesołe miasteczko i stoiska z zabawami.

Organizatorzy Festiwalu serdecznie dziękują 
darczyńcom i sponsorom, którymi w tym roku 
byli: Firma CONTINO,  Firma Elfeko,  Firma Eltel 
Networks, Firma SAG.

… zgromadził dużą publiczność.

Występ ANDRE…

Członkowie LZPiT WIŚNIEWIACY częstowali 
bułeczkami z wiśnią.

Wójt Krzysztof Kryszczuk w obrzędzie 
zasypywania młodych wiśni.
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Wszędzie powinniśmy pokazywać to, 
co nasze, to, co polskie. Życzę, aby 
ten Festiwal rozwijał się, żeby co raz 
więcej nas tu było, bo ważne jest, 
abyśmy nie wyjeżdżali stąd. A jeśli 
nawet niektórzy wyjadą, to żeby 
dobre wzorce przynosili tutaj, abyśmy 
wspólnie budowali lepszą przyszłość. 

Następnie głos zabrał Jarosław 
Głowacki – I Wiceprezydent Miasta 
Siedlce, który w imieniu Wojciecha 
Kudelskiego serdecznie podziękował 
mieszkańcom gminy Wiśniew 
za korzystanie z dobrodziejstw 
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Pani Marianna urodziła się w 1914 roku w Tworkach i do dnia dzi-
siejszego jest mieszkanką tej miejscowości. Ma dwoje rodzeństwa – 
siostrę i brata. Wychowała dwie córki - Honoratę i Zofię oraz syna 
Zbigniewa. Doczekała się siedmiorga wnucząt i trzynaściorga pra-
wnucząt. Swój jubileusz spędziła w gronie licznej rodziny.

Z ŻYCZENIAMI U 100-LATKI

Z UŚMIECHEM NA USTACH PANI MARIANNA KAMIEŃSKA PRZYWITAŁA GOŚCI, 
KTÓRZY PRZYBYLI DO NIEJ Z OKAZJI 100. ROCZNICY URODZIN.

W Jej rodzinnym domu - z tej okazji - odwiedzili Jubilatkę również: 
Wójt Gminy Wiśniew Krzysztof Kryszczuk, Wiceprzewodnicząca Rady 
Gminy Wiśniew Beata Pasztor oraz Zastępca Kierownika Urzędu Sta-
nu Cywilnego Marlena Salach.

Jubilatka wspomina swoje dzieje - Pomagałam wiele w życiu. 
Wnuczki wszystkie wychowałam. Gdy skończył się czas urlopu macie-
rzyńskiego, dzieci przychodziły i prosiły, by zaopiekować się wnukami. 
Wiedziałam, że może być ciężko, ale nie odmawiałam pomocy. Dużo 
wtedy biegałam – wspomina Pani Marianna z uśmiechem -  bo zda-
rzało się, że jak tylko wyszłam z domu, to słyszałam płacz dziecka. 
Przychodziłam, uspokoiłam je i dalej próbować coś zrobić na podwór-
ku, a za chwilę sytuacja się powtarzała. Potem dodaje - Rodzinę mam 
w różnych zakątkach. Większość mieszka w Polsce, a jeden wnuczek 
mieszka obecnie w Kanadzie. Liczna rodzina to skarb. Cieszę się, że 
dziś są ze mną.

Poprosiliśmy Jubilatkę o zdradzenie przepisu na długowieczność. 
Okazało się, że najważniejsze jest wsparcie rodziny, poczucie humo-
ru, aktywność fizyczna, no i zdrowie oczywiście. Pani Marianna twier-
dzi, że choć czasem nie jest łatwo i są problemy, to trzeba żyć i cieszyć 
się każdą chwilą.

Foto U
G

Foto U
G

W  niedzielę 22 czerwca 2014 r. odbyła się 
uroczystość patriotyczna upamiętniająca 100. 
rocznicę wybuchu I Wojny Światowej, 70. roczni-
cę utworzenia Obozu Partyzanckiego AK w Jacie 
i 70. rocznicę bitwy pod Gręzówką. Na obchodach 
naszą gminę reprezento-
wali wójt gminy Krzysztof 
Kryszczuk oraz przewod-
niczący Rady Gminy Józef 
Orzyłowski.

Uroczystości rozpoczęła Msza świę-
ta sprawowana w intencji Ojczyzny 
w kościele w Gręzówce. Następnie, 
ku pamięci poległych żołnierzy z Jaty, 
22 osoby wzięły udział w biegu na dy-
stansie ponad 7 km.

Kolejnym punktem programu były 
uroczystości z udziałem Kompanii Re-
prezentacyjnej Sił Powietrznych z Dę-
blina pod pomnikiem Żołnierzy AK 
w Jacie. Tam m.in. delegaci z naszej 
gminy – wójt Krzysztof Kryszczuk oraz 

KU CZCI POLEGŁYCH…

przewodniczący Józef Orzyłowski – złożyli kwiaty czcząc pamięć pole-
głych w obronie Ojczyzny.

W godzinach popołudniowych na boisku sportowym w Żdżarach 
zaprezentowano militaria z II Wojny Światowej. Odbył się tam rów-
nież koncert laureatów pieśni patriotycznych oraz koncert zespołu 
„De Press” poświęcony Żołnierzom Wyklętym.
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Po raz pierwszy na terenie gminy Wiśniew od-
była się – już VII – Parafiada Dekanatu Doma-
nickiego. W  środę 25.06.2014 r. do Śmiar przy-
jechały dzieci i  młodzież z  parafii: Domanice, 
Seroczyn, Ruda Wolińska, Wodynie, Żeliszew, 
aby razem z gospodarzami poprzez sport i czyn-
ny wypoczynek wychwalać Boga i  promować 
zdrowy tryb życia. Liczyliśmy na przyjazd silnej 
grupy z  parafii Skórzec, co by jeszcze bardziej 
uatrakcyjniło rywalizację o  Puchar Przechodni 
Dekanatu, który do tego roku był w posiadaniu 
parafii Seroczyn, ale tym razem byli nieobecni.

Patronat nad parafiadą objął wójt gminy Wiśniew – Krzysztof 
Kryszczuk, proboszcz parafii Śmiary - ks. Sławomir Groszek i Dyrektor 
Zespołu Oświatowego w Śmiarach - Anna Dziedzina.

O godz. 9.00 uroczystość rozpoczęła się Mszą św., którą celebrował 
ks. Sławomir Groszek, a homilię wygłosił dziekan dekanatu domanic-
kiego - ks. dr Jerzy Grochowski. Obecni byli również: ks. Sławomir 
Sulej z Żeliszewa, ks. Bogdan Potapczuk z Seroczyna oraz ks. Andrzej 
Polak z Rudy Wolińskiej. Gościliśmy też wójta gminy Wodynie - Ma-
riana Sekulskiego.

Na obiektach sportowych Zespołu Oświatowego w Śmiarach, któ-
re położone są w „przepięknych okolicznościach przyrody” po godz. 
10.00 rozpoczęły się zawody. Opiekę medyczną nad uczestnikami 
sprawowali strażacy z OSP Wiśniew, za co bardzo serdecznie dzięku-
jemy.

Przepyszną strawą w postaci pierogów, grochówki, bigosu i zupy 
pomidorowej oraz wykwintnymi kanapkami ugościły wszystkich do 
syta panie: Anna Krasuska, Barbara Młynarczyk, Bogumiła Ługow-
ska oraz panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Plut, Mroczek i Łupin, 
a mamy naszych dzieci upiekły pyszne ciasta.

W rywalizacji sportowej reprezentacje szkół podstawowych i gim-
nazjów zmierzyły się ze sobą w następujących konkurencjach: in-
dywidualny bieg przełajowy, skok w dal, rzut piłeczką palantową, 
tor przeszkód oraz turniej piłki nożnej. Sędzią głównym był Dariusz 
Olszewski – nauczyciel wychowania fizycznego, który czuwał nad 

ZO W ŚMIARACH GOSPODARZEM VII PARAFIADY

sprawnym przebiegiem i współzawodnictwem zgodnym z zasadą fair 
play. Gminny animator sportu - Robert Pierog sędziował mecze piłki 
nożnej drużyn ze szkół podstawowych. Bardzo solidnie, za co należą 
się też słowa uznania, mecze piłkarskie uczniów gimnazjum sędzio-
wali absolwenci naszej szkoły: Rafał Goś, Piotr Płatek, Paweł Okniń-
ski i Artur Ługowski. Piotr Biały - nauczyciel wychowania fizycznego 
oraz Ewa Domańska - nauczycielka matematyki (oboje z ZO Śmiary) 
w szybki sposób zliczali punkty i koordynowali przebieg kolejnych 
konkurencji, co przy tej ilości drużyn i uczniów startujących indywi-
dualnie było nie lada sztuką.

Jakub Krasuski (SP w Śmiarach) zajął I miejsce w trudnym do wyko-
nania torze przeszkód, Grzegorz Grzyb (SP w Śmiarach) zajął I miejsce 
w skoku w dal z doskonałym wynikiem, Grzegorz Ambrozik, Wiktoria 
Burdziłowska, Grzegorz Tyszkiewicz, Dariusz Okniński, Sebastian 
Krasuski, Weronika Wysokińska, Beata Wysokińska – uczniowie 

naszej szkoły znaleźli się na podium. Drużyny piłkarskie chłopców SP 
i GP ZO w  Śmiarach wywalczyły III miejsca.

Piękne puchary, medale i dyplomy ufundowane przez wójta gminy 
Wiśniew ucieszyły zwycięzców - a zwycięzcami byli wszyscy przybyli.

Klasyfikacja generalna VII Parafiady:
I miejsce – Domanice – 200 pkt.
II miejsce- Seroczyn – 188 pkt.
III miejsce- Żeliszew – 170 pkt.
IV miejsce – Śmiary- 154 pkt.
V miejsce- Ruda Wolińska- 44 pkt.
VI miejsce- Wodynie – 34 pkt.
Po klasyfikacji generalnej  puchar przechodni na kolejny rok trafił 

do Domanic .
Serdeczne podziękowania należą się wszystkim uczestnikom pa-

rafiady za uczestnictwo w zawodach i rywalizację w duchu fair play. 
Dziękujemy nauczycielom i księżom za opiekę nad dziećmi i młodzie-
żą oraz wszystkim tym, bez których te zawody nie mogłyby się odbyć- 
organizatorom oraz rodzicom. Dziękujemy też za pogodę i za to, że 
nikomu nic się nie stało! Do zobaczenia w przyszłym roku!         

                      

Tekst: Bożena Michalak 
Dariusz Olszewski 

Zdjęcia: Hanna Jastrzębska
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Nie zabrakło poezji wielkiej poetki i piosenek, chociażby „Małgośka”, „Tyl-
ko nie pal”, czy „Niech żyje bal”. Usłyszeliśmy również „Wariatkę”, „Na zakrę-
cie” oraz „Oczy tej małej”. Niezwykle uzdolnieni uczniowie prezentowali swe 
umiejętności nie tylko w recytacji, czy śpiewie, ale również w tańcu i grze na 
instrumentach (akordeon, skrzypce, cymbałki, bębenek, trójkąt, grzechot-
ka). Muzycznie wspierali ich A. Karpiarz - gitara i J. Mikułowska - pianino, flet. 
Gościnnie wystąpiła O. Mikułowska. Nad całością i układem choreograficz-
nym czuwała A. Zdanowska.

OCZY TEJ MAŁEJ…

WE WTOREK, 15 KWIETNIA BR., W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W WIŚNIEWIE GOŚCILIŚMY 
GRUPĘ TEATRALNO-MUZYCZNĄ Z GIMNAZJUM DOMANICE – KOLONIA, KTÓRA ZAPREZENTOWAŁA 

DLA UCZNIÓW ZESPOŁU OŚWIATOWEGO W WIŚNIEWIE MONTAŻ SŁOWNO-MUZYCZNY 
POŚWIĘCONY TWÓRCZOŚCI AGNIESZKI OSIECKIEJ PT. „OCZY TEJ MAŁEJ...”.

SZALEŃSTWO KABARETOWE JUŻ ZA NAMI

Publikacja przygotowana i wydana w ramach realizacji zadania publicznego gminy Wiśniew w zakresie 
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Opracowanie i wydanie publikacji 
o historii miejscowości Wiśniew i gminy Wiśniew”.

W książce znalazły się dwa wykłady: Dawniejsze dzieje Wiśniewa 1418-1918 - autorstwa doktora Ryszarda 
Pachecka oraz Wiśniew jako siedziba gminy w latach 1656-2013. Próba zarysu doktora Wiesława Charczuka.

Promocja książki miała miejsce 15 czerwca 2014 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiśniewie. 
Elektroniczna wersja opracowania została zamieszczona na stronie internetowej www.wisniew.pl na prawej 
belce, po kliknięciu w zdjęcie okładki. Osoby zainteresowane nabyciem publikacji mogą to uczynić w Urzędzie 
Gminy Wiśniew pok. nr 3. Zachęcamy do lektury.

WIŚNIEW, miejscowość – gmina, 1418-2013

Przegląd skeczy kabaretowych oraz piosenek 
organizowany podczas „Majówki Oknińskiej 
z Humorem”, to impreza wyczekiwana z niecier-
pliwością przez kabareciarzy z naszego regionu. 
W tym roku już po raz czwarty mieszkańcy Sta-
rych Oknin zaprosili nas na imprezę, która od-
była się 18 maja 2014 roku w Gminnym Centrum 
Kół Gospodyń Wiejskich w Starych Okninach.

W tym roku na scenie zaprezentowali swe umiejętności: uczniowie 
ZO w Radomyśli z przedstawieniem pt. „Kopciuszek”, przedstawicie-
le ZO w Śmiarach w skeczu „Ludzie – dwunożni łowcy”, Koło Gospo-
dyń Wiejskich z Radomyśli, Kabaret Młodzieżowy Look – off z Zalesia 
w skeczach: „Wizyta w GOPS”, „Zabieg leczniczy”, „Tropikana”, Koło 
Gospodyń Wiejskich z Gręzówki – tego dnia w formie zespołu wokal-
nego „Kumpele” wykonało kilka piosenek ludowych, Koło Gospodyń 
Wiejskich w Starych Okninach w skeczu „Wiejskie pogaduchy”, Jan-
ko Muzykant, Zespół Seniora z Radomyśli pod kierownictwem Anety 
Karczmarskiej.

Na deskach GCKGW wystąpili również młodzi mieszkańcy gminy 
– przedstawiciele Sekcji Muzycznej działającej pod kierownictwem 
Pawła Ksionka przy GOK-u w Wiśniewie, a byli to: Paulinka Krasuska 

z Daćbog (7 lat, keyboard), Konrad Skolimowski z Bork-Paduch (12 lat, 
akordeon), Marcin Jastrzębski z Bork-Paduch (keyboard) oraz Karol 
Krasuski z Plut (13 lat, akordeon).

Występy na scenie miały bardzo zróżnicowaną formę. Ich celem 
było rozbawienie i zaskoczenie publiczności. W tym roku nie przy-
znano miejsc na podium. Występujący dali z siebie wszystko, dlatego 
każda grupa dostała pamiątkowy dyplom.

Występy przygotowane przez uczestników przeglądu bardzo podo-
bały się licznie przybyłej publiczności, nawet trema nie przeszkodziła 
w profesjonalnym odegraniu ról przez uczestników.

Foto GO
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PSY DO ADOPCJI

JEŚLI WŁAŚNIE ZASTANAWIASZ SIĘ NAD NOWYM 
DOMOWNIKIEM I NIE JEST CI OBOJĘTNY 

LOS PORZUCONYCH ZWIERZĄT ZAPRASZAMY DO 
ADOPCJI NASZYCH CZWORONOGÓW.

CHROŃ SWOJE DANE OSOBOWE!

W URZĘDZIE GMINY WIŚNIEW MOŻNA POTWIERDZIĆ 

PROFIL ZAUFANY

Profil zaufany to zestaw da-
nych elektronicznych, które 
identyfikują osobę w systemie 
podmiotów wykorzystujących 
profil zaufany jako metodę uwie-
rzytelnienia. Posiadając nazwę 
użytkownika (login), hasło oraz 
adres poczty elektronicznej (na 
który przesłany jest jednorazo-
wy kod autoryzacyjny), możesz 

załatwić wiele spraw urzędowych bez wychodzenia z domu, 24 go-
dziny na dobę, z dowolnego miejsca. Jest to więc nieodpłatny podpis 
elektroniczny.

Z tym podpisem można załatwić drogą elektroniczną sprawy z za-
kresu: 
1.    Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 
2.    Platformy Usług Elektronicznych ZUS; 
3.    Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców; 
4.    ePUAP – w urzędzie gminy.

Pierwszy profil zaufany urząd potwierdził dla Wójta Gminy Wi-
śniew – Krzysztofa Kryszczuka.

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

Profil zaufany został wprowadzony w ramach projektu „Profesjo-
nalny Urząd – Kompetentny Urzędnik”, który Gmina Wiśniew realizu-
je we współpracy z sąsiednimi samorządami.  

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

Jeśli nie możecie ich adoptować sami, polećcie je znajomym!

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nikt nie może zatrzy-
mać dowodu osobistego, chyba że możliwość taka wynika z wyraźne-
go uregulowania zawartego w przepisach prawa. Powyższe oznacza, 
że przedsiębiorcy nie mają podstawy prawnej, aby żądać od swoich 
klientów pozostawienia dowodu osobistego ,,pod zastaw”. Działanie 
takie wiąże się z dużym niebezpieczeństwem wykorzystania danych 
zawartych w dowodzie osobistym (lub innym dokumencie tożsamo-
ści) klienta przez nieuczciwego przedsiębiorcę do działania na szkodę 
osoby.

W przypadku utraty dowodu osobistego, fakt ten powinien być 
niezwłocznie zgłoszony w dowolnym urzędzie miasta lub gminy, 
a w przypadku utraty dowodu osobistego poza granicami kraju, 
w urzędzie konsularnym. Dokument taki zostanie natychmiast unie-
ważniony w systemie informatycznym, co daje gwarancję bezpie-
czeństwa posiadaczowi dokumentu, że nie zostanie obciążony ne-

gatywnymi skutkami w przypadku nielegalnego posłużenia się doku-
mentami przez nieuczciwego znalazcę.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa osoby, która utraciła dowód oso-
bisty, fakt ten należy zgłosić do  dowolnego banku. Powyższe zostanie 
odnotowane w systemie informatycznym, do którego dostęp mają 
wszystkie banki, co skutkować będzie uniemożliwieniem zaciągnięcia 
zobowiązania przez przestępcę z wykorzystaniem danych osobowych 
poszkodowanej osoby.
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KARTA  DUŻEJ  RODZINY

W dniu 27 maja 2014 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę nr 85 
w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodziet-
nych, zwanego dalej „programem” oraz przyjęła rozporządzenie Rady 
Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego 
programu dla rodzin wielodzietnych, zwanego dalej „rozporządze-
niem”. Uchwała i rozporządzenie wchodzą w życie w dniu 16 czerwca 
2014 r.

Celem programu jest podjęcie działań na rzecz rodzin wielodziet-
nych, zarówno przez właściwych ministrów, jak i przez inne podmioty, 
w tym niepubliczne, które mogą zapewnić rodzinom wielodzietnym 
szczególne uprawnienia w ramach prowadzonej działalności. Należy 
podkreślić, że program ma zasięg ogólnokrajowy, zatem adresowany 
jest do członków rodzin wielodzietnych bez względu na ich miejsce 
zamieszkania.

Za członków rodziny wielodzietnej uznaje się rodzica (rodziców) 
oraz jego małżonka mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci 
w wieku do ukończenia 18. roku życia, w przy-
padku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole 
wyższej − do ukończenia 25. roku życia, na-
tomiast bez ograniczeń wiekowych – w przy-
padku dzieci legitymujących się orzeczeniem 
o umiarkowanym albo znacznym stopniu nie-
pełnosprawności. Pod pojęciem rodzica należy 
rozumieć także rodzica zastępczego (rodziców  
zastępczych) lub osobę (osoby) prowadzącą ro-
dzinny dom dziecka. Natomiast zaproponowa-
na definicja dziecka obejmuje również dziecko, 
nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę 
zastępczą oraz pełnoletniego wychowanka ro-
dzinnej pieczy zastępczej, pozostającego w do-
tychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzin-
nym domu dziecka na zasadach określonych 
w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.).

Dokumentem identyfikującym członków rodziny wielodzietnej jest 
Karta Dużej Rodziny, zwana dalej „Kartą”, wydawana bezpłatnie na 
wniosek członka rodziny wielodzietnej przez wójta (burmistrza lub 
prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania 
członka rodziny wielodzietnej. Oznacza to, że na wójta nałożony został 
obowiązek weryfikacji, czy danej rodzinie przysługują uprawnienia. 
Wójt (burmistrz lub prezydent miasta) do przyznania Karty może upo-
ważnić – w formie pisemnej – swojego zastępcę, pracownika urzędu 
albo kierownika jednostki organizacyjnej gminy, a także inną osobę 
na wniosek kierownika tej jednostki. Karta jest przyznawana na wnio-
sek członka rodziny wielodzietnej.

Składając wniosek o przyznanie Karty, okazuje się oryginały lub 
odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania 
Karty, w szczególności:
1)  w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwier-

dzający tożsamość;

2)  w  przypadku  dzieci  w  wieku  do  ukończenia  18.  roku  życia  
–  akt  urodzenia  lub dokument potwierdzający tożsamość;

3)  w  przypadku  dzieci  w  wieku  powyżej  18.  roku  życia  –  doku-
ment  potwierdzający tożsamość  oraz  zaświadczenie  ze  szkoły  
lub  szkoły  wyższej  o  planowanym  terminie ukończenia nauki 
w danej placówce;

4)  w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarko-
wanym albo znacznym stopniu  niepełnosprawności  w  wieku  
powyżej  18.  roku  życia  –  dokument – 5 –  potwierdzający  
tożsamość  oraz  orzeczenie  o  umiarkowanym  albo  znacznym  
stopniu niepełnosprawności;

5)  w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub ro-
dzinnym domu dziecka −  postanowienie o umieszczeniu w rodzi-
nie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

6)  w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu  rodziny  i  systemie  pieczy  za-
stępczej  −   zaświadczenie  o  pozostawaniu w dotychczasowej 
rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Wójt (burmistrz lub prezydent miasta) będzie informował człon-
ków rodzin wielodzietnych o przysługujących im na podstawie pro-
gramu uprawnieniach. W momencie wydania Karty będzie zobo-

wiązany do wskazania strony internetowej 
urzędu obsługującego ministra właściwego do 
spraw zabezpieczenia społecznego, na której 
zamieszczony zostanie wykaz uprawnień przy-
sługujących na podstawie programu. Ponadto 
zostanie zobowiązany do ogłaszania aktualne-
go wykazu uprawnień w drodze obwieszczenia 
lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej gminie 
sposób publicznego ogłaszania.

Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny 
wraz ze wymienionymi wcześniej dokumenta-
mi  przyjmowane są w Gminnym Ośrodku Po-
mocy Społecznej w Wiśniewie  ośrodku od dnia 
16 czerwca 2014 r.
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PYTANIA I ODPOWIEDZI:

Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny?
Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzy-

muje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastęp-
czych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest 
każdemu członkowi rodziny. Dochód rodziny nie jest kryterium 
przyznania karty.

Na jak długo przyznawana jest Karta Dużej Rodziny?
Karta Dużej Rodziny przyznawana jest dzieciom do ukoń-

czenia 18. lub 25. roku życia, jeśli uczą się jeszcze w szkole lub 
studiują. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio. Osobom 
niepełnosprawnym karta wydawana jest na czas obowiązywa-
nia orzeczenia o niepełnosprawności.

Jak wygląda Karta Dużej Rodziny?
Karta Dużej Rodziny posiada jeden, ogólnopolski wzór. Ma wymia-

ry 54x85,6 mm (takie, jak np. karta płatnicza lub kredytowa). Karta 
jest spersonalizowana. Oznacza to, ze znajduje się na niej imię i na-
zwisko oraz numer PESEL jej posiadacza. Dodatkowo podana jest 
data ważności karty, jej numer, skrót „KDR” pisany alfabetem Brail-
le’a oraz elementy zabezpieczające przez jej podrobieniem.

Jak i gdzie należy się zgłosić po kartę?
Aby ją otrzymać należy złożyć wniosek w gminie odpowiadającej 

miejscu zamieszkania. W urzędzie gminy będzie podana informacja 
o instytucjach, które zajmują się wydawaniem karty – tam należy 
złożyć wniosek. Wniosek, w imieniu rodziny, może złożyć każdy peł-
noletni jej członek.

Kiedy mogę złożyć wniosek o wydanie karty?
Od 16 czerwca br. rodziny mogą składać wnioski.

Czy Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie?
Tak, Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie, każdej oso-

bie zgłoszonej we wniosku.

Jakie zniżki przysługują posiadaczom karty?
Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które oferowane są 

zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne. Lista 

miejsc i wysokość zniżek dostępna jest tutaj: rodzina.gov.pl. 
Lista jest aktualizowana na bieżąco.

Czym różni się ogólnopolska Karta Dużej Rodziny od tej lo-
kalnej?

Ogólnopolska Karty Dużej Rodziny upoważnia do korzystania ze 
zniżek na terenie całego kraju, a nie tylko w obrębie gminy.

Czy zniżki z tytułu posiadania ogólnopolskiej Karty Dużej Rodzi-
ny anulują zniżki, które przysługują z tytułu posiadania lokalnej 
Karty Dużej Rodziny?

Nie. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny jest uzupełnieniem zni-
żek, do których uprawnia lokalna Karta Dużej Rodziny. Karta jest 
również uzupełnieniem zniżek, które do tej pory przysługują rodzi-
nom, np. w komunikacji krajowej, czy instytucjach kultury.

Czy rodzinom, w których znajdują się osoby niepełnosprawne 
przysługują dodatkowe zniżki?

Zniżki, do których uprawnia Karta Dużej Rodziny, przysługują 
każdemu członkowi rodziny, w jednakowym wymiarze.  Może się 
jednak zdarzyć, że instytucja lub firma, która oferuje zniżki, będzie 
chciała przyznać dodatkową ulgę osobom niepełnosprawnym.

Czy rodzicom, którzy nie są w związku małżeńskim lub są po 
rozwodzie przysługują takie same prawa korzystania z karty?

Rodzice mogą korzystać z przywilejów, jakie daje Karta Dużej Ro-
dziny bez względu na to, czy są małżeństwem. Z karty korzystać 
mogą także małżonkowie rodziców. 

Jak korzystać z Karty Dużej Rodziny?
Miejsca, w których przysługują zniżki oznaczone są specjalnym 

znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Aby skorzystać ze 
zniżki należy w punkcie zakupu biletu wstępu okazać kartę. Z karty 
każdy jej posiadacz może korzystać w dowolnym czasie. Oznacza 
to, że aby skorzystać z karty nie trzeba być całą rodziną w jednym 
miejscu. 

Co zrobić w przypadku zgubienia karty?
Aby otrzymać duplikat karty należy się zgłosić do urzędu gminy. 

Duplikat karty wydawany jest za opłatą 8,71 zł.

CELEM KONKURSU JEST:
✔ ukazanie obszaru gminy Wiśniew jako atrakcyjnego turystycznie 

i przyrodniczo, przy pomocy fotograficznych środków wyrazu,
✔ upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki,
✔ aktywizacja mieszkańców.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie (lub dostar-
czenie osobiste) do 1 września 2014 r. fotografii w postaci odbitek 
formatu minimum 10x15 cm i płyty CD/DVD ze zdjęciami najciekaw-
szych miejsc z terenu gminy Wiśniew oraz formularza zgłoszeniowe-
go dostępnego na stronie www.wisniew.pl na adres: Urząd Gminy 

Uwaga KONKURS FOTOGRAFICZNY

Wiśniew, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew, pok. nr 3 z dopiskiem 
„Konkurs fotograficzny”.

Osoby, które nie ukończyły 18 lat, mogą wziąć udział w Konkursie 
za zgodą rodziców lub innych przedstawicieli ustawowych.

Nadesłane zdjęcia będą oceniane przez Jury m.in. na podstawie 
poniższych kryteriów:
	✔ oryginalność,
	✔ walory artystyczno-wizualne,
	✔ ulotność zjawiska,
	✔ jakość zdjęć.
W konkursie przewidziano atrakcyjne nagrody. 

Wszystkich miłośników (amatorów i profesjonalistów) fotografii, zameldowanych na terenie gminy Wiśniew 
serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym. Zadaniem jest uwiecznienie najciekawszych 
miejsc z terenu gminy Wiśniew. 
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MIĘDZYGMINNE ZAWODY SPORTOWO – 
POŻARNICZE – SEROCZYN 2014

Już po raz siódmy strażacy ochotnicy z  gmin: Wi-
śniew i Wodynie rywalizowali w zawodach sportowo 
– pożarniczych. Tym razem super puchar otrzymali 
strażacy z OSP Wiśniew.

W niedzielę 29 czerwca 2014 roku na boisku sportowym w Sero-
czynie – gmina Wodynie odbyły się Międzygminne Zawody Sportowo 
– Pożarnicze OSP drużyn z gminy Wiśniew i z gminy Wodynie. W ry-
walizacji o Super Puchar wzięło udział 14 drużyn męskich oraz 2 ko-
biece. Z gminy Wiśniew startowało 7 drużyn męskich, a z gminy Wo-
dynie 7 męskich oraz 2 kobiece. Zawody rozgrywane były w dwóch 
konkurencjach: sztafeta pożarnicza z przeszkodami i ćwiczenie bojo-
we. Sędzią głównym zawodów był mł. bryg. Mariusz Mokicki.

Oto ostateczne wyniki drużyn z gminy Wiśniew:
kat. ĆWICZENIE BOJOWE:
I miejsce – OSP Wiśniew – 40,20 pkt.,
II miejsce – OSP Stare Okniny – 40,34 pkt.,
III miejsce – OSP Borki – Kosiorki – 45,84 pkt.,
IV miejsce – OSP Radomyśl – 47,84 pkt.,
V miejsce – OSP Śmiary – 54,06 pkt.,
VI miejsce – OSP Gostchorz – 54,52 pkt.,
VII miejsce – OSP Wólka Wiśniewska – 118,53 pkt.

kat. SZTAFETA POŻARNICZA 7×50 m. z przeszkodami:
I miejsce – OSP Wiśniew – 58,63 pkt.,
II miejsce – OSP Stare Okniny – 61,96 pkt.,
III miejsce – OSP Wólka Wiśniewska – 62,28 pkt.,
IV miejsce – OSP Borki – Kosiorki – 65,42 pkt.,

V miejsce – OSP Śmiary – 65,56 pkt.,
VI miejsce – OSP Gostchorz – 67,98 pkt.,
VII miejsce – OSP Radomyśl – 70,76 pkt.

Klasyfikacja generalna gminy Wiśniew przedstawia się następująco:
I miejsce – OSP Wiśniew z wynikiem  98,83 pkt.,
II miejsce – OSP Stare Okniny z wynikiem 102,30 pkt.,
III miejsce – OSP Borki – Kosiorki z wynikiem 111,26 pkt.,
IV miejsce – OSP Radomyśl z wynikiem 118,60 pkt., 
V miejsce – OSP Śmiary z wynikiem  119,62 pkt.,
VI miejsce – OSP Gostchorz z wynikiem 122,50 pkt.,
VII miejsce – OSP Wólka Wiśniewska z wynikiem  180,81 pkt.

W rywalizacji drużyn z gmin Wiśniew i Wodynie Super Puchar 
w kat. mężczyzn zdobyła, po trzech latach, znów Gmina Wiśniew. 
Gratulujemy!

W piątek, 23 maja 2014 roku, miała miejsce II Szta-
feta Niepodległości śladami ks. generała Stanisława 
Brzóski. Młodzież przemierzyła trasę Łuków – Sie-
dlce – Sokołów Podlaski. Uczestnicy sztafety prze-
biegli również przez teren naszej gminy. Dziękujemy 
mieszkańcom Wiśniewa oraz dzieciom, młodzieży 
i nauczycielom z ZO w Wiśniewie za gorące powitanie 
uczestników biegu.

Bieg młodzieży z Macierzy Polski i Wileńszczyzny upamiętnia 151. 
rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego, największego zrywu nie-
podległościowego Polaków. To wydarzenie ma znaczenie dla każdego 
pokolenia. To dzięki powstańcom nie zaginęła nasza tożsamość na-
rodowa. Pamiętając o tamtych trudnych czasach, o krwi przelanej 
„W imię Boga za wolność Naszą i Waszą”, organizatorzy zachęcali do 
uczczenia sztafetą Niepodległości pamięci osób, które zginęły za Oj-
czyznę.

Uczestnicy sztafety wystartowali o godz. 8:15 spod Pomnika ks. 
gen. Stanisława Brzóski na terenie Rezerwatu Jata. Przedstawiciele 
naszej gminy, około 10.30, dołączyli do sztafety w Gostchorzy.

Na placu przed Urzędem Gminy Wiśniew na zawodników czeka-
ły dzieci, młodzież i nauczyciele z ZO w Wiśniewie oraz mieszkańcy 
Wiśniewa z gorącym powitaniem. Tu odmówiono modlitwę za dusze 
bohaterów poległych w obronie Ojczyzny, a delegacja Sztafety zapali-
ła znicze i złożyła wiązankę kwiatów przy „Pomniku Niepodległościo-
wym”.

Po krótkich przemówieniach przedstawiciele samorządu gminy 
Wiśniew – wójt gminy Krzysztof Kryszczuk, zastępca wójta Józef Jan 
Romańczuk, proboszcz parafii Wiśniew ks. Henryk Krupa, Paweł 
Ksionek, Kamil Izdebski, Michał Kryszczuk oraz młodzież z ZO w Wi-
śniewie pod opieką nauczycieli Katarzyny Dziuby i Tomasza Okniń-
skiego odprowadzili biegnących do granic Wiśniewa. 

II SZTAFETA NIEPODLEGŁOŚCI

Foto U
G

Foto U
G
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O godzinie 11.30 w kościele parafialnym w Śmiarach została od-
prawiona Msza święta w intencji wszystkich strażaków, którą celebro-
wali: proboszcz tej parafii – ks. Sławomir Groszek oraz ks. kanonik 
Aleksander Kucharczuk.  W homilii ks. proboszcz dziękował straża-
kom - Cieszymy się, że są strażacy w naszej gminie i parafii, i że swo-
je świętowanie rozpoczynają od uczestnictwa we Mszy św. Pięknie 
wyglądacie w tych mundurach i życzę Wam, żeby całe Wasze życie 
tak pięknie wyglądało – to Wasze zmaganie się każdego dnia w życiu 
zawodowym oraz rodzinnym; abyście zawsze umieli wybierać to, co 

dobre, to, co piękne. Być może nieraz bę-
dzie trudno, ale Wy macie dawać świadec-
two, macie dawać przykład innym, że idzie-
cie przez życie nie sami, lecz idziecie razem 
z Chrystusem.

Po nabożeństwie wszyscy udali się na 
plac przy strażnicy OSP w Śmiarach. Tam 
Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP 
RP w Wiśniewie i jednocześnie wójt gminy 
Wiśniew - Krzysztof Kryszczuk podziękował 
druhom strażakom za ich poświęcenie dla 
naszej Małej Ojczyzny i jej mieszkańców. 
Podziękował za obecność w uroczysto-
ściach radnym Rady Gminy Wiśniew, soł-
tysom, mieszkańcom gminy Wiśniew oraz 
zaproszonym gościom, a w szczególności: 
Posłowi na Sejm RP Krzysztofowi Borkow-
skiemu, Zastępcy Komendanta Miejskiego 
PSP w Siedlcach mł. bryg. Waldemarowi 
Rostkowi, Wiceprzewodniczącemu Komisji 
Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego ZOSP 
RP w Warszawie i jednocześnie Przewodniczącemu Rady Gminy Wi-
śniew druhowi Józefowi Orzyłowskiemu, Członkowi Prezydium Za-
rządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Siedlcach druhowi Jackowi 
Barbasiewiczowi, Zastępcy Wójta Gminy Wiśniew druhowi Józefowi 
Romańczukowi, Dyrektorowi Międzygminnego Banku Spółdzielczego 
w Zbuczynie Oddział w Wiśniewie Jackowi Rymuzie.

GMINNY DZIEŃ STRAŻAKA

4 MAJA, W DNIU PATRONA STRAŻAKÓW ŚW. FLORIANA, W NASZEJ GMINIE ODBYŁ SIĘ
 GMINNY DZIEŃ STRAŻAKA. TYM RAZEM W ŚMIARACH.

Foto U
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Następnie wręczono odznaczenia wyróżniającym się strażakom. 
W imieniu odznaczonych druh Józef Romańczuk podziękował Zarzą-
dowi Gminnemu ZOSP w Wiśniewie za rekomendacje do odznaczeń. 
Mówił, że (…) wszyscy jesteśmy ochotnikami i każde odznaczenie mo-
bilizuje nas do dalszej pracy. Podziękowania za odznaczenia przekazał 
również sołtys sołectwa Śmiary – Adam Biernacki.

Poseł na Sejm RP Krzysztof Borkowski wyraził zadowolenie z moż-
liwości uczestnictwa w gminnych uroczystościach Dnia Strażaka. Mó-
wił, że jest to ważny dzień dla wszystkich strażaków. Podziękował za 

ich służbę. Życzył, aby straż  na terenie gminy była 
jak najlepiej dosprzętowiona, lecz żeby ten sprzęt 
był jak najrzadziej wykorzystywany w akcjach.

- Macie piękny pododdział strażacki, pięknie 
umundurowany. Cieszę się, że w Waszej gminie 
coś takiego jest. Z powodzeniem możecie brać 
udział w uroczystościach powiatowych – mówił 
mł. bryg. Waldemar Rostek. – Dzień strażaka 
ma to do siebie, że wspominamy różne sukcesy 
strażackie, zaangażowanie w kierunku pomocy 
innym. Serdecznie za to dziękuję Wam jako stra-
żakom, bo często bywa tak, że odrywacie się od 
swoich zajęć prywatnych. Gdy wyje syrena bie-
gniecie, by ratować życie ludzkie lub mienie nie 
patrząc na swoje zdrowie, czy nawet narażenie 
własnego życia. (…) Korzystacie z dobrego sprzę-
tu. Taki sprzęt jest potrzebny strażakom i na pew-
no wesprze Was  w niesieniu pomocy innym.

Następnie gospodarz uroczystości prezes OSP Śmiary i jednocze-
śnie Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP w Wiśniewie  – 
druh Tadeusz Dąbrowski zaprosił wszystkich uczestników uroczysto-
ści na poczęstunek.
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SEKTOR I ODPADY KOMUNALNE ODPADY SELEKTYWNE
II półrocze II półrocze

Lipniak, Stok Wiśniewski, Myrcha, 
Wólka Wołyniecka, Wólka Wiśniewska, 
Mościbrody, Mościbrody Kol.

14 lipca, 11 sierpnia, 8 września
13 października, 10 listopada, 
8 grudnia

29 września
5 grudnia

SEKTOR II II półrocze II półrocze

Helenów, Borki – Kosiorki, Borki – Sołdy, 
Borki – Paduchy, Ciosny

15 lipca, 12 sierpnia, 9 września
14 października, 12 listopada, 
9 grudnia

30 września
8 grudnia

SEKTOR III II półrocze II półrocze

Zabłocie, Okniny – Podzdrój, Radomyśl, 
Nowe Okniny, Stare Okniny, Gostchorz

16 lipca, 13 sierpnia
10 września, 15 października
13 listopada, 10 grudnia

1 października
9 grudnia

SEKTOR IV II półrocze II półrocze

Tworki, Pluty, Daćbogi, Mroczki, Śmiary
Łupiny, Kaczory

17 lipca, 14 sierpnia, 
11 września, 16 października, 
14 listopada, 11 grudnia

2 października
10 grudnia

SEKTOR V II półrocze II półrocze

Wiśniew, Wiśniew – Kolonia
18 lipca, 18 sierpnia, 12 września
17 października, 17 listopada, 
12 grudnia

3 października
11 grudnia

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW 
W GMINIE WIŚNIEW NA ROK 2014  II PÓŁROCZE

W dniu odbioru proszę wystawiać śmieci  do godziny 7:00

Na terenie gminy Wiśniew funkcjonuje system śmieciowy i to 
całkiem dobrze. Mamy odbiór odpadów zmieszanych co miesiąc, 
selektywnych /papier, plastik, szkło opakowaniowe/ średnio co 3 
miesiące (od stycznia 2015 r. co miesiąc) oraz do dyspozycji Gmin-
ny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych usytuowany 
na terenie oczyszczalni ścieków w Wiśniewie. Czynny od ponie-
działku do soboty w godzinach: od 8:00 do 18:00.
Mimo to:
wciąż są wyrzucane reklamówki i worki ze śmieciami przy drogach 
i w lasach, często z czystych samochodów. Wciąż są wywożone 
na teren żwirowisk: szkło, plastik, odpady poremontowe, stare 
lodówki, telewizory, opony itp. oraz wciąż trwa precedens spa-
lania śmieci w piecach grzewczych, o czym świadczy snujący się 
z komina, niemy świadek, śmierdzący i gryzący dym. Wszystko to 
zanieczyszcza i zatruwa środowisko, w którym żyjemy my i nasze 

dzieci. Odpady te zagrażają naszemu zdrowiu i opinii o naszym tu-
rystycznym regionie. Koszty związane z oczyszczeniem lasów i żwi-
rowisk będą olbrzymie i w konsekwencji poniesiemy je wszyscy. 
Kto tak zatem śmieci? Otóż są to również i Ci którzy żyją wśród 
nas, uważający się za szlachetnych, przyzwoitych, zapracowanych, 
zwyczajnych ludzi. Są to również jedni z nas, ludzie dbający o wła-
sny wizerunek i prestiż, niby wrażliwi i dobrzy, pełni mądrości ży-
ciowej, ale i pełni krytyki wobec innych, „znający” się na wszystkim 
i wszystkich, zapatrzeni w siebie, wychowujący w miłości i trosce 
dzieci, dbający o czystość i porządek swoich ślicznych posesji. Co 
się z nami dzieje? Dlaczego śmiecimy? 
Proszę mieszkańców o powszechną mobilizacjęw piętnowaniu 
tego typu zachowań i kategoryczną walkę z osobami śmiecącymi.

Wójt Gminy Wiśniew
/-/ Krzysztof Kryszczuk

SZANOWNI MIESZKAŃCY

PRZYPOMINAMY O TERMINACH WNOSZENIA OPŁAT ZA ŚMIECI W II PÓŁROCZU 2014 r. 
1. do 15 lipca –  za lipiec i sierpień
2. do 15 września  –  za wrzesień i październik
3. do 15 listopada – za listopad i grudzień



Gminne Wieści 23

SPORT
LIGA REGIONALNA LZS

W  dniu 11.05.2014 r. na boisku „Ruda” w  Wi-
śniewie gminna drużyna UKS Wiśniew rozegra-
ła inauguracyjny mecz z LZS Żeliszew w ramach 
rozgrywek Ligi Regionalnej LZS w  piłce nożnej 
„Wiosna 2014”.  

Zawodnicy UKS przez całe spotkanie byli drużyną dominującą i po 
90 minutach zasłużenie odnieśli zwycięstwo 4:0. Cieszy fakt, iż do ze-
społu dołączyło 6 nowych zawodników, którzy już w pierwszym me-
czu dołożyli swoją „cegiełkę” do cennych pkt.

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za godne reprezentowanie 
barw naszej Gminy.

TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO

W niedzielę 18.05.2014 r. na „Orliku” w Wiśnie-
wie odbył się  Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar 
Dyrektora GOK – u w Wiśniewie.

Do Turnieju przystąpiło 6 amatorów tenisa ziemnego. Turniej trwał 
9(!) godzin. A oto wyniki zmagań sportowców:

- I miejsce zajął Grzegorz Gontarz,
- II miejsce zajął Wojciech Czerski,
- III miejsce zajął Mariusz Cabaj.

Nagrody w imieniu Dyrektora GOK – u  wręczył gminny animator 
sportu Robert Pierog. Wszystkim serdecznie gratulujemy i zaprasza-
my na kolejne turnieje tenisa ziemnego, które będą się odbywały na 
korcie tenisowym w Wiśniewie.

GMINNY TURNIEJ PIŁKI RĘCZNEJ 

We wtorek 20 maja 2014 r.   na boisku sporto-
wym w Śmiarach odbył się Gminny Turniej Piłki 
Ręcznej Dziewcząt i Chłopców szkół podstawo-
wych i gimnazjalnych zaliczany do RYWALIZACJI 
SPORTOWEJ SZKÓŁ GMINY WIŚNIEW.

Zarówno w turnieju pań jak i panów mecze rozegrane zostały sys-
temem ,,każdy z każdym’’.

Oto wyniki zmagań dziewcząt szkół podstawowych: I miejsce - Ra-
domyśl, II miejsce - Śmiary, III miejsce - Wiśniew.

Rezultaty uzyskane przez chłopców szkół podstawowych: I - Rado-
myśl, II - Śmiary, III - Wiśniew.

A o to klasyfikacja zmagań sportowych dziewcząt gimnazjum: I - 
Wiśniew, II - Radomyśl, III - Śmiary.

Poniżej prezentujemy rezultaty chłopców: I - Śmiary, II - Wiśniew, 
III - Radomyśl.

Zawody stały na dość wysokim poziomie i dostarczyły nie lada 
emocji. Wszystkim sportowcom bardzo serdecznie gratulujemy i ży-
czymy sukcesów.

ROZGRYWKI PIŁKARSKIE

25 maja 2014r. na boisku w Wilczonku gminna 
drużyna UKS Wiśniew rozegrała mecz z drużyną 
gospodarzy LZS „Sokół” Sionna pokonując ich 
6:4, tym samym inkasując 3 cenne punkty.

Natomiast 1 czerwca br. na boisku „Ruda” w Wiśniewie zostało ro-
zegrane spotkanie pomiędzy UKS Wiśniew a LZS „Jupiter” Koszewni-
ca, gdzie drużyna gospodarzy odniosła zwycięstwo 4:2.

Informacje i zdjęcia przygotował Robert Pierog.
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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Nagroda w VIII Mazowieckim Festiwalu Kapel Ludowych „Pod Siedlcami w Wiśniewie”
współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach

Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W niedzielę 3 sierpnia 2014 roku już po raz ósmy na skwerze przed 
Urzędem Gminy Wiśniew zgromadzili się miłośnicy muzyki ludowej. 
Na scenie prezentowały się kapele z Mazowsza, Podlasia, Kurpi oraz 
Lubelszczyzny. Oficjalnego otwarcia festiwalu dokonali Janina Doł-
gich - dyrektor GOK w Wiśniewie oraz Józef Orzyłowski - przewodni-
czący Rady Gminy Wiśniew. 

Następnie na scenie wystąpili gospodarze imprezy - Zespół Ludowy 
im. Zb. Myrchy WIŚNIEWIACY, tym razem przy akompaniamencie 
Wojciecha Ostrowskiego. Po występie Wiśniewiaków rozpoczęła 
się prezentacja konkursowa. Dziesięć kapel oceniało Jury w składzie: 
przewodniczący Michał Hołownia – Dyrektor Zespołu Szkół Muzycz-
nych w Siedlcach, Stanisław Wróblewski – były kierownik ZL WIŚNIE-
WIACY oraz Marek Stańczuk – lider zespołu Podoba Mi Się.

W tym roku na wiśniewskiej scenie zaprezentowały się następujące 
kapele ludowe:
•  „Leśniańskie Nutki” z Zakalinek, powiat Biała-Podlaska,
•  „Janko Muzykant” z miejscowości Borki-Kosy, gmina Zbuczyn,
•  „Forte” z Łukowa,
•  „Jaśki” z Kobylnicy, gmina Maciejowice,
•  „Powiślaki” z miejscowości Strych, gmina Maciejowice,
•  „Bocianisko” z Garwolina,
•  „Pod Boram” z Zawad, gmina Baranowo,
•  „Mazowszaki” z Mińska Mazowieckiego,
•  „Melodia” z miejscowości Domaszewnica, gmina Ulan,
•  „Jana Kani z Lipnik”, gmina Łyse.

- Jest to niezwykle ważna impreza, ważny festiwal, który uczy polsko-
ści – mówił przewodniczący Jury, Michał Hołownia. - Muzyką ludową 

POD SIEDLCAMI W WIŚNIEWIE…
WSPÓLNYM ODEGRANIEM „POLKI WIŚNIEWSKIEJ” ORAZ SKOCZNYMI TAŃCAMI ZAKOŃCZYŁ SIĘ 

VIII MAZOWIECKI FESTIWAL KAPEL LUDOWYCH „POD SIEDLCAMI W WIŚNIEWIE…” 
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może się zajmować tylko ten człowiek, który ma pasję, który ją kocha, 
bo bardzo trudno jest zachęcić młodzież dzisiaj do tego rodzaju muzy-
ki. (…) W kryterium oceny braliśmy pod uwagę dobór repertuaru, spo-
sób wykonywania utworu i ogólną prezentację kapeli – dodaje. – Dla-
tego też nagrodę główną – Grand Prix Festiwalu przyznajemy Kapeli 
Jana Kani z Lipnik. Tego rodzaju muzyka i sposób grania na akorde-
onie trzyrzędowym jest w obecnych czasach rzadkością. Zespół, który 
przyjechał do nas z regionu kurpiowskiego doskonale oddaje muzykę 
z tamtych stron. Zwróćmy uwagę, że każdy utwór był profesjonalnie 
wykonany. Każdy z nich był grany w innym tempie, akcenty zgadzały 
się z charakterystycznymi tańcami. Braliśmy również pod uwagę tą 
autentyczność i tą pasję do muzyki ludowej.  

Ponadto nagrody otrzymali:
- I miejsce - Kapela Ludowa „Leśniańskie Nutki”,
- II miejsce - Kapela Ludowa „Powiślaki”,
- III miejsce - Kapela Ludowa „Mazowszaki”.
Wszystkie kapele otrzymały statuetki oraz dyplomy.
Podczas imprezy była możliwość odwiedzenia stoiska Franciszka 
Krasnodębskiego z miejscowości Roguszyn z okolic Węgrowa. Pan 
Franciszek jest profesorem muzyki akordeonowej, lekarzem, który 
wskrzesza nowe życie w stare zniszczone instrumenty oraz tworzy 
własne.

Jak co roku, za zakończenie Festiwalu wszyscy występujący zostali 
ponownie zaproszeni na scenę, by wspólnie wykonać „Polkę wi-
śniewską”. 

Organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniewie przy współ-
pracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego 
i Gminą Wiśniew. 


