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Szanowni Czytelnicy, 

	 Właśnie	 trzymacie	
Państwo	 w rękach	 jubi-
leuszowy	 –	 45.	 numer	
Informatora	 Gminy	 Wi-
śniew	 „GMINNE	 WIEŚCI”.	
Aż	 trudno	 uwierzyć,	 że	
jesteśmy	 już	 razem	 prze-
szło	11	lat!	Pierwszy,	bez-
płatny	 numer	 	 ukazał	 się	

w kwietniu	 2003	 roku.	
Wraz	 z rozwojem	 naszej	
gminy	 rosło	 zaintereso-
wanie	 mieszkańców	 no-
wym	 lokalnym	 periody-
kiem.

Redakcja	„Gminnych	Wie-
ści”	 od	 początku	 współ-
pracowała	 ze	 wszystkimi	
organizacjami	 i stowa-
rzyszeniami	 działającymi	
na	 terenie	 naszej	 gminy,	
a także	 z mieszkańcami.	
Na	 stronach	 gazety	 poja-
wiały	 się	 teksty	 dotyczą-
ce	najważniejszych	spraw	
i wydarzeń	 bliskich	 na-
szym	mieszkańcom.	Jest	to	
czasopismo	 podejmujące	
ważne	dla	regionu	tematy	

ekonomiczne,	 społeczne,	
kulturalne	 i oświatowe.	
Chcemy	 razem	 z miesz-
kańcami	 przeżywać	 ich	
radości	 i smutki,	 sukcesy	
i porażki.	 Pragniemy	 in-
formować	Państwa	o waż-
nych	 wydarzeniach	 czy	
inicjatywach	 mających,	
miejsce	w naszym	 środo-
wisku.

Ten	 numer	 ukazał	 się	
w zmienionej	 formie.	
Elementami	 nowej	 szaty	
graficznej	 są:	 nagłówek	
gazety	 (winieta),	 wyszu-
kany	układ	graficzny	oraz	
zmieniony	 format.	 Mamy	
nadzieję,	 że	 te	 zmiany	
przyczynią	 się	 również	

do	 zwiększenia	 poczyt-
ności	 naszej	 gazety.	 Te-
raz	 wydawana	 będzie	
również	 w zwiększonym	
nakładzie,	 zatem	 mamy	
nadzieję,	 że	 dotrze	 do	
jeszcze	 większego	 grona	
mieszkańców	 i sympaty-
ków	naszej	gminy.	Czeka-
my	na	Państwa	opinie	na	
temat	nowego	wizerunku	
„Gminnych	Wieści”.	

Koniec	 roku	 to	 zwykle	
czas	 na	 podsumowania.	
Nie	 zabraknie	 ich	 rów-
nież	w tym	 numerze.	 Za-
mieszczamy	 informację,	
co	udało	nam	się	osiągnąć	
w inwestycjach	 i remon-
tach	 na	 terenie	 gminy.	

Opisujemy	 również	 sze-
reg	 imprez	 kulturalnych,	
a także	piszemy	o bieżącej	
pracy	pracowników	Urzę-
du	Gminy.
Bez	 mieszkańców	 zebra-
nie	 cennych	 informacji	
byłoby	po	prostu	niemoż-
liwe.	Dlatego	też	serdecz-
nie	 dziękujemy	 naszym	
rozmówcom	za	poświęco-
ny	czas,	serdeczność	i za-
angażowanie.

Życząc	 przyjemnej	 lektu-
ry	 jubileuszowego	 nume-
ru	pozostaję	z szacunkiem
Krzysztof	Kryszczuk
Wójt	Gminy	Wiśniew

INFORMACJA WÓJTA GMINY WIŚNIEW
ZARZĄDZENIA WYDANE W OKRESIE OD 31 LIPCA DO 28 PAŹDZIERNIKA 2014 R.
-	 Nr	 	 279/2014	 z dnia	
31	lipca	2014	r.	w sprawie	
zmian	 w budżecie	 gminy	
na	2014	rok.
-	 Nr	 280/2014	 z dnia	 1	
sierpnia	2014	r.	w sprawie	
powołania	 komisji	 prze-
targowej	 na	 zadanie	 pn.	
„Przygotowanie	oddziałów	
przedszkolnych	 w szko-
łach	 podstawowych	 gmi-
ny	 Wiśniew	 do	 świadcze-
nia	wysokiej	 jakości	usług	
na	 rzecz	 dzieci	 w wieku	
przedszkolnym”.
-	 Nr	281/2014	z dnia	13	
sierpnia	 2014	 r.	 w spra-
wie	 zmiany	 Zarządzenia	
Nr	 279/2014	 Wójta	 Gmi-
ny	Wiśniew	z dnia	31	lipca	
2014	 r.	 w sprawie	 zmian	
w budżecie	gminy	na	2014	
r.
-	 Nr	282/2014	z dnia	13	
sierpnia	2014	r.	w sprawie	
zmian	 w budżecie	 gminy	
na	2014	r.
-	 Nr	283/2014	z dnia	20	
sierpnia	2014	r.	w sprawie	
powołania	 komisji	 prze-
targowej	 na	 zadanie	 pn.	
„Przygotowanie	oddziałów	
przedszkolnych	 w szko-

łach	 podstawowych	 gmi-
ny	 Wiśniew	 do	 świadcze-
nia	wysokiej	 jakości	usług	
na	 rzecz	 dzieci	 w wieku	
przedszkolnym”.
-	 Nr	284/2014	z dnia	20	
sierpnia	2014	r.	w 	sprawie	
powołania	 Zespołu	 Samo-
oceny.
-	 Nr	285/2014	z dnia	25	
sierpnia	 2014	 r.	 w spra-
wie	informacji	o przebiegu	
wykonania	 budżetu	 Gmi-
ny	 Wiśniew,	 informacji	
o kształtowaniu	się	wielo-
letniej	 prognozy	 finanso-
wej,	w tym	o przebiegu	re-
alizacji	przedsięwzięć	oraz	
wykonania	 planów	 finan-
sowych	 instytucji	 kultury	
za	I półrocze	2014	r.
-	 Nr	286/2014	z dnia	25	
sierpnia	2014	r.	w sprawie	
przeprowadzenia	 inwen-
taryzacji	 zdawczo	 –	 od-
biorczej	 w Przedszkolu	
Samorządowym	w Wiśnie-
wie.
-	 Nr	287/2014	z dnia	27	
sierpnia	2014	r.	w sprawie	
powołania	 komisji	 do	 do-
konania	 oceny	 i wydziele-
nia	dokumentacji	niearchi-

walnej	 przeznaczonej	 do	
przekazania	 na	makulatu-
rę	lub	zniszczenie.
-	 Nr	288/2014	z dnia	29	
sierpnia	2014	r.	w sprawie	
zmian	 w budżecie	 gminy	
na	2014	r.
-	 Nr	 289/2014	 z dnia	 2	
września	 2014	 r.	 w spra-
wie	 powołania	 komisji	
przetargowej	 na	 zadanie	
pn.:	Przebudowa	drogi	do-
jazdowej	do	pól	w miejsco-
wości	Zabłocie	
w częściach:	 część	1	 –	 ro-
boty	budowlane;	część	2	–	
dostawa	cementu”.
-	 Nr	 290/2014	 z dnia	 8	
września	 2014	 r.	 w spra-
wie	zmian	w budżecie	gmi-
ny	na	2014	r.
-	 Nr	291/2014	z dnia	12	
sierpnia	2014	r.	w sprawie	
opracowania	 materiałów	
planistycznych	 do	 projek-
tu	uchwały	budżetowej	na	
2015	rok.
-	 Nr	292/2014	z dnia	18	
września	 2014	 r.	 w spra-
wie	 powołania	 komisji	
przetargowej	 do	 przepro-
wadzenia	 przetargu	 na	
dzierżawę	 nieruchomości	

położonej	 w obrębie	 wsi	
Wiśniew.
-	 Nr	 293/2014	 z dnia	
3	 października	 2014	 r.	
w sprawie	 wyznaczenia	
obwodowej	 komisji	 wy-
borczej	dla	celów	głosowa-
nia	korespondencyjnego.
-	 Nr	 294/2014	 z dnia	
13	 października	 2014	 r.	
w sprawie	zmian	w budże-
cie	gminy	na	2014	r.
-	 Nr	 295/2014	 z dnia	
13	 października	 2014	 r.	
w sprawie	 powołania	 Ko-
misji	Inwentaryzacyjnej.
-	 Nr	 296/2014	 z dnia	
14	 października	 2014	 r.	
w sprawie	 powołania	 ko-
misji	 przetargowej	 na	 za-
danie	 pn.:	 „Modernizacja	
oraz	 wyposażenie	 budyn-
ku	 Wiejskiego	 Domu	 Kul-
tury	 w Mroczkach.	 Część	
druga	 –	 dostawa	 wyposa-
żenia	w zadaniach”.
-	 Nr	 297/2014	 z dnia	
14	 października	 2014	 r.	
w sprawie	 powołania	 ko-
misji	 przetargowej	 na	 za-
danie	 pn.:	 Przebudowa	
Wiejskiego	 Domu	 Kultury	
w Łupinach.	 Część	 druga	

–	 dostawa	 wyposażenia	
w zadaniach”.
-	 Nr	 298/2014	 z dnia	
14	 października	 2014	 r.	
w sprawie	 powołania	 Ko-
misji	 Egzaminacyjnej	 do	
przeprowadzenia	 postę-
powania	 egzaminacyjnego	
dla	 nauczyciela	 ubiegają-
cego	się	o awans	na	stopień	
nauczyciela	mianowanego.	
-	 Nr	 300/2014	 z dnia	
17	 października	 2014	 r.	
w sprawie	 powołania	 ko-
misji	 przetargowej	 na	 za-
danie	 pn.:	 „Zakup	 energii	
elektrycznej	 do	 obiektów	
Zamawiającego	 oraz	 jed-
nostek	organizacyjnych”.
-	 Nr	 301/2014	 z dnia	
28	 października	 2014	 r.	
w sprawie	 powołania	 ko-
misji	 przetargowej	 na	
zadanie	 pn.:	 „Odbiór	 od-
padów	komunalnych	z nie-
ruchomości	zamieszkałych	
na	terenie	Gminy	Wiśniew	
i GP	SZOK,	z wyłączeniem:	
zużytych	 baterii	 i akumu-
latorów,	 zużytego	 sprzętu	
elektrycznego	 oraz	 zuży-
tych	opon”.

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ RADĘ GMINY

•	 Nr	 XLIII/303/2014	
w sprawie	zaciągnięcia	po-
życzki	 długoterminowej	
na	 pokrycie	 planowanego	
deficytu	na	wyprzedzające	
finansowanie	 zadania	 in-
westycyjnego	pn.	„Budowa	

Podczas XLIII Sesji 12 sierpnia 2014 r. Rada Gminy podjęła następujące uchwały:

sieci	wodociągowej	z przy-
łączami	 i sieci	 kanalizacji	
sanitarnej	w miejscowości	
Wiśniew”.
•	 Nr	 XLIII/304/2014	
w sprawie	zaciągnięcia	po-
życzki	 długoterminowej	

na	 pokrycie	 planowanego	
deficytu	na	wyprzedzające	
finansowanie	 zadania	 in-
westycyjnego	 pn.	 „Moder-
nizacja	 oraz	 wyposażenie	
budynku	Wiejskiego	Domu	
Kultury	w Mroczkach”.

•	 Nr	 XLIII/305/2014	
w sprawie	zaciągnięcia	po-
życzki	 długoterminowej	
na	 pokrycie	 planowanego	
deficytu	na	wyprzedzające	
finansowanie	 zadania	 in-
westycyjnego	 pn.	 „Rozbu-

dowa	 i nadbudowa	 istnie-
jącego	 budynku	 świetlicy	
wiejskiej	w Łupinach”.
•	 Nr	 XLIII/306/2014	
w sprawie	zmiany	uchwa-
ły	 Rady	 Gminy	 Wiśniew	
Nr	 XLII/302/2014	 z dnia	

24	 lipca	 2014.	 w sprawie	
zmiany	w budżecie	 gminy	
Wiśniew	na	2014	rok.
•	 Nr	 XLIII/307/2014	
w sprawie	 zatwierdzenia	
Planu	Odnowy	Miejscowo-
ści	Borki-Paduchy.
•	 Nr	 XLIII/308/2014	

w sprawie	 zatwierdzenia	
Planu	Odnowy	Miejscowo-
ści	Daćbogi.
•	 Nr	 XLIII/309/2014	
w sprawie	 zatwierdzenia	
Planu	Odnowy	Miejscowo-
ści	Mościbrody.
•	 Nr	 XLIII/310/2014	

w sprawie	 zatwierdzenia	
Planu	Odnowy	Miejscowo-
ści	Pluty.
•	 Nr	 XLIII/311/2014	
w sprawie	 zatwierdzenia	
Planu	Odnowy	Miejscowo-
ści	Radomyśl.
•	 Nr	 XLIII/312/2014	

w sprawie	 zatwierdzenia	
Planu	Odnowy	Miejscowo-
ści	Stare	Okniny.
•	 Nr	 XLIII/313/2014	
w sprawie	 zatwierdzenia	
Planu	Odnowy	Miejscowo-
ści	Śmiary.
•	 Nr	 XLIII/314/2014	

w sprawie	 zatwierdzenia	
Planu	Odnowy	Miejscowo-
ści	Wiśniew.
•	 Nr	 XLIII/315/2014	
w sprawie	 zatwierdzenia	
Planu	Odnowy	Miejscowo-
ści	Wólka	Wiśniewska.

Podczas XLIV Sesji 25 września 2014 r. Rada Gminy podjęła następujące uchwały:

•	 Nr	 XLIV/316/2014	
w sprawie	 wprowadze-
nia	 zmiany	w Uchwale	Nr	
VII/38/03	 Rady	 Gminy	
Wiśniew	 z dnia	 30	 kwiet-
nia	 2003	 r.	 w sprawie	
uchwalenia	Statutu	Gminy	
Wiśniew.
•	 Nr	 XLIV/317/2014	
w sprawie	wyrażenia	zgo-
dy	 na	 zbycie	 nieruchomo-
ści	mienia	gminnego	poło-
żonej	w miejscowości	Stok	
Wiśniewski.
•	 Nr	 XLIV/318/2014	

w sprawie	 upoważniania	
Wójta	 Gminy	 do	 wyraże-
nia	 zgody	 na	 obciążenie	
służebnością	przesyłu	nie-
ruchomości	 mienia	 gmin-
nego	w miejscowości	Bor-
ki-Paduchy.
•	 Nr	 XLIV/319/2014	
w sprawie	 upoważniania	
Wójta	Gminy	do	wyrażenia	
zgody	 na	 obciążenie	 słu-
żebnością	 przesyłu	 nieru-
chomości	 mienia	 gminne-
go	w miejscowości	Łupiny.
•	 Nr	 XLIV/320/2014	

w sprawie	 upoważniania	
Wójta	Gminy	do	wyrażenia	
zgody	 na	 obciążenie	 słu-
żebnością	 przesyłu	 nieru-
chomości	 mienia	 gminne-
go	w miejscowości	Łupiny.
•	 Nr	 XLIV/321/2014	
w sprawie	 przejęcia	 za-
dań	 Powiatu	 Siedleckiego	
z zakresu	zimowego	utrzy-
mania	 dróg	 powiatowych	
w obrębie	gminy	Wiśniew.
•	 Nr	 XLIV/322/2014	
w sprawie	zmiany	uchwały	
w sprawie	wyboru	metody	

ustalenia	opłaty	za	gospo-
darowanie	 odpadami	 ko-
munalnymi	oraz	stawki	tej	
opłaty.
•	 Nr	 XLIV/323/2014	
w sprawie	zmiany	uchwały	
w sprawie	 szczegółowego	
sposobu	 i zakresu	 świad-
czenia	 usług	 w zakresie	
odbierania	 odpadów	 ko-
munalnych	 od	 właścicieli	
nieruchomości	 i zagospo-
darowania	 tych	 odpadów	
w zamian	 za	 uiszczoną	
przez	właścicieli	nierucho-

mości	 opłatę	 za	 gospoda-
rowanie	 odpadami	 komu-
nalnymi.
•	 Nr	 XLIV/324/2014	
w sprawie	zmiany	uchwa-
ły	 w sprawie	 uchwalenia	
Regulaminu	 utrzymania	
czystości	i porządku	na	te-
renie	gminy	Wiśniew.
•	 Nr	 XLIV/325/2014	
w sprawie	 zmiany	 w bu-
dżecie	 gminy	 Wiśniew	 na	
2014	rok.

Podczas XLV Sesji 30 października 2014 r. Rada Gminy podjęła następujące uchwały:

-	Nr	XLV/326/2014	w spra-
wie	 zaciągnięcia	 kredytu	
długoterminowego	 na	 fi-
nansowanie	 planowanego	
deficytu	 budżetu	 gminy	
w 2014	r.	z przeznaczeniem	
na	realizację	zadania	inwe-
stycyjnego:	 „Termomoder-
nizację,	przebudowę	dachu	
i budynku	 Zespołu	 Oświa-
towego	w Wiśniewie”.
Nr	XLV/327/2014	w spra-

wie	zmian	w budżecie	gmi-
ny	Wiśniew	na	2014	rok.
Nr	XLV/328/2014	w spra-
wie	obniżenia	średniej	ceny	
skupu	 żyta,	 stanowiącej	
podstawę	do	obliczenia	po-
datku	 rolnego	na	obszarze	
gminy	 Wiśniew	 na	 2015	
rok.
Nr	XLV/329/2014	w spra-
wie	 stawek	 podatku	 od	
nieruchomości	na	2015	rok	

i zwolnień	w tym	podatku	
obowiązujących	 na	 obsza-
rze	gminy	Wiśniew.
Nr	XLV/330/2014	w spra-
wie	 określenia	 wysokości	
stawek	 podatku	 od	 środ-
ków	 transportowych	 na	
rok	 2015	 obowiązujących	
na	terenie	Gminy	Wiśniew.
Nr	XLV/331/2014	w spra-
wie	 wyrażenia	 zgody	 na	
zawarcie	 porozumienia	

z miastem	 Siedlce	w spra-
wie	 objęcia	 mieszkańców	
Gminy	 Wiśniew	 opieką	
i usługami	 świadczonymi	
przez	środowiskowe	domy	
samopomocy	 prowadzone	
przez	Miasto	Siedlce.
Nr	 XLV/332/2014	
w sprawie	 przeznaczenia	
do	 sprzedaży	 lokali	miesz-
kalnych.
Nr	 XLV/333/2014	

w sprawie	 przeznaczenia	
do	 sprzedaży	 lokali	miesz-
kalnych.
Nr	XLV/334/2014	w spra-
wie	 miejscowego	 planu	
zagospodarowania	 prze-
strzennego	 części	 wsi	
Nowe	Okniny.

Treść	aktów	prawnych	do-
stępna	na	 stronie	 	www.e-
-bip.pl

Grupa taneczna z ZLPiT im. Zb. Myrchy „WIŚNIEWIACY” oraz przedstawiciele samorządu Gminy Wiśniew go-
ścili na Słowacji w dniach 29 sierpnia – 1 września 2014 r. Nasza grupa wyjechała na uroczyste obchody 700. 
rocznicy pierwszej pisemnej wzmianki o miejscowości Jakubovany.
Nasza	 delegacja	 wyje-
chała	w piątek	 o godzinie	
9.00	 i po	 10.	 godzinach	
jazdy	 dotarła	 do	 Sabino-
va,	gdzie	została	powitana	

WIŚNIEWIACY ODWIEDZILI JAKUBOVANY

przez	 starostów	 partner-
skich	 gmin	 ze	 Słowacji.	
Tam	 uczestnicy	 wyjazdu	
zjedli	 kolację	 i udali	 się	
na	 upragniony	 spoczynek.	
Trzeba	 było	 zbierać	 siły	
na	 następny	 dzień,	 ponie-
waż	program	przewidywał	
wiele	 atrakcji.	 Następne-
go	 dnia	 pobudka	 zagrała	
o godzinie	7.00,	następnie	

śniadanie	i wyjazd	do	mia-
sta	 Lutina	 –	miejscowości	
o tradycjach	 pielgrzymko-
wych.	 Jest	 to	 największe	
miejsce	 pielgrzymowania	

na	 Słowacji	 dla	 obrządku	
grekokatolickiego.	 Tam	
grupa	 zwiedziła	 bazylikę	
oraz	 miniatury	 drewnia-
nych	 kościołów.	 Po	 obie-
dzie	grupa	dziecięca	wzię-
ła	 udział	 w sportowych	
konkurencjach	 rozgrywa-
nych	na	 boisku	w Jakubo-
vanach.
W 	 niedzielę	 nasi	 miesz-

kańcy	 wzięli	 udział	 we	
Mszy	 świętej.	 Po	 niej	 za-
proszeni	 zostali	 na	 uro-
czyste	 obchody	 700.	 rocz-
nicy	 pierwszej	 pisemnej	
wzmianki	 o miejscowości	
Jakubovany.	 Wójt	 gminy	
Wiśniew,	 Krzysztof	 Krysz-
czuk	w imieniu	mieszkań-
ców	gminy	Wiśniew	złożył	
życzenia,	 pogratulował	
oraz	 podziękował	 staro-
ście	 Antoniemu	 Janičinie	
z Jakubovan	 za	 wielolet-
nią	partnerską	współpracę	
z samorządem	 gminy	 Wi-

śniew.	W dowód	wdzięcz-
ności	wręczył	również	 list	
gratulacyjny	 oraz	 płasko-
rzeźbę	 z herbem	 gminy	
Wiśniew.
Na	 scenie	 pośród	 zespo-
łów	 z miejscowości	 sło-
wackich:	 Jakubovany,	 Sa-
risške	Sokolovce,	Drienica,	
Prešov	 wystąpiła	 grupa	
taneczna	 ZLPiT	 „WIŚNIE-
WIACY”.	 Zabawa	 przy	 lu-
dowej	 muzyce	 trwała	 do	
późnych	 godzin	 wieczor-
nych.	 W poniedziałek	 po	
śniadaniu	delegaci	powró-

cili	bezpiecznie	do	Wiśnie-
wa.
-	 Już	 kilkakrotnie	 bywali-
śmy	 na	 Słowacji.	 Za	 każ-
dym	 razem	 jest	 to	 bardzo	
udany	 wyjazd	 –	 wspomi-
nają	 członkowie	 ZLPiT	
„WIŚNIEWIACY”	 –	 Słowa-
cy	są	bardzo	otwarci	 i go-
ścinni.	 Zawsze	 czekają	 na	
nas	różne	atrakcje.	A poza	
tym	 reprezentujemy	 gmi-
nę	 Wiśniew	 poza	 grani-
cami	kraju.	 Jest	 to	dla	nas	
wielki	zaszczyt.

Wójt K. Kryszczuk i przewodniczący RG J. Orzyłowski ze staro-
stą Jakubovan Antonem Janičiną.

Wiśniewiacy na scenie
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II SIEDLECKI RAJD OLDTIMERÓW

	 Tego	 dnia	w godzinach	
południowych	 do	Wiśnie-
wa	 zawitały	 pojazdy	 za-
bytkowe	 biorące	 udział	
w rajdzie.	Zadaniem	załogi	
nie	 tylko	 było	 przejecha-
nie	 odcinka	 z Siedlec	 do	
Wiśniewa	 (chociaż	w nie-

których	 przypadkach	 i to	
sprawiało	 wiele	 trudno-
ści),	 ale	 też	 wykonanie	
licznych	 zadań	 specjal-
nych,	m.in.	zrobienie	kwia-
tów	 z bibuły	 czy	 usmaże-
nie	 jajecznicy.	 Zadaniom	
można	było	się	przyglądać	

na	 wiśniewskim	 ORLIKU,	
na	placu	RUDA,	w okolicy	
GOKu	 oraz	 przy	 Urzędzie	
Gminy.
	 Dla	 publiczności	 rów-
nież	 przewidziano	 wiele	
atrakcji.	 Oprócz	 możliwo-
ści	 oglądania	 i fotografo-

wania	 zabytkowych	 aut	
przewidziano	 konkursy:	
rzut	tłokiem	do	celu	 i jaz-
da	 rowerem	 na	 opak.	 Na-
grodami	 były	 artykuły	
AGD.	Można	było	 również	
przyjrzeć	 się	 pracy	 sek-
cji	 plastycznej	 działającej	

przy	 Gminnym	 Ośrodku	
Kultury.	 Młode	 malarki	
wsłuchując	 się	 w takty	
muzyki	 wykonały	 piękny	
obraz.
Na	 zakończenie	 imprezy	
zagrali	 MIKAYLA	 oraz	 JO-
KER.

W sobotę 6 września 2014 r. odbył się Siedlecki Rajd Oldtimerów, którego organizatorem było Siedleckie Sto-
warzyszenie Miłośników Techniki Zabytkowej „Korba”. Patronat honorowy nad imprezą objął Wójt Gminy 
Wiśniew Krzysztof Kryszczuk.

Ankieta na temat stanu bezpieczeństwa i możliwości jego poprawy 
w opinii mieszkańców Gminy Wiśniew
Gmina Wiśniew pragnie podjąć nowe działania służące zapobieganiu przestępczości. Chcemy jeszcze moc-
niej zorientować nasze działania na potrzeby mieszkańców, rozumieć bardziej ich oczekiwania i problemy w 
zakresie bezpieczeństwa.

Prosimy	więc	o wypełnienie	
ankiety	zgodnie	z posiadaną	
wiedzą	 oraz	 wrzucenie	 jej	

do	 specjalnie	 przygotowa-
nego	pojemnika	w Urzędzie	
Gminy	 Wiśniew.	 Ankieta	

jest	 anonimowa,	 a uzyska-
ne	 informacje	 posłużą	 wy-
łącznie	 poszukiwaniom	

najskuteczniejszych	 metod	
poprawy	 bezpieczeństwa	
w Gminie	Wiśniew.

Serdecznie	 dziękujemy	 za	
poświęcenie	 czasu	 na	 wy-
pełnienie.

UROCZYSTOŚCI POD DĘBEM STRACEŃ
- Już po raz kolejny spotykamy się w tym miejscu, gdzie straceni zostali powstańcy styczniowi. Zawiśli oni na 
szubienicy. Jest to śmierć haniebna, podobną śmiercią miała być śmierć Pana Jezusa na krzyżu. My dziś ze-
braliśmy się, żeby tę śmierć męczeńską uczcić, żeby wyrazić swój sprzeciw wobec tego rodzaju szubienicom 
– mówił ks. Adam Krasuski, proboszcz parafii Gręzówka.

Uroczystość	 151.	 rocz-
nicy	 stracenia	 powstań-
ców	 –	 polskich	 żołnierzy	
Powstania	 Styczniowego	
w 1863	 roku	po	 raz	 trze-
ci	 zgromadziła	 w Lesie	
Mroczkowskim	 pod	 Dę-
bem	Straceń	mieszkańców	
gminy	Wiśniew,	Domanice	
i Łuków.	 Msza	 święta	 za	
poległych	 w obronie	 Oj-
czyzny	 odbyła	 się	 tu	 14	
września	 2014	 r.	 o go-
dzinie	 15:00.	 Modlitwie	
przewodniczyli:	ks.	prałat	
dr	Kazimierz	Niemirka,	ks.	
Sławomir	 Groszek	 –	 pro-

boszcz	 parafii	 Jastrzębie	
Śmiary	oraz	ks.	Adam	Kra-
suski	 –	 proboszcz	 parafii	
Gręzówka.	 Swoją	 posługą	
kapłańską	w czasie	nabo-
żeństwa	 służył	 również	
proboszcz	 parafii	 Doma-
nice	–	ks.	kanonik	dr	Jerzy	
Grochowski	 –	 proboszcz	
parafii	Domanice.

Obecni	 byli	 również	 or-
ganizatorzy:	 Krzysztof	
Tchórzewski	 –	 Poseł	 na	
Sejm	RP,	Krzysztof	Krysz-
czuk	 –	 Wójt	 Gminy	 Wi-
śniew,	 Mariusz	 Osiak	 –	

Wójt	Gminy	Łuków,	Julian	
Jastrzębski	 z Plut	 i Jerzy	
Soczewka	z Trzcińca.	Swo-
ją	 obecnością	 zaszczycili	
też:	 Krzysztof	 Głuchow-
ski	 –	 radny	 Sejmiku	 Wo-
jewództwa	 Lubelskiego,	
Władysław	 Karaś	 –	 prze-
wodniczący	 Rady	 Powia-
tu	 Łukowskiego,	 Tadeusz	
Federczyk	 –	 przewod-
niczący	 Rady	 Gminy	 Łu-
ków,	 Józef	 Orzyłowski	
–	 przewodniczący	 Rady	
Gminy	Wiśniew,	 Józef	 Jan	
Romańczuk	 –	 zastępca	
Wójta	 Gminy	 Wiśniew,	
Anna	 Dziedzina	 –	 Dyrek-

tor	 Zespołu	 Oświatowe-
go	 w Śmiarach.	 Licznie	
zgromadzili	 się	 również	
mieszkańcy	 pobliskich	
miejscowości.	 Podkreśle-
niem	 patriotycznego	 wy-
chowania	 młodzieży	 była	
obecność	pocztu	 sztanda-
rowego	ZO	w Śmiarach.

-	 Nie	 byłoby	 nas	 tutaj,	
gdyby	 nasi	 rodacy	 151	
lat	 temu	 nie	 zawiśli	 na	
tym	 drzewie,	 gdyby	 nie	
doświadczyli	 szubieni-
cy	–	powiedział	w homilii	
ks.	 Adam	 Krasuski.	 –	 Oni	
przeszli	 przez	 tajemnicę	

krzyża.	 W obecnych	 cza-
sach	 bardzo	 często	 omija	
wymiar	 religijny	 wyda-
rzeń	państwowych.	Często	
się	 milczy	 o religijności	
powstańców.	 Ale	 należy	
pamiętać,	 że	ci	młodzi	 lu-
dzie,	 którzy	 oddali	 swe	
życie	za	Ojczyznę,	walczyli	
również	za	wiarę	–	dodaje.

-	Ważna	jest	pamięć	o na-
szych	przodkach,	bo	czło-
wiek	 bez	 pamięci	 nie	 ist-
nieje.	 Musimy	 pamiętać,	
że	 jesteśmy	 Polakami.	
Dzisiejsza	uroczystość	jest	
dowodem	na	to,	że	pamię-
tamy	o tych,	co	walczyli	za	
naszą	 Ojczyznę	 i dbamy	
o to,	aby	nasza	przyszłość	
była	 jak	 najlepsza	 –	 pod-
kreślił	 Poseł	 na	 Sejm	 RP	
Krzysztof	Tchórzewski.

Na	 zakończenie	 wójt	
Krzysztof	 Kryszczuk	 po-
dziękował	 wszystkim	 za	
przybycie	 i wspólną	 mo-
dlitwę	 oraz	 zaprosił	 na	
grochówkę	 przygotowaną	
przez	panie	z Koła	Gospo-
dyń	 Wiejskich	 w Mrocz-
kach.		

Mszę św. sprawowali ks. prałat dr K. Niemirka, ks. S. Groszek 
oraz ks. Adam Krasuski.

Zgromadzeni wierni pod dębem straceń.
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DOŻYNKI GMINY WIŚNIEW

	 Od	dziękczynnej	Mszy	św.,	
sprawowanej	 przez	 probosz-
cza	parafii	Wiśniew	ks.	Henry-
ka	Krupę,	 rozpoczęły	 się	Do-
żynki	Gminy	Wiśniew,	w tym	
roku	 połączone	 z corocznym	
Świętem	Chleba.	–	Spotykamy	
się	 tu	 dziś,	 by	 podziękować	
Bogu	 Najwyższemu	 i sobie	
nawzajem	 za	 łaski,	 którymi	
nas	 obdarza	 –	 mówił	 ks.	 H.	
Krupa.	 –	 Chcemy	 podzięko-
wać	Bogu	za	owoce	całorocz-
nej	 pracy	 naszych	 rolników.	
Przez	 nasze	 ręce	 Bóg	 doko-
nuje	 swoich	 dzieł;	 chce,	 by	
człowiek	 odczuwał	 radość	
i satysfakcję	 z tego,	 co	 robi	
i doświadczał	Jego	obecności.	
Dziś	wzywamy	Boga	jako	Ojca	
dobroci	 i radości	 prosząc	 Go	
o błogosławieństwo	w naszej	
codziennej	pracy;	by	tą	swoją	
ojcowską	dłoń	położył	na	na-
szym	wysiłku;	by	pobłogosła-
wił	i uświęcił	to	wszystko,	co	
czynimy.

Na	 niedzielnych	 uroczysto-
ściach	 nie	 zabrakło	 wspa-
niałych	 wieńców	 -	 wykona-
nych	 z tegorocznych	 plonów	
i bochenków	chleba.	Symbole	
plonów	Starostowie	Dożynek	
–	 Jadwiga	Wysocka	 oraz	Ma-
rek	 Zieliński	 –	 przekazali	 na	
ręce	 Krzysztofa	 Kryszczuka,	
wójta	gminy	Wiśniew	i jedno-
cześnie	 gospodarza	 dożynek	
z prośbą,	by	 chleb	upieczony	
z tegorocznych	 zbiorów	 zo-
stał	podzielony	wśród	miesz-
kańców	gminy	sprawiedliwie,	
nie	za	dużo	i nie	za	mało,	tak	
żeby	dla	wszystkich	starczyło	
i nie	 zabrakło	 w następnym	
roku.

-	 Dożynki	 to	 od	wieków	 naj-
ważniejsze	 święto	 rolników	
–	 powiedział	 wójt	 Krzysztof	
Kryszczuk.	 –	 Bochen	 chleba	
i wspaniałe	 wieńce	 dożyn-
kowe	 przygotowane	 przez	
mieszkańców	 utwierdza-
ją	 w przekonaniu,	 że	 mamy	
dziś	 za	 co	 dziękować	 Bogu	
i cieszyć	 się	 z owoców	 wza-
jemnego	 trudu	 i wysiłku.	
Z okazji	 Gminnych	 Dożynek	
składam	wszystkim	rolnikom	

W niedzielę 21 września 2014 r. w Wólce Wiśniewskiej odbyły się Dożynki 2014 Gminy Wiśniew połączone z VII 
Świętem Chleba. Rolnicy z 26 miejscowości gminy Wiśniew świętowali zakończenie żniw.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
Konkurs fotograficzny pn.: „Najciekawsze miejsca na terenie gminy Wiśniew” w tym roku został zorganizo-
wany po raz pierwszy. Jego rozstrzygnięcie odbyło się w niedzielę 21 września 2014 r.  w Wólce Wiśniewskiej 
podczas Dożynek Gminy Wiśniew. Organizatorem konkursu był Wójt Gminy Wiśniew Krzysztof Kryszczuk.

	 Konkurs	ogłoszony	został	
11	 sierpnia	 br.	 Prace	 osta-
tecznie	 można	 było	 składać	
do	 10	 września	 br.	 Był	 on	
skierowany	 do	 miłośników	
(amatorów	 i profesjonali-

stów)	fotografii,	zameldowa-
nych	 na	 terenie	 gminy	 Wi-
śniew.	Do	konkursu	zgłosiło	
się	 7	 mieszkańców	 gminy	
Wiśniew.	 Każdy	 uczestnik	
mógł	nadesłać	maksymalnie	

3	fotografie.
	 Dnia	16	września	2014	r.	
sali	 nr	 2	Urzędu	Gminy	Wi-
śniew	 odbyło	 się	 posiedze-
nie	 Komisji	 w sprawie	 roz-
strzygnięcia	konkursu.
Prace	 oceniało	 Jury	 w skła-
dzie:
-	Krzysztof	Kryszczuk	–	Wójt	
Gminy	Wiśniew,
-	 Krzysztof	 Izdebski	 –	 pro-
wadzący	 kółko	 plastyczne	
w GOK-u,
-	Stanisław	Jastrzębski	–	re-
daktor	 Tygodnika	 Siedlec-
kiego,
-	 Józef	 Jan	Romańczuk	–	za-

stępca	 Wójta	 Gminy	 Wi-
śniew.
	 Członkowie	 Komisji	 bio-
rąc	pod	uwagę	oryginalność,	
walory	 artystyczno-wizual-
ne,	 ulotność	 zjawiska	 oraz	
jakość	 zdjęć	 postanowili	
przyznać	następujące	nagro-
dy:
- I miejsce	–	Hubert	Jastrzęb-
ski	z Wiśniewa,
-	 II	miejsce	–	Paweł	Ługow-
ski	z Helenowa,
-	III	miejsce	–	Zuzanna	Mon-
tewka	z Wiśniewa.
	 Ponadto	zostały	przyzna-
ne	 dwa	wyróżnienia.	 Otrzy-

mali	 je:	 Irmina	 Rosa	 z Wi-
śniewa	 oraz	 Piotr	 Osłowski	
z Wiśniewa.		
	 Dyplomy	 oraz	 nagrody	
pocieszenia	 zostały	 rów-
nież	 wręczone	 Klaudii	 Ca-
baj	 z Wiśniewa	 i Urszuli	 Ja-
strzębskiej	z Wiśniewa.
Wszyscy	 uczestnicy	 kon-
kursu	 dostali	 dyplomy	 oraz	
nagrody	 rzeczowe	 ufundo-
wane	przez	wójta	Krzysztofa	
Kryszczuka.	 Serdecznie	 gra-
tulujemy	 zwycięzcom	 i za-
chęcamy	 wszystkich	 miesz-
kańców	 do	 brania	 udziału	
w kolejnych	konkursach

z terenu	gminy	Wiśniew	wy-
razy	 wdzięczności,	 szacunku	
i uznania	za	trud	pracy	na	roli	
oraz	za	uzyskane	plony.

Uroczystości	 dożynkowe	
swoją	 obecnością	 zaszczy-
cili:	 Krzysztof	 Tchórzewski	
–	 Poseł	 na	 Sejm	 RP,	 Krzysz-
tof	 Borkowski	 –	 Poseł	 na	
Sejm	RP,	Dariusz	Napiórkow-
ski	 –	 Dyrektor	 Delegatury	
w Siedlcach	Urzędu	Marszał-
kowskiego	Województwa	Ma-
zowieckiego,	Dariusz	Jasiński	
–	 Wiceprzewodniczący	 Rady	
Powiatu	Siedleckiego	i Prezes	
MBS	 w Zbuczynie,	 mł.	 bryg.	
Waldemar	 Rostek	 -	 Zastęp-
ca	 Komendanta	 Miejskiego	
Państwowej	 Straży	 Pożarnej	
w Siedlcach,	 Maciej	 Kubli-
kowski	 –	 asystent	 Senatora	
Waldemara	Kraski,	 Stanisław	
Przesmycki	 –	 Dyrektor	 Na-
czelny	 Zakładu	 Elektrotech-
nicznego	 ZELTECH,	 Grzegorz	
Gołąbek	 –	 Prezes	 Zarządu	
PUK	 w Siedlcach,	 Krzysztof	
Bujalski	–	Zastępca	Kierowni-
ka	GDDKiA	Rejon	Siedlce,	 Ja-
cek	Rymuza	 –	Dyrektor	MBS	
w Zbuczynie	 Oddział	 w Wi-
śniewie	oraz	Józef	Orzyłowski	
–	Przewodniczący	Rady	Gmi-
ny	Wiśniew	wraz	 z radnymi,	
a także	sołtysi	oraz	mieszkań-
cy	gminy	Wiśniew.

Monika	 Ciołek	 –	 przewodni-
cząca	KGW	w imieniu	sołtysa	
oraz	mieszkańców	Wólki	Wi-
śniewskiej	 serdecznie	 powi-
tała	 przybyłych	 na	 dożynki	
–	 Jesteśmy	 zaszczyceni	 Pań-
stwa	 obecnością.	 Cieszymy	
się,	 że	 dziś	możemy	Was	 go-
ścić	 w naszej	 małej	 miejsco-
wości.	Po	raz	pierwszy	w na-
szej	 wiosce	 zorganizowane	
zostały	Dożynki.	 Czujemy	 się	
docenieni.	 Życzę	 Państwu	
udanej	zabawy.

Poseł	 na	 Sejm	 RP	 Krzysztof	
Tchórzewski	życzył	rolnikom,	
by	 w każdym	 czasie,	 nawet	
w tych	trudnych	chwilach,	rol-
nicy	 potrafili	 sobie	 poradzić.	
Dziękując	 za	 zorganizowanie	
imprezy	 pogratulował	 sołec-

twom	pięknych	wieńców	do-
żynkowych,	ponieważ	one	 są	
świadectwem	zaangażowania	
mieszkańców	w sprawy	lokal-
ne.

Maciej	Kublikowski	w imieniu	
Senatora	RP	Waldemara	Kra-
ski	 serdecznie	 podziękował	
za	zaproszenie	na	święto	plo-
nów.	 Podkreślił,	 że	 praca	 na	
roli	 jest	 trudna	 i wyjątkowa.	
Pomimo	 wysokiego	 rozwo-
ju	 techniki	 gospodarczej	 jej	
dobre	 efekty	w dużej	mierze	
zależą	 od	 zjawisk	 natury.	Ma	
ona	 ogromne	 znaczenie	 dla	
egzystencji	 społeczeństwa,	
stanowi	 podstawę	 jednego	
z obszarów	 polskiej	 gospo-
darki.	 Podziękował	 również	
rolnikom	 za	 budowanie	 tra-
dycji	polskiej.

Podziękowania	 za	 zaprosze-
nie	 złożył	 w liście	 również	

Minister	Rolnictwa	i Rozwoju	
Wsi	Marek	Sawicki.
Następnie	 przyszedł	 czas	 na	
wręczenie	 medali	 zasłużo-
nym	rolnikom	z terenu	gminy	
Wiśniew.	 Jest	 to	 polskie	 od-
znaczenie	honorowe	nadawa-
ne	 przez	 Ministra	 Rolnictwa	
i Rozwoju	Wsi	 za	osiągnięcia	
w dziedzinie	 rozwoju	 rolnic-
twa	 i gospodarki	 żywnościo-
wej	oraz	w służbie	weteryna-
ryjnej.	W tym	 roku	do	 grona	
zasłużonych	 z terenu	 naszej	
gminy	 dołączyli:	 Anna	 Okse-
juk	 z Radomyśli,	 Edmund	
Księżopolski	 z Mościbród,	
Piotr	 Franciszek	 Pogonowski	
ze	 Starych	 Oknin,	 Józef	 Ra-
dzikowski	z Mroczk,	Jarosław	
Andrzej	 Zakrzewski	 z Zabło-
cia,	Eugeniusz	Kowieski	z Wi-
śniewa	 oraz	 Antoni	 Ludwik	
Chromiński	z Mroczk.

Po	 duchowej	 części	 uroczy-

stości	przyszedł	czas	na	zaba-
wę	i rozrywkę.	Organizatorzy	
przygotowali	 wiele	 atrakcji.	
Na	 scenie	 odbywały	 się	 wy-
stępy:	 Ludowego	 Zespołu	
Pieśni	i Tańca	im.	Zb.	Myrchy	
„Wiśniewiacy”,	 uczniów	 Ze-
społów	 Oświatowych	 w Wi-
śniewie,	 Radomyśli	 i Śmia-
rach,	absolwentek	Gimnazjum	
w Borkach	–	Kosach,	Zespołu	
Seniora	w Radomyśli,	Zespółu	
Pieśni	 i Tańca	 Ziemi	 Siedlec-
kiej	 “Chodowiacy”	 im.	 Alicji	
Siwkiewicz.

Oprócz	 tego	 rozstrzygnięto	
konkursy:	 fotograficzny	 pn.	
„Najciekawsze	miejsca	 na	 te-
renie	 gminy	 Wiśniew”	 oraz	
na	 „Najpiękniejszy	 wieniec	
dożynkowy”.	Pierwszy	z kon-
kursów	został	dokładniej	opi-
sany	 w odrębnym	 artykule.	
W konkursie	na	„Najpiękniej-
szy	 wieniec	 dożynkowy”	 ko-

Msza Św. dożynkowa

Odznaczeni medalem „Zasłużony dla rolnictwa”.

Dzielenie chlebem dożynkowym.

Starostowie Dożynek: Jadwiga Wysocka i Marek Zieliński.
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misja	w składzie:	Małgorzata	
Dymecka	 –	 przewodnicząca,	
Agnieszka	 Przesmycka,	 Ka-
tarzyna	 Grabowiec,	 Monika	
Jabłkowska,	 Wiesław	 Księ-
żopolski	 –	 członkowie	 oraz	
Bożena	Wyrębek	–	sekretarz,	
po	obejrzeniu	12	prac	wyko-
nanych	 przez	 mieszkańców	
miejscowości:	 Wólka	 Wi-
śniewska,	 Gostchorz,	 Śmiary,	
Łupiny,	Mroczki,	 Pluty,	Rado-
myśl,	 Tworki,	 Stare	 Okniny,	
Borki	–	Paduchy,	Nowe	Okni-
ny	 i Wiśniew	 postanowiła	
przyznać	 następujące	 nagro-
dy:
- I miejsce	–	KGW	w Gostcho-
rzy,
-	 II	 miejsce	 –	 KGW	w Wólce	
Wiśniewskiej,
-	III	miejsce	–	KGW	w Borkach	
–	Paduchach.
Wyróżnienia	otrzymały:	KGW	
„Twórcze	 Kobiety”	 w Twor-
kach	 oraz	 Anna	 Montewka	
z Wiśniewa.

Następnie	komisja	po	obejrze-
niu	3	prac	wykonanych	przez	
nauczycieli	 i uczniów	 zespo-
łów	 oświatowych	 z terenu	
gminy	postanowiła	przyznać:
- I miejsce	Zespołowi	Oświa-
towemu	w Śmiarach,
-	II	miejsce	Zespołowi	Oświa-
towemu	w Wiśniewie,
-	III	miejsce	Zespołowi	Oświa-
towemu	w Radomyśli.
Autorzy	 wszystkich	 prac	
otrzymali	 dyplomy	 i nagrody	
rzeczowe.

Podczas	 dalszej	 części	 im-
prezy	 można	 było	 obejrzeć	
ciekawy	 program	 estradowy	
–	 występ	 formacji	 kabareto-
wo	 –	 folkowej	 „Rybcie	 znad	
Biebrzy”	 oraz	 gwiazdę	 wie-
czoru	 zespół	 POWER	 PLAY.	
Wspólną	zabawę	-	tradycyjnie	
już	-	zakończył	pokaz	sztucz-

nych	ogni.

-	 Mieliśmy	 duże	 obawy,	 jeśli	
chodzi	 o pogodę,	 ponieważ	
rano	 pojawiło	 się	 na	 niebie	
kilka	chmur	–	wspomina	Ane-
ta	 Pszkit,	 radna	 Rady	 Gminy	
Wiśniew	 i współorganizator	
imprezy.	–	Na	szczęście	nie	pa-
dało.	 Serdecznie	 dziękujemy	
za	 przybycie	 mieszkańcom	
gminy	 i wszystkim	 gościom.	
Mamy	 nadzieję,	 że	 impreza	
podobała	się	i jeszcze	nie	raz	
zechcecie	Państwo	odwiedzić	
naszą	 miejscowość.	 Serdecz-
nie	zapraszamy.

Słowa	 podziękowania	 za	 po-
moc	w organizacji	święta	plo-
nów	wójt	Krzysztof	Kryszczuk	
skierował	 do	 pracowników	
i dyrekcji	 Gminnego	 Ośrod-
ka	Kultury	w Wiśniewie,	Pań	
z Koła	 Gospodyń	 Wiejskich	
w Wólce	 Wiśniewskiej	 pod	
przewodnictwem	Moniki	Cio-
łek,	 sołtysa	 sołectwa	 Pawła	
Strzemiecznego	oraz	druhów	
Ochotniczej	 Straży	 Pożarnej	
w Wólce	Wiśniewskiej.

STAROSTOWIE	DOŻYNEK:
Pani	 Jadwiga	 Wysocka	 wraz	

z mężem	 Zbigniewem	 pro-
wadzi	 10-hektarowe	 gospo-
darstwo	 rolne	 w Wólce	 Wi-
śniewskiej.	 Gospodarstwo	
specjalizuje	się	w hodowli	by-
dła	i trzody	chlewnej.	Podsta-
wą	żywienia	zwierząt	jest	sia-
nokiszonka,	siano	–	wszystko	
pochodzi	 z własnych	 upraw.	
Pracę	 w gospodarstwie	 łą-
czy	 z działalnością	 na	 rzecz	
lokalnej	 społeczności	 –	 jest	
członkinią	 prężnie	 działają-
cego	 Koła	 Gospodyń	 Wiej-
skich	w Wólce	Wiśniewskiej.	
Pani	 Jadwiga	 pracuje	 rów-
nież	zawodowo,	a czas	wolny	
poświęca	 rodzinie,	 dzieciom	
i wnukom.

Pan	 Marek	 Zieliński	 od	 uro-
dzenia	mieszka	w Wólce	Wi-
śniewskiej.	 Wraz	 z żoną	 Ire-
ną	 prowadzi	 gospodarstwo	
rolne	 wielkości	 15	 ha.	 Prze-
jął	 je	 od	 swoich	 rodziców.	
Gospodarstwo	 jest	 w pełni	
zmechanizowane,	 specjali-
zuje	 się	 w produkcji	 mleka	
i hodowli	 bydła	 mlecznego.	
Stado	obecnie	 liczy	20	 sztuk.	
Podstawą	 żywienia	 zwierząt	
są	 pasze	 pochodzące	 z wła-
snych	 upraw.	 Wykorzystując	

innowacje	w rolnictwie	 osią-
ga	 bardzo	 dobre	wyniki	 pro-
dukcyjne	 i ekonomiczne.	Pan	
Marek	 wykonuje	 swoje	 obo-
wiązki	z dużym	zaangażowa-
niem.	Chętnie	pomaga	innym,	
zawsze	można	na	niego	liczyć.	
Jest	 postrzegany	 jako	 wzo-
rowy	 rolnik.	 Czas	wolny	 Pan	
Marek	poświęca	dorosłym	już	
dzieciom,	wnukowi	i żonie.

Tegoroczne	 świętowanie	 nie	
byłoby	możliwe	bez	wsparcia	
sponsorów,	a byli	nimi:
-	 Pan	 Stanisław	 Przesmycki,	
Zakład	Elektrotechniczny	ZE-
LTECH	w Siedlcach,
-	Contino	Wind	Partners,
-	 Pan	Grzegorz	Dybciak,	 PPH	
„AGRO-TOP”	 sp.	 z o.o.	 w Wi-
śniewie,
-	 Pan	 Tomasz	 Gójski,	 Firma	
Handlowo-Usługowa	w Siedl-
cach,
-	Pani	Aneta	Knap,	Zakład	Re-
montowo	–	Budowlany	w Ło-
chowie,
-	 Pan	 Antoni	 Józwowicz,	 Za-
kład	 Utylizacji	 Odpadów	 Sp.	
z o.o.	w Siedlcach,
-	 Pan	 Dariusz	 Jasiński,	 Mię-
dzygminny	Bank	Spółdzielczy	
w Zbuczynie,

-	Państwo	Katarzyna	i Tomasz	
Grabowiec,	 Tartak	 Carpinus	
w Wiśniewie,
-	 Pan	 Aleksander	 Bancerz,	
Usługi	 Budowlane	 w Wólce	
Domaszewskiej,
-	 Państwo	 Joanna	 i Dariusz	
Gałachowscy,	 Cukiernia	 Klo-
nowa	w Kaczorach,
-	 Pan	 Gerard	 Marek	 Łuka-
szewski,	 Firma	 Remontowo-
-Budowlana	MARK	–	GIPS,
-	Pan	Krzysztof	Jastrzębski.
-	Państwo	Marta	i Janusz	Ma-
ciejewscy,
-	Pan	Tomasz	Gałek,
-	Pani	Joanna	Kurowska,
-	Państwo	Janina	i Henryk	Ga-
łek,
-	 Pani	 Barbara	 Soloducha,	
P.H.U.	Auto	–	Skup,
-	Pan	Stanisław	Zawadka,
-	Pan	Wiesław	Zajączkowski,
-	Pani	Halina	Niedziółka,
-	Pani	Agnieszka	Bożek,
-	 Państwo	 Katarzyna	 i Wie-
sław	Księżpolscy
-	Państwo	Ewa	i Stanisław	Wi-
śniewscy,
-	 Państwo	 Bożena	 i Andrzej	
Orzyłowscy,	 PUH	 ROLNIK	
w Radomyśli,
Serdecznie	 dziękujemy	 za	
okazaną	pomoc.

W niedzielę 5 października 2014 r. dziewięć par z terenu Gminy Wiśniew otrzymało z rąk wójta Krzysztofa 
Kryszczuka medale za pół wieku małżeństwa. W uroczystości wzięły również udział dwie pary obchodzące 
Diamentowe Gody (60-letni staż małżeński) oraz jedna para obchodząca jubileusz Żelaznych Godów (65-lecie 
małżeństwa). Nie zabrakło gratulacji oraz wspólnego toastu.

	 Uroczystego	 wręczenia	
medali	 za	 długoletnie	 po-
życie	 małżeńskie	 w imieniu	
Prezydenta	RP	dokonał	wójt	
gminy	 Krzysztof	 Kryszczuk,	
a przewodniczący	Rady	Gmi-
ny	Wiśniew	–	Józef	Orzyłow-
ski	 oraz	 zastępca	 kierowni-

ka	 Urzędu	 Stanu	 Cywilnego	
w Wiśniewie	 –	 Marlena	 Sa-
lach	wręczyli	Jubilatom	kwia-
ty	oraz	upominki	ufundowa-
ne	 przez	 samorząd	 gminy	
Wiśniew.
 W tym	 roku	 świętowali	
z nami	Państwo:

-	Irena	i Zygmunt	Borkowscy,	
zam.	Borki	–	Kosiorki,
-	Teresa	i Edward	Borkowscy,	
zam.	Borki	–	Paduchy,
-	 Teresa	 i Franciszek	 Izdeb-
scy,	zam.	Borki	–	Paduchy,
-	 Marianna	 i Bolesław	 Bor-
kowscy,	zam.	Borki	–	Sołdy,
-	 Krystyna	 i Kazimierz	 Bor-
kowscy,	zam.	Helenów,
-	 Maria	 i Stefan	 Jastrzębscy,	
zam.	Łupiny,
-	Maria	i Stanisław	Oknińscy,	
zam.	Stare	Okniny,
-	 Maria	 i Jerzy	 Wasilewscy,	
zam.	Wiśniew,
-	Herta	i Zbigniew	Marczako-
wie,	zam.	Zabłocie
	 Ponadto	 w uroczystości	
udział	wzięły	 pary:	 Państwo	
Zofia	 i Stanisław	 Oknińscy	
oraz	Państwo	Henryka	i Wik-
tor	 Wiewiórkowie,	 którzy	

zawarli	 związek	 małżeński	
w 1954	 roku	 i w tym	 roku	
obchodzą	 jubileusz	 Diamen-
towych	Godów	oraz	Państwo	
Marianna	 i Marian	 Myrcha,	
którzy	 przysięgę	 małżeńską	
składali	 w 1949	 roku,	 czyli	
65	 lat	 temu.	Ta	para	 święto-
wała	Jubileusz	Żelaznych	Go-
dów.
-	 Z okazji	 Jubileuszy	 –	 Zło-
tych,	 Diamentowych	 oraz	
Żelaznych	 Godów	 składam	
Państwu	 serdeczne	 gratula-
cje	i wyrazy	uznania	–	mówił	
wójt	 Krzysztof	 Kryszczuk.	
–	 Państwa	 starania,	 by	 stale	
umacniać	 i rozwijać	zawarty	
związek	oraz	nadać	mu	praw-
dziwe	znaczenie	zasługują	na	
najwyższy	 szacunek.	 Idźcie	
przez	życie	z dobrocią	w ser-
cu,	 otoczeni	 ludźmi,	 których	

ZŁOTE GODY

kochacie,	 silni	 poczuciem	
bezpieczeństwa	i otaczające-
go	szczęścia.
	 Uroczystość	 odbyła	 się	
w Gospodarstwie	 Agrotury-
stycznym	„Dukat”	w Borkach	
–	 Kosiorkach.	 W tym	 roku	
umilał	 ją	Zespół	Ludowy	 im.	
Zb.	Myrchy	„Wiśniewiacy”.
Niestety,	 ze	 względów	 zdro-
wotnych,	 nie	 wszystkim	 pa-
rom	udało	 się	 przybyć	 na	 tę	
uroczystość.	Dlatego	też	wójt	
Krzysztof	Kryszczuk	wręczył	
medale	Jubilatom	w Urzędzie	
Gminy	Wiśniew.	Byli	 to	Pań-
stwo	Krystyna	i Tadeusz	Jan-
kowscy.
	 Wszystkim	Jubilatom	jesz-
cze	 raz	 bardzo	 serdecznie	
gratulujemy	wspaniałego	 ju-
bileuszu.

W niedzielę 26 września 2014 r. w Wiejskim Domu Integracji w Borkach – Paduchach miała miejsce wystawa 
prac wykonanych przez dzieci i młodzież w ramach projektu „Tradycje ludowe, patriotyczne i narodowe w mo-
jej rodzinie, miejscowości i gminie”.

Projekt	 realizowany	 był	
przez	 Stowarzyszenie	 Kultu-
ralno	 –	 Oświatowe	 „LOGOS”	
w ramach	powierzenia	przez	
Gminę	 Wiśniew	 zadań	 pu-

blicznych	w zakresie	kultury,	
sztuki,	ochrony	dóbr	kultury	
i dziedzictwa	 narodowego.	
Zajęcia	 odbywały	 się	 co-
dziennie	 od	 14	 lipca	 do	 26	

sierpnia	 br.	 i wzięło	 w nich	
udział	20	dzieci.	
W ramach	warsztatów:
-	 rękodzieła	 ludowego	 po-
wstały	wycinanki,	prace	szy-

dełkowe,	haft,	malowanie	na	
szkle	i drewnie,	wyroby	z gli-
ny;
-	 fotograficzno	 –	 dzienni-
karskich	 dzieci	 wykonały	
fotografie	 kapliczek	 i krzyży	
przydrożnych,	domów	drew-
nianych	oraz	spisały	intencje	
ich	 powstania.	 Zebrały	 fo-
tografie	 i stworzyły	 drzewo	
genealogiczne	rodziny,	której	
przodek	 Konstanty	 Borkow-
ski	 (mieszkaniec	miejscowo-
ści	 Borki	 –	 Paduchy)	 wpisał	
się	 swoją	 działalnością	 spo-
łeczną	(sołtys,	członek	Gmin-
nej	Rady	Narodowej,	inicjator	
budowy	 świetlicy	 wiejskiej,	
założyciel	 Kółka	 Rolniczego)	
i patriotyczną	 (Żołnierz	Wy-
klęty)	 w historię	 „Małej	 Oj-
czyzny”;
-	 historycznych	 odbyły	 się	
lekcje	 z doktorem	 nauk	 hu-
manistycznych	 (historii)	 na	
temat	 działalności	 patrio-

PODSUMOWANIE PROJEKTU W BORKACH – PADUCHACH

tycznej	 mieszkańców	 gminy	
Wiśniew	 i Zbuczyn.	 W ra-
mach	projektu	została	wyda-
na	 broszura	 autorstwa	 dra	
Wiesława	 	 Charczuka	 „Dzia-
łalność	 zbrojna	 Żołnierzy	
Wyklętych	 przeciwko	 wła-
dzy	 komunistycznej	 na	 tere-
nie	gmin	Wiśniew	 i Zbuczyn	
w latach	1944	–	1956”;
-	kulinarnych	mamy	 i babcie	
przygotowały	 tradycyjne	pa-
rzaki	i racuchy.
Dla	 organizatorów	 i pomy-
słodawców	miłym	 zaskocze-
niem	 był	 fakt	 zainteresowa-
nia	 dzieci	w okresie	wakacji	
tym	właśnie	 projektem.	 Cie-
szy	również	to,	że	WDI	po	raz	
kolejny	spełnił	swoją	rolę.

DZIĘKUJEMY
KRZYSZTOF KRYSZCZUK

WÓJT GMINY WIŚNIEW
ORAZ

ZARZĄD STOWARZYSZENIA
KULTURALNO – OŚWIATOWEGO 

„LOGOS”

5 października 2014 r. był wyjątkowym dniem dla społeczności Gimnazjum w Borkach-Kosach. Tego dnia pla-
cówka przyjęła imię „Żołnierzy Wyklętych” i otrzymała sztandar.

Uroczystość	 nadania	 imie-
nia	Gimnazjum	w Borkach	 –	
Kosach	 rozpoczęła	 się	 Mszą	
świętą,	którą	koncelebrowali	
ks.	dziekan	Stanisław	Chodź-
ko,	ks.	Zbigniew	Rozmysł	oraz	
ks.	Jacek	Świątek.	Obecni	byli	
uczniowie,	 rodzice,	 grono	
pedagogiczne,	 mieszkańcy	
okolicznych	 miejscowości.	
Na	 zaproszenie	 odpowie-
dzieli	także	goście:	Krzysztof	
Tchórzewski	–	Poseł	na	Sejm	
RP,	 Tomasz	 Hapunowicz	 -	
Wójt	Gminy	Zbuczyn,	Krzysz-
tof	 Kryszczuk	 -	 Wójt	 Gminy	
Wiśniew,	 radni	 powiatowi,	
radni	 gminy,	 poczty	 sztan-
darowe	 i dyrektorzy	 szkół	
z terenu	gminy	Zbuczyn,	po-
czet	sztandarowy	i delegacja	
z Gimnazjum	 im.	 Żołnierzy	

Wyklętych	z Białej,	przedsta-
wiciele	rodzin	Żołnierzy	Wy-
klętych,	 potomkowie	 żołnie-
rzy	 AK	 poległych	 na	 terenie	
gminy	Zbuczyn.

-	 Pragniemy	 oddać	 cześć	
i pielęgnować	pamięć	zarów-
no	 o bohaterach	 z okresu	 II	
wojny	 światowej,	 jak	 i tych,	
o których	historia	kazała	za-
pomnieć	na	długie	lata.	Tych,	
których	często	wymazywano	
z pamięci	najbliższej	rodziny,	
miejscowości,	a także	z dzie-
jów	 powojennych	 naszego	
kraju.	 –	 mówiła	 Agnieszka	
Dziewulska,	Dyrektor	Zespo-
łu	Szkół	w Borkach	–	Kosach.

-	 Jesteśmy	 dumni	 z tego,	 że	
młodzież	 z naszej	 gminy	bę-

POD SKRZYDŁAMI PATRONA

dzie	 uczęszczać	 do	 szkoły,	
która	przyjęła	imię	Żołnierzy	
Wyklętych	–	żołnierzy,	którzy	
dali	 świadectwo	 niezłomnej	
postawy	patriotycznej	i przy-
wiązania	do	 tradycji	niepod-
ległościowych	 –	 powiedział	
Krzysztof	 Kryszczuk,	 wójt	
gminy	Wiśniew.

Całość	uroczystości	uświetni-
ła	patriotyczna	akademia	po-
prowadzona	 przez	 uczniów	
Zespołu	 Szkół	 w Borkach-
-Kosach	 oraz	 pokazy	 grup	
rekonstrukcji	 historycznych:	
Narodowych	 Sił	 Zbrojnych	
„Podlasie”	 i Stowarzyszenia	
Kawaleryjskiego	 im.	 I Pułku	
Strzelców	Konnych.Przekazanie sztandaru na ręce uczniów Zespołu Szkół w borkach – Kosach.

Gmina Wiśniew została nominowana do nagrody w konkursie „EKOpozytyw MAZOWSZA” dla najlepszych 
beneficjentów współpracujących z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Warszawie w 2013 r.

GMINA WIŚNIEW NOMINOWANA

Gala	 finałowa	 konkursu	
odbyła	 się	 23	 paździer-
nika	 2014	 r.	 w Galerii	
Porczyńskich	 w Warsza-
wie.	 O tytuł	 „EKOpozy-
tyw	MAZOWSZA”	w 9	 ka-
tegoriach	 tematycznych	
rywalizowało	 łącznie	 57	
Beneficjentów.	 Kapituła	
Konkursowa	 przyznała	
łącznie	 8	 nagród	 finanso-
wych	-	każda	po	10.000	zł	
wraz	 ze	 statuetkami	 oraz	
21	 wyróżnień.	 Zwycięzcy	
odebrali	nagrody	podczas	

uroczystego	 finału	 kon-
kursu	w dniu	23	paździer-
nika	2014	r.	w Galerii	Por-
czyńskich	w Warszawie.

Z powiatu	 siedleckiego	
tylko	 dwie	 gminy	 znala-
zły	 się	 w gronie	 nomino-
wanych	 –	 gmina	Wiśniew	
i Zbuczyn.	 Nasza	 gmina	
nominowana	była	w kate-
gorii	Gospodarka	Wodna.
Jak	 podaje	 WFOŚiGW	 ce-
lem	 konkursu	 jest	 pro-
mowanie	 działalności	

podmiotów	 i instytucji	
z terenu	 województwa	
mazowieckiego,	 w zakre-
sie	 ochrony	 środowiska	
i gospodarki	wodnej,	 któ-
re	 w roku	 kalendarzo-
wym,	 poprzedzającym	
rok	 ogłoszenia	 konkursu,	
w sposób	 wyróżniają-
cy	 charakteryzowały	 się	
największą	 aktywnością	
i osiągnięciami	 w działa-
niach	 proekologicznych	
oraz	 w budowaniu	 świa-
domości	 ekologicznej	

wśród	 mieszkańców	 Ma-
zowsza.	 Uczestnikami	
pierwszej	 edycji	 konkur-
su	 mogły	 być	 podmioty,	
które	zrealizowały	przed-
sięwzięcia	i zadania	w za-
kresie	 ochrony	 środowi-
ska	 i gospodarki	 wodnej	
o określonych	 efektach	
rzeczowych	 i ekologicz-
nych,	 ze	 środków	 finan-
sowych	Funduszu	w 2013	
roku.
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Zmagania	 były	 prowadzo-
ne	w 6	dyscyplinach	spor-
towych:
•				piłka	nożna,
•				piłka	ręczna,
•				piłka	siatkowa,
•				koszykówka,
•				tenis	stołowy,
•				biegi.
Kategorie:
•	 	 	 	 Szkoły	 Podstawowe	 -	

Zakończył się, ogłoszony w 2013 r. przez wójta gminy Wiśniew – Krzysztofa Kryszczuka, turniej „RYWALIZACJA 
SPORTOWA SZKÓŁ Z GMINY WIŚNIEW 2013/2014”. Przedstawiamy wyniki końcowe tej rywalizacji.

dziewczęta,	chłopcy,
•				Gimnazjum	-	dziewczę-
ta,	chłopcy.

Punktacja	 (punkty	 sumo-
wane	 były	 do	 punktacji	
ogólnej):
•				I miejsce	–	3	pkt,
•				II	miejsce	-	2	pkt,
•				III	miejsce	-	1pkt.
A OTO	WYNIKI:

Szkoła	podstawowa
(suma	punktów	dziewcząt	
i chłopców)
I miejsce,	 32	 pkt	 -	 	 Rado-
myśl,
II	 miejsce,	 24	 pkt	 –	 Wi-
śniew,
III	miejsce,	12	pkt	–	Śmia-
ry.
Gimnazjum
(suma	punktów	dziewcząt	

i chłopców)
I miejsce	 -	 33	 pkt	 –	 Wi-
śniew,
II	miejsce	-	19	pkt	–	Rado-
myśl,
III	miejsce	-	16	pkt	–	Śmia-
ry.
Najbardziej	 usportowiony	
Zespół	Oświatowy
(suma	 punktów	 Szkoły	
Podstawowej	 i Gimna-

zjum)
I miejsce	 -	 57	 pkt	 –	 Wi-
śniew,
II	miejsce	-	51	pkt	–	Rado-
myśl,
III	miejsce	-	28	pkt	–	Śmia-
ry.
Wszystkim	 biorącym	
udział	w zmaganiach	dzię-
kujemy,	a wygranym	GRA-
TULUJEMY!

Podsumowanie rywalizacji sportowej szkół gminy Wiśniew

9 września 2014 r. w ZO Wiśniewie odbyły się eliminacje gminne „V Turnieju Orlika o puchar Premiera Donal-
da Tuska”.

	 Turniej	 rozegrany	 zo-
stał	 oddzielnie	 dla	 dziew-
cząt	 i chłopców	 w dwóch	
kategoriach	 wiekowych:	
10	 -	 11	 lat	 oraz	 12	 -	 13	
lat.	W eliminacjach	wzięły	
udział	drużyny	ZO	w Rado-

myśli,	ZO	w Śmiarach	oraz	
drużyna	gospodarzy.

 W kategorii	 wieko-
wej	 12	 –	 13	 lat	 dziewcząt	
triumfowała	drużyna	z Ra-
domyśli	 a kategorię	 10	 –	

TURNIEJ ORLIKA

11	 lat	wygrały	dziewczęta	
z ZO	 w Wiśniewie	 nato-
miast	 w kategorii	 chłop-
ców	 (młodsi	 10	 –	 11	 lat,	
starsi	12	–	13	lat)	zwycię-
żyły	drużyny	gospodarzy.
	 Zawody	 dostarczyły	

ogromnych	 emocji	 za-
równo	 zawodnikom	 jak	
również	 tłumnie	 zgro-
madzonej	 publiczności.	
W turnieju	 wzięło	 udział	
150	 zawodników.	 Za	 za-
angażowanie	 i walkę	 „fair	

play”	 wszyscy	 uczestni-
cy	 otrzymali	 pamiątkowe	
sportowe	 opaski	 na	 rękę.	
Drużyny	zwycięskie	awan-
sowały	do	dalszej	fazy	roz-
grywek.

W niedzielę 17 sierpnia 2014 r. na boisku Orlik w Wiśniewie odbył się gminny turniej piłki nożnej o Puchar Dy-
rektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie.
Do	 turnieju	 przystąpiło	 6	
zespołów:
Grupa	A :	Stare	Okniny,	Wól-
ka	Wiśniewska,	Wiśniew.
Grupa	B	:	Borki	–	Paduchy,	
Wiśniew	 –	 Kolonia,	 Gost-
chorz.
Wyniki	Grupa	A:
Stare	 Okniny	 –	Wólka	Wi-

śniewska	0	–	6
Stare	 Okniny	 –	Wiśniew	 2	
–	7,
Wólka	 Wiśniewska	 –	 Wi-
śniew	1	–	3.
Wyniki	Grupa	B:
Borki	 Paduchy	 –	 Kolonia	
Wiśniew	5	–	1,
Borki	Paduchy	–	Gostchorz	

ROZGRYWKI PIŁKARSKIE

2	–	0,
Kolonia	 Wiśniew	 –	 Gost-
chorz		1	–	3.
Do	 półfinału	 awansowały	
drużyny	 Wiśniew,	 Wólka	
Wiśniewska,	 Borki	 Padu-
chy	i Gostchorz.
Wiśniew	–	Gostchorz	6	–	3,
Paduchy	–	Wólka	Wiśniew-

ska	2	–	4.
Mecz	o 3	miejsce:	Paduchy	
–	Gostchorz	5	–	1.

FINAŁ:	WIŚNIEW	–	WÓLKA	
WIŚNIEWSKA	6:0

Królem	 strzelców	 został	
Mateusz	Kacprzak	z druży-

ny	Wiśniewa,	który	zdobył	
11	goli.
Zwycięzcy	 otrzymali	 Pu-
char,	dyplomy	i piłki.

Serdecznie	 gratulujemy	
i dziękujemy	za	udział	i za-
praszamy	 na	 kolejny	 tur-
niej		piłki	nożnej.

Najbardziej usportowiony Zespół Oświatowy – ZO w Wiśniewie.

 W bieżącym	 roku	 zo-
stała	 wybudowana	 dro-
ga	 gminna	 w Mościbro-
dach	 o długości	 333	 m.	
Nawierzchnia	 drogi	 wy-
konana	 została	 z betono-
wej	 kostki	 brukowej	 gr.	
8	 cm	 oraz	 obramowana	
jest	 krawężnikiem.	 Koszt	
realizacji	 inwestycji	 wy-
niósł	ponad	200	tysiecy	zł.	
W chwili	obecnej	trwa	bu-
dowa	drogi	dojazdowej	do	
pól	w miejscowości	Zabło-
cie	o długości		510	m.

Koniec roku to dobry moment na podsumowanie. Co udało się nam osiągnąć w inwestycjach i remontach na 
terenie gminy? Poniżej przedstawiamy Państwu zestawienie ważniejszych inwestycji wykonanych w 2014 
roku. 

INWESTYCJE

Inwestycje 
drogowe

Przebudowa świetlic

	 Istniejący	 budynek	 świe-
tlicy	 w Mroczkach	 został	
rozbudowany	 o nowe	 po-
mieszczenia	 oraz	 nadbudo-
wę	 związaną	 z przebudową	
dachu.	 Ocieplono	 ściany	 ze-
wnętrzne	i strop	oraz	wyko-
nano	 taras	 wraz	 z zadasze-
niem.	Teren	wokół	świetlicy	
został	 utwardzony	 kostką	
betonową,	 powstał	 parking	
na	 15	 miejsc	 parkingowych	
oraz	 wykonano	 ogrodzenie	
wraz	z bramą	wjazdową.	Do-
datkowo	 trwa	 przetarg	 na	
wyposażenie	 pomieszczeń	
świetlicy.
Wartość	robót	budowlanych	

Ku końcowi zbliżają się inwestycje na które mieszkańcy Mroczk i Łupin czekali od lat. 
Patrząc na nowe - stare świetlice można śmiało powiedzieć, że warto było.

(bez	wyposażenia)	wyniesie	
843	675,29	zł.	
	 Na	 ww.	 zadanie	 gmina	
Wiśniew	otrzymała	dofinan-
sowanie	w ramach	działania	
413	 „Wdrażanie	 lokalnych	
strategii	 rozwoju”	 dla	 ope-
racji,	które	odpowiadają	wa-
runkom	przyznania	pomocy	
w ramach	 działania	 „Odno-
wa	 i rozwój	wsi”.	Wysokość	
dofinansowania	 to	 prawie	
500	000	zł.
 W trakcie	 prac	 jest	 rów-
nież	 przebudowa	 świetli-
cy	 wiejskiej	 w Łupinach.	
Roboty	 objęły	 przebudo-
wę	 dachu,	 stropu	 nad	 salą	

widowiskową,	 pogłębienie	
piwnic,	 przebudowę	 scho-
dów	 głównych	 oraz	 termo-
modernizację	 budynku.	 Od	
strony	 północnej	 budynku	
świetlicy	 przewidziano	 do-
budowę	zadaszonego	tarasu	
oraz	pochylnię	dla	osób	nie-
pełnosprawnych.	
 W ramach	 inwestycji		
utwardzono	 plac	 przed	 bu-
dynkiem,	 zjazd	 na	 działkę,	
ciąg	 jezdny	do	garażu	z pla-
cem	 manewrowym,	 parkin-
gi	 –	 część	przed	budynkiem	
świetlicy,	 pozostałe	 w głębi	
działki	oraz	utwardzono	ciąg	
pieszy	 od	 strony	 północnej	

budynku.	 Wykonano	 rów-
nież	ogrodzenie	działki	oraz	
dwa	zbiorniki	na	ścieki.
	 Na	 ww.	 zadanie	 gmina	
Wiśniew	otrzymała	dofinan-
sowanie	w ramach	działania	
413	 „Wdrażanie	 lokalnych	
strategii	 rozwoju”	 dla	 ope-
racji,	które	odpowiadają	wa-
runkom	przyznania	pomocy	
w ramach	 działania	 „Odno-
wa	 i rozwój	wsi”.	Wysokość	
dofinansowania	 to	 również	
prawie	500	000	zł

Prace w Mroczkach. Prace budowlane w Łupinach. Zagospodarowanie terenu w Łupinach. Wymiana dachu w świetlicy wiejskiej 
w Daćbogach.

Budowa drogi w Mościbro-
dach (Zachojniak).

Inwestycje oświatowe
Trwają prace rozbiórkowe przy przebudowie dachu i budynku 
Zespołu Oświatowego w Wiśniewie

	 Roboty	 budowlane	 wy-
konywane	 będą	 w części	
wschodniej	 i środkowej	
obiektu.	 Zakres	 robót	 obej-
muje:	 roboty	 ogólnobudow-
lane,	 sanitarne,	 elektryczne,	
wodociągowe,	kanalizacyjne,	
centralne	 ogrzewanie,	 wen-
tylacja	 oraz	 zagospodarowa-
nie	terenu.	Częścią	przedmio-
tu	zamówienia	są	ulepszenia	
termo	 modernizacyjne	 bu-
dynku.	 Zostaną	 ocieplone	
ściany	 w gruncie,	 stropoda-
chy	 oraz	 ściany	 zewnętrzne.	
Przewidywana	 jest	wymiana	

stolarki	okiennej	
i drzwiowej,	 ulepszenie	 sys-
temu	 grzewczego	 oraz	 ulep-
szenie	instalacji	ciepłej	wody	
użytkowej.	
Samorząd	 liczył	 na	pozyska-
nie	 dotacji	 ze	 środków	 unij-
nych,	 jednak	 przez	 kilka	 lat	
nie	udało	się	ich	zdobyć,	dla-
tego	 też	 Gmina	 planuje	 wy-
konać	inwestycje	z własnych	
środków.	 Zadanie	 zostanie	
częściowo	sfinansowane	pla-
nowanym	 do	 zaciągnięcia	
kredytem.

Otwarcie pochylni dla niepełnosprawnych
5 listopada 2014 r. miało miejsce uroczyste otwarcie pochylni dla niepełnosprawnych mieszczącej się przy 
budynku Ośrodka Zdrowia w Wiśniewie. 

	 Do	 przecięcia	 wstęgi	 za-
proszeni	 zostali:	 lekarz	 sto-
matolog	 -	 Anna	 Matejek-
-Machnicka,	doktor	Krzysztof	

Czarnocki,	 doktor	 Zbigniew	
Grabek,	 Sylwia	 Suska-Mysz-
kowska,	 przedstawiciel	 SP	
ZOZ	w Siedlcach	–	Małgorzata	

Rutkowska,	ks.	Henryk	Krupa,	
przedstawiciel	 wykonawcy	
–	 Stanisław	 Przesmycki	 oraz	
wójt	gminy	Wiśniew	-	Krzysz-
tof	Kryszczuk.
	 Budowę	 pochylni	 zakoń-
czono	w październiku.	Łączny	
koszt	 prac	 budowlanych	 wy-
niósł	ponad		78	tys.	zł.	
- W budynku	 Ośrodka	 Zdro-
wia	 brakowało	 takiego	 	 udo-
godnienia	 –	 mówi	 dr	 Zbi-
gniew	 Grabek.	 –	 Poważne	
kłopoty	miały	osoby	porusza-

jące		się	na	wózku,	opiekuno-
wie	osób		niepełnosprawnych		
oraz	matki		z wózkami.		Scho-
dy	stanowiły	dla		nich	barierę	
trudną	lub	wręcz	niemożliwą	
do	 pokonania.	 Obecnie	 bez	
problemu	skorzystają	z usług	
obydwu	przychodni,	stomato-
loga	i apteki.	Podjazd	ma	wy-
magany	przepisami		niewielki	
kąt	nachylenia	i poziome	spo-
czniki.	Osoby,	które	już	korzy-
stały	z tego	podjazdu	mówią,	
że	jest	bardzo	dobry.

-	Słyszałem	opinie	niektórych	
osób,	 że	 podjazd	 jest	 zbyt	
długi.	 Dla	 zdrowych	 i pełno-
sprawnych	osób	w ogóle	może	
wydawać	się	zbędny	–	powie-
dział	 wójt	 Krzysztof	 Krysz-
czuk.	 –	Wyjaśniamy,	 że	 musi	
taki	 być,	 ponieważ	 wymaga-
ją	 tego	 przepisy	 budowlane.	
Dotychczasowa	pochylnia	nie	
spełniała	 praktycznie	 żad-
nych	 wymogów	 i nikt	 z niej	
nie	był	w stanie	–	a szczegól-
nie	zimą	-	skorzystać.

Pochylnia przy Ośrodku Zdrowia.

Prace projektowe
	 Pozostałe	 zadania	 inwe-
stycyjne	 dotyczą	 głownie	
prac	 projektowych	 w zakre-
sie	 budowy	 dróg	 i oświetle-
nia	ulicznego.
	 Gmina	 Wiśniew	 w bieżą-
cym	 roku	 budżetowym	 pla-
nuje	 jeszcze	 takie	 inwesty-
cje	 jak:	 projekt	 przebudowy	

drogi	w Wiśniewie	-	ul.	Połu-
dniowa	 i ul.	 Szkolna,	projekt	
przebudowy	 drogi	 w miej-
scowości	 Lipniak-Stok	 Wi-
śniewski,	 projekt	 i budowę	
oświetlenia	 Mościbrody	
-	 Wólka	 Wiśniewska,	 pro-
jekt	 oświetlenia	 ulicznego	
w miejscowości	Kaczory.

Wiśniew – ul. Szkolna.
W planach	 jest	 również	dokumentacja	projektowa	remontu	
i przebudowy	Urzędu	Gminy.	Tegoroczny	budżet	nie	pozwolił	
na	realizacje	tego	zadania.
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29 września 2014 r. została zakończona 
realizacja zadania pn. „Usuwanie i uniesz-
kodliwianie azbestu na terenie gminy 
Wiśniew w 2014 r.” 

Likwidacja wyrobów  
azbestowych

	 Zakres	 prac	 obejmo-
wał	 odbiór	 płyt	 azbe-
stowo-cementowych	
zgromadzonych	 przez	
właścicieli	 nierucho-
mości	 oraz	 załadunek	
i transport	płyt	do	miej-
sca	 unieszkodliwienia	
w ilości	45,57	ton.	Zada-
nie	 zostało	 dofinanso-
wane	przez	Wojewódzki	
Fundusz	 Ochrony	 Śro-
dowiska	 i Gospodarki	
Wodnej	 w Warszawie	
oraz	 Narodowy	 Fun-

dusz	 Ochrony	 Środo-
wiska	 i Gospodarki	
Wodnej	 w Warszawie	
w formie	dotacji	w kwo-
cie	13.196,00	zł

Likwidacja barier architek-
tonicznych na terenie gminy 
Wiśniew
 W pierwszym	 kwarta-
le	 bieżącego	 roku	 Zarząd	
Państwowego	 Funduszu	
Rehabilitacji	 Osób	 Nie-
pełnosprawnych	 określił	
„Kierunki	działań	i warun-
ki	 brzegowe”	 obowiązują-
ce	
w 2014	 roku	 w „Progra-
mie	 wyrównywania	 róż-
nic	 między	 regionami	 II”.	
Celem	 programu	 jest	 wy-
równywanie	 szans	 osób	
niepełnosprawnych	 za-
mieszkujących	regiony	sła-
bo	 rozwinięte	 ekonomicz-
nie	i społecznie	w dostępie	
do	rehabilitacji	zawodowej	
i społecznej.	
	 Gmina	 Wiśniew	 ko-
rzystając	 z komponentu	
B	 –	 likwidacja	 barier	 ar-
chitektonicznych,	 złożyła	
wnioski	 na	 dofinansowa-
nie	dwóch	zadań:

•	 „Budowa	 windy	 dla	
osób	 niepełnosprawnych	
w Zespole	 Oświatowym	
w Wiśniewie”;
•	 Zakup	 schodołaza	
z wózkiem	standardowym	
do	Obiektu	Zespołu	Oświa-
towego	
w Radomyśli”.
	 Informujemy,	 że	 Od-
dział	 Mazowiecki	 PFRON	
zaopiniował	 pozytywnie	
złożone	 przez	 gminę	 pro-
jekty	 i przyznał	 środki	 fi-
nansowe	 na	 ich	 realizację	
w wysokości:	 49	 000,00	
zł	 na	 budowę	 windy	 i 6	
000,00	 zł	 na	 zakup	 scho-
dołaza.	

Obecnie	 samorząd	 czeka	
na	 podpisanie	 stosownej	
umowy	 na	 realizację	 ww.	
zadań.

Wnioski złożone do NFOŚiGW
	 Gmina	 Wiśniew	 na	 po-
czątku	 tego	 roku	 przystą-
piła	do	ogłoszonego	przez	
Narodowy	Fundusz	Ochro-
ny	 Środowiska	 i Gospo-
darki	Wodnej	VI	konkursu	
Programu	 priorytetowego	
System	zielonych	 inwesty-
cji	(GIS	–	Green	Investment	
Scheme),	 Część	 1)	 Zarzą-
dzanie	 energią	 w budyn-
kach	użyteczności	publicz-
nej.	
	 Samorząd	 nasz	 złożył	
dwa	 wnioski:	 o dotację	
i pożyczkę	 na	 dofinanso-
wanie	 przedsięwzięcia	
inwestycyjnego	 pn.	 „Ter-
momodernizacja,	 prze-
budowa	 dachu	 i budynku	
Zespołu	 Oświatowe	 go	
w Wiśniewie”	 na	 łączną	
kwotę	884	382,00	zł.	

	 We	 wrześniu	 br.	 fun-
dusz	 ogłosił	 listę	 ran-
kingową	 przedsięwzięć	
zakwalifikowanych	 do	 do-
finansowania	 w ramach	
ww.	 konkursu.	 Wnioski	
złożone	 przez	 gminę	 po-
myślnie	 przeszły	 ocenę	
formalną,	 niemniej	 ze	
względu	na	dużą	liczbę	zło-
żonych	 projektów	 w skali	
kraju	 (do	NFOŚiGW	wpły-
nęły	wnioski	 o dofinanso-
wanie	 dla	 149	 przedsię-
wzięć,	 o łącznym	 koszcie	
całkowitym	 712,75	 mln	
zł),	obecnie	znajdują	się	na	
liście	rezerwowej.
 W przypadku	 uwolnie-
nia	środków	lub	zwiększe-
nia	 alokacji	 gmina	 będzie	
miała	 szansę	 na	 dofinan-
sowanie	ww.	zadania.

Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Stare 
Okniny.
Gmina Wiśniew jest w trakcie ukończenia zadania pn. „Zakup 
sprzętu ratowniczego dla OSP Stare Okniny”. Wniosek o uzyska-
nie dofinansowania został złożony do Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 
	 Decyzją	Zarządu	funduszu	
gmina	 Wiśniew	 otrzymała	
dofinansowanie	w formie	do-
tacji	
w wysokości	 50%	 kosztu	
kwalifikowanego	 zadania.	
W wyniku	 przeprowadzo-
nego	 rozpoznania	 cenowego	
jego	 ostateczna	wartość	wy-
niosła	 27	 108,00	 zł,	 z cze-
go	 13	 554,00	 zł	 pochodzić	
będzie	 z dotacji	 jaką	 gmina	
otrzymała	 z WFOŚiGW	 i 13	
554,00	 zł	 ze	 środków	 wła-
snych	 jednostki	 OSP	 Stare	

Okniny.	Sprzęt	został	dostar-
czony	 przez	 firmę	 HORPOL	
S.A.,	która	złożyła	najkorzyst-
niejszą	ofertę	cenową.	Ochot-
nicy	ze	Starych	Okniny	otrzy-
mali:
•	 pompę	szlamową	HONDA	
WT40X	–	1	szt.;
•	 aparat	powietrzny	FENZY	
X-PRO	maską	i butlą	kompo-
zytową	–	2	szt.;
•	 ubranie	specjalne	SX-3	–	4	
kpl.;
•	 prądownicę	 TURBO	
FLASH	–	2	szt.;

•	 kurtynę	wodną	52	z regu-
lacją	–	1	szt.;
•	 wąż	ssawny	110	2,5	m	ŁA	
–	2	szt.;
•	 wąż	 tłoczny	 W-52	 –	 12	
szt.;
•	 wąż	tłoczny	W-75	–	10	szt.
	 Zakup	ww.	sprzętu	ratow-
niczego	w znacznym	stopniu	
wpłynie	na	poprawę	zdolno-
ści	 ratowniczych	 jednostki	
OSP	 oraz	 przyczyni	 się	 do	
większej	 ochrony	 strażaków	
podczas	 uczestnictwa	 w ak-
cjach	ratowniczo-gaśniczych.	

Jesienne sprzątanie świata
Już po raz kolejny została zorganizowana na terenie gminy Wiśniew akcja 
sprzątania świata. Z inicjatywą wyszli nauczyciele i uczniowie Zespołu 
Oświatowego w Śmiarach, Radomyśli, Wiśniewie oraz wychowankowie 
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  w Gostchorzy. Celem akcji jest 
szczególnie edukacja dotycząca ochrony środowiska przyrodniczego, selek-
tywnej zbiórki odpadów, a także udział chętnych osób we wspólnym sprzą-
taniu, którym estetyka gminy nie jest obca.

	 –	Mamy	piękną	jesienną	
pogodę,	 dlatego	 też	 chcie-
liśmy	 wykorzystać	 ją	 na	
zrobienie	czegoś	pożytecz-
nego	 –	 mówią	 uczniowie	
ZO	w Wiśniewie.	 Z chęcią	
włączyliśmy	 się	 w sprzą-
tanie	 świata.	 Najbardziej	
pracowici	 z nas	 otrzymali	
pochwały.	
	 To	 już	 kolejna	 w tym	
roku	 akcja	 sprzątania	 te-
renu	gminy	Wiśniew	przez	
wychowanków	 Młodzie-
żowego	 Ośrodka	 Wycho-
wawczego,	 kierowanego	
przez	mgr	Jana	Michalika	
w Gostchorzy.	 Niczego	
nie	 oczekują	 w zamian.	
Skromni	 i skuteczni.	 Po	
prostu	wychodzą	na	drogi	

i w las,	 pozostawiając	 za	
sobą	 oczyszczony	 teren.	
Paskudne	 śmieci,	 zapa-
kowane	 w kolorowe	 wor-
ki,	 trafiają	 na	 właściwe	
miejsce.	 To	młodzież	 tego	
ośrodka	wiosną	tego	roku	
wysprzątała	 niezwykle	
zaśmiecony	 odcinek	 pasa	
drogowego	drogi	powiato-
wej,	ciągnącej	się	od	drogi	
krajowej	 Siedlce	 -	 Łuków	
w stronę	Radomyśli.	Wów-
czas	 akcję	 koordynował	
Pan	Piotr	Wiewiórka	-	kie-
rownik	 internatu	 i wycho-
wawca	 zarazem.	 Z grupą	
fajnej	 i chętnej	młodzieży,	
ubranej	 w kamizelki	 od-
blaskowe,	 ruszył	 do	 dzia-
łań.	 Efekt	 był	 piorunujący	

-	 czysto	 i zielono.	 Zbierali	
segregując.	 Wypełnili	 po	
brzegi	żółte	worki	z plasti-
kiem,	zielone	worki	szkłem	
opakowaniowym	 i czarne	
zmieszanymi	 śmieciami	
innymi.	 Brawo	 panowie!	
Dziękujemy	 w imieniu	
mieszkańców	 gminy	 Wi-
śniew.
Dziękujemy	 dzieciom	
i młodzieży,	 dziękujemy	
dorosłym	i wszystkim	tym,	
którzy	 przyczynili	 się	 do	
obecnej	 akcji	 „sprzątania	
świata”.
Jest	 prawdą	 życiową,	 że	
nie	 koniecznie	 czysto	 tam	
gdzie	 dużo	 sprzątających,	
lecz	 tam	 gdzie	 mało	 za-
śmiecających.

Komunikat dla mieszkańców
	 Od	stycznia	2015	r.	planujemy	odbiór	odpadów	zarówno	zmieszanych	jak	i segregowanych	
z częstotliwością	1x	na	miesiąc.
Nastąpi	podniesienie	stawki	opłaty	dla	tych,	którzy	nie	segregują	odpadów	z 10,00	zł	na	15,00	
zł	na	miesiąc	za	osobę.	Pozostałe	osoby	segregujące	odpady	nadal	będą	płaciły	po	5,00	zł.	na	
miesiąc	za	osobę.
 W związku	z planowanym	odbiorem		śmieci	niesegregowanych	oraz	segregowanych	
1x	na	miesiąc,	Gminny	Punkt	Selektywnej	Zbiórki	Odpadów	Komunalnych	(GP	SZOK	),	miesz-
czący	się	na	terenie	Oczyszczalni	Ścieków	w Wiśniewie,	zmieni	godziny	pracy.	Będzie	otwar-
ty	na	przyjmowanie	odpadów	komunalnych	w dniach:	poniedziałek	-	piątek	w godz.	16-	18,	
w soboty	w godz.8	-	18.

SZANOWNI MIESZKAŃCY!

PRZYPOMINA SIĘ O ZAKAZIE WPROWADZANIA ŚCIEKÓW 
Z PRZYDOMOWYCH SZAMB DO ŚRODOWISKA NATURALNEGO.

Firmy	posiadające	zezwolenie	Wójta	Gminy	Wiśniew	w zakresie	opróżniania	zbiorników	
bezodpływowych	i transportu	nieczystości	ciekłych	na	terenie	gminy	Wiśniew.

  
•	 Jacek	Wysokiński										Nowe	Okniny	7			„BEKAS”									tel.	607	399	110
•	 Bożena	Orzyłowska							Radomyśl	2B			PUH	„	Rolnik”					tel.	501	670	560
•	 PUK	Sp.	z o.o.															Siedlce	ul.	Brzeska	110		 											tel.	25	632	46	26
•	 PUK		Serwis	Sp.	z o.o.		Siedlce,	ul..Brzeska	110	 											tel.	25	632	46	26
Remondis		Sp.	z o.o.	 	 				/obecnie	nie	dotyczy/

Z ŻYCIA ZESPOŁÓW OŚWIATOWYCH
ZO w Radomyśli

	 Rozgrywki	gminne	-	V	Tur-
niej	Orlika	o Puchar	Premiera	
Donalda	Tuska
	 Dnia	 9.09.2014r.	 ucznio-
wie	 Zespołu	 Oświatowego	
w Radomyśli	 uczestniczyli	
w V	Turnieju	Orlika	o Puchar	
Premiera	 Donalda	 Tuska.	
Rozgrywki	gminne	odbyły	się	
w Wiśniewie.	 Uczestniczyły	
w nich	 trzy	 szkoły	 z naszej	
gminy,	 w dwóch	 kategoriach	
wiekowych:
•	 10-11	 lat(	 chłopcy	 ,	 dziew-
częta)
•	 12-13	 lat(	 chłopcy	 ,	 dziew-
częta)
Wyniki	rywalizacji:
	 Chłopcy	10-11	lat-	II	miej-
sce	
Dziewczęta	10-11	lat-	II	miej-
sce	
Chłopcy	12-13	lat-	II	miejsce	

Dziewczęta	12-13	 lat-	 I miej-
sce
	 Dziewczęta	 ,,grupa	 star-
sza’’	 zakwalifikowała	 się	 do	
dalszych	rozgrywek.
Dnia	 24.09.2014r.	 ucznio-
wie	 Zespołu	 Oświatowego	
w Radomyśli	 uczestniczyli	
w V	Turnieju	Orlika	o Puchar	
Premiera	 Donalda	 Tuska.	
Rozgrywki	 wojewódzkie	 od-
były	się	w Siedlcach.
Uczestniczyły	 w nich	 cztery	
szkoły	 z gmin	 w wojewódz-
twie	 mazowieckim.	 Nasze	
zawodniczki	 z kategorii	
dziewczęta	 12-13	 lat	 zajęły	
I miejsce	i przeszły	do	dalsze-
go	 etapu	 rozgrywek-	 finału	
wojewódzkiego.
	 Międzynarodowy	 Dzień	
Języ	 ków	Obcych
26	 września	 w naszej	 szko-
le	 uczniowie	 klasy	 6	 przed-
stawili	 program	 artystyczny	
z okazji	 Europejskiego	 Dnia	
Języków	Obcych	.	To	coroczne	
święto	 języków	 ustanowione	
zostało	 w 2001	 roku	 z ini-
cjatywy	 Rady	 Europy,	 której	
siedzibą	jest	Strasburg.	Celem	
tej	 inicjatywy	 jest	 ukazanie	
różnorodności	 językowo-kul-
turowej	 naszego	 kontynentu	
oraz	 wspieranie	 nauki	 języ-

ków	 obcych.	 W naszej	 szko-
le	 przebiegał	 on	 pod	 hasłem	
„Warto	 uczyć	 się	 języków	
obcych”.	 W przedstawionych	
scenkach	uczniowie	pokazali,	
jak	 trudno	 jest	 podróżować	
po	świecie,	poznawać	nowych	
ludzi	czy	znaleźć	dobrą	pracę	
nie	znając	języków,	a w szcze-
gólności	 języka	 angielskiego.	
Zaś	 na	 progu	 nowego	 roku	
szkolnego	zachęcono	wszyst-
kich	do	wytrwałej	 i systema-

tycznej	nauki	tego	języka.
	 Spotkanie	 z policjantem	
"Bezpieczna	droga	do	szkoły"
Dnia	 30	 września	 i 2	 paź-
dziernika	 2014	 r.	 odbyły	 się	
spotkania	 uczniów	 poszcze-
gólnych	 klas	 z policjantem	

w ramach	 akcji	 "Bezpieczna	
droga	 do	 szkoły".	 Spotkania	
zorganizowane	były	przez	pa-
nią	pedagog	Anetę	Cholewkę.
	 Wolontariat			Szkolny
W Zespole	 Oświatowym	 już	
od	kilku	lat	działa	Wolontariat	
Szkolny.	W tym	roku	zapisało	
się	aż	27	osób	z klasy	VI	i klas	
gimnazjalnych.	 Uczniowie	
między	 innymi	 realizują	 na-
stępujące	przedsięwzięcia:	
1.	 Akcja	 "Poczytaj	mi	 Przyja-

cielu!"	 -	 chętni	 wolontariu-
sze	 w dogodnych	 dla	 siebie	
i młodszych	 kolegów	 i kole-
żanek	 godzinach	 organizują	
spotkania,	 podczas	 których	
czytają	im	bajki,	opowiadania.	
2.	Pomoc	wolontariuszy	pod-

czas	 zajęć	 świetlicowych	 -	
chętni	 wolontariusze	 chodzą	
na	 szkolną	 świetlicę,	 gdzie	
pomagają	młodszym	w odra-
bianiu	lekcji,	bawią	się	z nimi	
,	pomagają	pani	prowadzącej	
zajęcia.
3.	ZBIÓRKA	NAKRĘTEK	-	ak-
cja	 została	 rozpropagowana	
przez	 wolontariuszy,	 uczest-
niczy	w niej	cała	społeczność	
szkolna	 i lokalna.	 Zbieramy	
plastikowe	 nakrętki,	 które	
przekazujemy	 Stowarzysze-
niu	 "Usłyszeć	 świat".	 Pienią-
dze	 zebrane	 z nakrętek	 sfi-
nansują	 rehabilitację	 dzieci	
niedosłyszących.	
4.	 GÓRA	 GROSZA	 -	 co	 roku	
w grudniu	 odbywa	 się	 akcja	
zbierania	 pieniędzy,	 przy-
słowiowych	 "Groszy",	 które	
przesyłane	 są	 do	 Towarzy-
stwa	NASZ	DOM	i przeznacza-
ne	dla	dzieci	z domów	dziec-
ka.	
	 Dzień	krawata
30	września	2014r.	 cała	 spo-
łeczność	 szkolna	 uświęciła	
Dzień	 Chłopca	 przychodząc	
w krawatach.	Z tej	okazji	od-
była	 się	 również	 dyskoteka	
szkolna.

ZO w Śmiarach
Po	wakacyjnej	 przerwie	wy-
poczęci	i pełni	zapału	rozpo-
częliśmy	 nowy	 rok	 szkolny										
2014/2015.	 Jak	 co	 roku	
uczestniczymy	 i będziemy	
uczestniczyć	w różnych	uro-
czystościach,	 które	 na	 stałe	
weszły	do	harmononogramu	
imprez	szkoły.
Jedną	 z takich	ważnych	uro-
czystości	 jest	 udział	 naszej	
szkoły	we	Mszy	św.	upamięt-
niającej	 miejsce	 	 	 straceń	
powstańców	 styczniowych	
odprawianej	 w godzinach	
popołudniowych	 w Lesie	
Mroczkowskim.
Dnia	 14.09.14	 r.	 uroczystość	
tę	 uświetnił	 poczet	 sztanda-
rowy	 wraz	 z opiekunem	 p.	
Marią	 Oknińską	 oraz	 dyrek-
torem	 szkoły	 p.	 Anną	 Dzie-
dziną.	Przedstawiciele	szkoły	
uczestniczyli	 o godz.	 15.00	
we	 Mszy	 św.	 w intencji	 Oj-
czyzny	 i powstańców	 stycz-
niowych	 sprawowanej	 przez	
ks.	 prałata	 doktora	Kazimie-
rza	Niemirkę.	Wysłuchali	też	
homilii	 wygłoszonej	 przez	
ks.	 Adama	 Krasuskiego,	 któ-
ry	 nawiązał	 do	 wydarzeń	
mających	 miejsce	 w czasie	
powstania	 styczniowego,	
powiedział	 o potrzebie	 kul-
tywowania	 tradycji	 patrio-
tycznych	i odpowiedzialności	
za	 losy	ojczyzny.	Posługę	ka-
płańską	sprawowali	 też	 inni,	
niewspomniani	 wcześniej	
księża:	 ks.	 dziekan	 dr	 Jerzy	

Grochowski	 oraz	 proboszcz	
parafii	 w Jastrzębiach	 Śmia-
rach	ks.	Sławomir	Groszek.
Po	zakończeniu	Mszy	św.	głos		
zabrali:	 p.	 Krzysztof	 Krysz-
czuk,	 który	 podziękował	
z piękną	homilię	i podkreślił	
jej	 głęboko	patriotyczny	wy-
dźwięk	 oraz	 poseł	 Krzysztof	
Tchórzewski,	 który	nawiązał	
do	 wydarzeń	 historycznych,	
podkreślając	 rolę	 edukacji	
historycznej	wśród	młodego	
pokolenia.
Ważnym	 momentem	 odda-
jącym	 hołd	 poległym,	 było	
złożenie	 kwiatów	 pod	 po-
mnikiem.	Po	uroczystościach	
wszyscy	obecni	zostali	zapro-
szeni	 na	 grochówkę	 przygo-
towaną	przez	Koło	Gospodyń	
Wiejskich	 z miejscowości	
Mroczki.
Co	 roku	 uczniowie	 naszej	
szkoły	 	 godnie	 reprezentu-
ją	 szkołę	 podczas	 Dożynek	
Gminnych.	 W tym	 roku	 od-
były	się	one	 	21.09	w Wólce	
Wiśniewskiej.	 Na	 początku	
uczestniczyli	 w uroczystej	
Mszy	 św.,	 	 	 podczas	 	 której	
dziękowali	Bogu	za	dary,	któ-
rych	 każdego	 dnia	 doświad-
czamy.	 Nasz	 wieniec	 dożyn-
kowy,	 przygotowany	 pod	
czujnym	okiem		p.	Hanny	Ja-
strzębskiej,	 z wielką	 godno-
ścią	nieśli	uczniowie	klasy	III	
gimnazjum:		Anna	Ługowska,	
Marlena	Rytel,	Mateusz	Kra-
suski	 oraz	 Daniel	 Grochow-

ski.
Następnie	 grupa	 uczniów	
wystąpiła	 w programie	 ar-
tystycznym	 zatytułowanym	
:	 ,,	 Gdy	 Ci	 smutno:	 śpiewaj	
i tańcz!”.	 Anna	 Krasuska	

z klasy	 I gimnazjum	 zauro-
czyła	 odbiorców	 wykona-
niem	 piosenki	 pt.	 ,,Zapłaka-
ny	 świat”,	 a Jakub	 Żurawski	
(klasa	I gim.)	wspominał	mi-
nione	wakacje	w wokalnej	in-
terpretacji	utworu	pt.	 ,,Pocz-
tówka	 z Beskidu”.	 Finałem	
prezentacji	był	występ	grupy	
tanecznej	w składzie:	 	Pauli-
na	 Izdebska	 (kl.	V),	Karolina	
Radzikowska	 (kl.	 VI),	 Wik-
toria	 Burdziłowska	 (kl.	 VI),	
Kinga	Oknińska	(kl.	VI),	Anna	
Krasuska	 (kl.	 I gim.)	 i Jakub	
Żurawski	(kl.	I gim.).Uczniów	
do	 występu	 przygotowała					
p.	Agnieszka	Wiśniewska.
W 75	 rocznicę	 tworzenia	
struktur	 Polskiego	 Państwa	
Podziemnego	odbył	się	w na-

szej	 szkole	 apel	 upamiętnia-
jący	to	święto,	które	było	fe-
nomenem	na	skalę	światową,	
a rozpoczęło	się	27	września	
1939	 r.	 W najtrudniejszych	
warunkach	 obu	 okupacji	
i bezprzykładnego	 terro-
ru	 Państwo	 to	 wypełniało	
nieomal	 wszystkie	 obowią-
zujące	 je	 funkcje:	 władcze,	
organizatorskie,	 wojskowe	
i opiekuńcze.
Dziełem	 Polskiego	 Państwa	
Podziemnego	 było	 nie	 tyl-
ko	 podjęcie	 otwartej	 walki	
z okupantem	w ramach	akcji	
„Burza”,	 ale	 też	 organizowa-
nie	 życia	 na	 okupowanych	
terenach,	bierny											i czyn-
ny	opór	przeciw	okupantom,	
przyczyniając	 się	 do	 podno-
szenia	 nastroju	 nadziei	 na	
odzyskanie	niepodległości.
Jednym	 z najważniejszych	
jego	 zadań	 było	 szkolnictwo	

i opieka	 nad	 dziećmi	 i mło-
dzieżą.
Wywieszona	 tego	 dnia	 flaga	
narodowa,	 wystawa	 doku-
mentów	 historycznych	 pt.	
"My	 z niego	 wszyscy.."	 oraz	
fragment	filmu	przypomnieli	
o wielkim	dziele	Polski	Pod-
ziemnej.
30.09.14	 r.	 obchodziliśmy	
Dzień	 Chłopaka.	 Tego	 dnia	
świętowali	nie	 tylko	chłopcy				
z naszej	szkoły,	ale	i panowie.	
Nie	 zabrakło	 życzeń,	 drob-
nych	upominków,	jak	i dobrej	
zabawy.
Dzieci	 z klas	 młodszych	 ba-
wiły	 się	 w Parku	 Wodnym	
w Siedlcach,	a starsi	na	szkol-
nej	dyskotece.
Czas	płynie	szybko,	a my	zno-
wu	 będziemy	 uczestniczyć	
w innych	 uroczystościach,	
których	 na	 pewno	 nie	 za-
braknie	w naszej	szkole.
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	 Pierwszy	 września	 to	
dzień,	w którym	po	wakacyj-
nej	 przerwie,	 szkolne	 kory-
tarze	wypełniają	się	gwarem	
rozmów,	 krzyków	 	 pełnych	
jeszcze	 wakacyjnych	 wspo-
mnień	 i emocji.	 Pierwszy	
września	 to	 święto	 szkoły.	
Tradycją	 w naszej	 szkole	
jest	 to,	 że	 nowy	 rok	 szkol-
ny	 rozpoczynamy	 uroczystą	
mszą	 świętą,	 następnie	 dy-
rekcja,	 nauczyciele,	 rodzice	
i uczniowie	 	 spotkali	 się	 na	
oficjalnej	 akademii	 inaugu-
rującej	 Nowy	 Rok	 Szkolny	
2014/2015.	 W tym	 roku	
pierwszy	 raz	 świętowali-
śmy	 ten	 czas	 z przedszkola-
kami,	 gdyż	 	 	 Samorządowe	
Przedszkole	 	 w Wiśniewie	
od	 1	 września	 2014r.	 zosta-
ło	włączone	w skład	Zespołu	
Oświatowego		w Wiśniewie.	
	 Początek	 roku	 szkolnego		
to	 dzień	 pełen	 nadziei,	 pla-
nów	 i radosnych	marzeń,	 to	
także	 czas	 podjęcia	 nowych	
zadań	 i obowiązków.	 	Od	sa-
mego	 początku	 uczniowie	
chętnie	 i z zapałem	 	 biorą	
udział	 w różnorodnych	 for-
mach	 aktywności	 uczniow-
skiej.	 	 Społeczność	 	 Zespołu	
Oświatowego	 w Wiśniewie	
przystępuje	do	programu	re-
alizowanego	wspólnie	z firmą	
Winiary.	 Konkurs	 polega	 na	

ZO w Wiśniewie
zorganizowaniu	 wydarzenia	
społecznego	 przez	 uczniów	
jednej	 klasy	 dla	 innych	
uczniów	 ze	 szkoły,	 rodziców	
lub	 mieszkańców	 miasta	
czy	 wsi.	 Wydarzenie	 może	
przyjąć	 dowolną	 formę,	 np.	
przedstawienie	 szkolne,	 pik-
nik,	 lekcję	dla	uczniów	 innej	
klasy,	 powinno	 nawiązywać	
do	 wartości,	 które	 promu-
je	 program	 „Żyj	 smacznie	
i zdrowo”,	 czyli	 zdrowego	
odżywiania,	 gotowania,	 nie-
marnowania	 żywności,	 czy	
ekologii.	 Każda	 klasa	 może	
przygotować	 takie	 społecz-
ne	wydarzenie.	Udział	w tym	
ogólnopolskim	 konkursie	
ma	na	celu	przekazanie	mło-
dzieży	 zasad	 prawidłowego		
i smacznego	odżywiania,	 za-
chęcenie	 do	 	 podejmowania	
pierwszych	 prób	 gotowania	
oraz	 wspólnego,	 rodzinne-
go	 spożywania	 posiłków.	
W ramach	 	programu	podej-
mowane	 są	 również	 	 ważne	
społeczne	 tematy,	marnowa-
nia	żywności,	niedożywienia,	
a także	 zmniejszenia	 ilości	
odpadów,	 zużycia	 energii	
i wody.	
	 Październik	 to	 miesiąc,	
w którym	 jak	co	roku	wspo-
minamy	 postać	 świętego	
Jana	 Pawła	 II.	 	 Nasi	 gimna-
zjaliści	 po	 raz	 kolejny	 we-

zmą	 udział	 w XII	 Konkursie	
Recytatorskim	Poezji	 i Prozy	
Karola	Wojtyły-	Jana	Pawła	II		
,,Słowo	–dar	i tajemnica”			or-
ganizowanym	przez	Centrum	
Kultury	 i Sztuki	w Siedlcach.	
Konkurs	 odbywa	 się	 w ra-
mach	odchodów	Dnia	Papie-
skiego.	 Już	 po	 raz	 kolejny	
wolontariusze		w całej	Polsce	
zbierają	 środki	 dla	 Fundacji	
Nowego	Tysiąclecia,	środki	te	
przeznaczone	są		na	program	
stypendialny	 wyrównujący		
szanse	 edukacyjne	 młodzie-
ży	 pochodzącej	 z małych	
miejscowości.	 Wszystkim,	
którzy	 wspierają	 tę	 inicjaty-
wę	 serdecznie	 dziękujemy,	
a naszym	 uczniom	 życzymy	
powodzenia.		
 W tym	roku	mija	trzydzie-
ści	lat	od	męczeńskiej	śmier-
ci	 ks.	 Jerzego	 Popiełuszki	
w rocznicę	 upamiętnienia	
tego	 wydarzenia	 organizo-
wany	jest			Ogólnopolski	Kon-
kurs	 pod	 hasłem	 ,,Jerzy	 Po-
piełuszko	–człowiek	Prawdy,	
który	zło	dobrem	zwyciężał”.	
Celem	 konkursu	 jest	 	 upa-
miętnienie	 jego	 męczeńskiej	
śmierci,	 zainteresowanie		
osobą	 ks.	 Jerzego	 Popiełusz-
ki,	 	 a także	 szerzenie	 jego	
kultu.	 Konkurs	 odbywa	 się	
w dwóch	kategoriach	 rodza-
jowych:	praca	pisemna	i pra-

ca	artystyczna.	Każdy	uczest-
nik	może	wziąć	udział	w obu	
kategoriach.	 Na	 zwycięzców	
czekają	 atrakcyjne	 nagrody.	
Oprócz	 pracy	 intelektual-
nej	młodzież	z naszej	 szkoły	
chętnie	 rywalizuje	 na	 płasz-
czyźnie	sportowej		jak	wiado-
mo	 bieganie	 jest	 najbardziej	
rozpowszechnioną	 i modną	
ostatnio	 formą	 ruchu.	 Nie-
wątpliwie	 potwierdzeniem	
tego	 faktu	 jest	 frekwen-
cja	 młodych	 sportowców	
na	 pierwszych	 w tym	 roku	
szkolnych	 zawodach	 biego-
wych.	 Jesienne	 Biegi	 Przeła-
jowe	tradycyjnie	rozgrywane	
w Żeliszewie	zgromadziły	na	
starcie	ponad	300	biegaczy	z  
25	 szkół	 z powiatu	 siedlec-
kiego,	 mińskiego,	 łosickiego.		
W tym	roku	na	medal	sprawi-
ła	się	również	pogoda,	korzy-
stając	z prawie	kanaryjskiego	
słońca	nasi	 szkolni	 sportow-
cy	 przywieźli	 masę	 cennych	
punktów,	medali	 i dwa	pięk-
ne	 puchary	 w klasyfikacji	
drużynowej.		Tradycyjnie	naj-
lepiej	w naszej	 ekipie	 spisy-
wały	się	dziewczęta	–	Joanna	
Borkowska,	Karolina	Jurzyk	,	
Karolina	Kadej	i Marta	Jurzyk	
w swoich	biegach	uplasowa-
ły	się	na	miejscach	I-V.	Wśród	
chłopców	o stopę	gorzej,	naj-
lepszy	z nich	Kacper	Jadczak	

był	 szósty,	 a typowany	 na	
zwycięzcę	Krzysztof	Borkow-
ski	dopiero	szesnasty.		

Z dumą	 informujemy,	 że	
w ogłoszonej	 przez	 Pana	
Wójta	gminy	Wiśniew		"Spor-
towej	 Rywalizacji	 Szkół	
z Gminy	 Wiśniew"	 nasza	
szkoła	 	 zdobyła	 największą	
ilość	 punktów	 tym	 samym	
zwyciężyła	 w rywalizacji.	
Poszczególne	 punkty	 szko-
ły	 zdobywały	 w turniejach	
sportowych	 z gier	 zespoło-
wych,	 tenisa	 oraz	 biegów.	
Podsumowanie	 rywalizacji	
sportowej	w roku	2013/2014		
i wręczenie	 tytułu	 odbędzie	
się	 na	 gali	 sportowej	 I miej-
sce	 -	 57	 pkt	 –	 Wiśniew,	 II	
miejsce	-	51	pkt	–	Radomyśl,	
III	 miejsce	 -	 28	 pkt	 –	 Śmia-
ry.	 Dziękujemy	 wszystkim	
szkolnym	 sportowcom	 tak-
że	 tym,	 którzy	 opuścili	 już	
mury	 naszego	 gimnazjum.	
Na	szczęście	w ich	śladem	idą	
młodsi	i z powodzeniem	bro-
nią	 tytułu	 na	 arenach	 gmin-
nych	 i powiatowych.	 Obok	
aktualne	zdjęcia	z rozgrywek	
piłkarskich	szkoły	podstawo-
wej	i gimnazjum.		

	 Wzorem	 innych	 organiza-
cji,	 szkół	 i instytucji	w Zespo-
le	 Oświatowym	 w Wiśniewie	
trwają	 prace	 nad	 logotypem	
placówki.	 Cytując	 za	 Wikipe-

dią-	 ,,Logo	 zawsze	 nawiązuje	
w jakiś	sposób	do	przedstawia-
nego	 tematu.	 Często	 	 zawiera	
charakterystyczne	dla	danego	
podmiotu	 elementy	 graficz-

ne.	Może	 symbolizować	 jakąś	
ideę	 jedynie	swoim	kształtem	
lub	wywoływanym	nastrojem.	
Zawsze	 jednak	 powinno	pod-
kreślać	i podsumować	wizeru-

nek	 przedstawianego	 tematu.	
Powinno	u odbiorcy	wywoły-
wać	 odpowiednie	 skojarzenia	
oraz	nastrój,	a jeśli	to	możliwe,	
motywować	również	do	pożą-

danej	 reakcji.”	 Dzięki	 zaprzy-
jaźnionej	 pracowni	 graficznej	
możemy	 podzielić	 się	 z Pań-
stwem	naszymi	propozycjami	
projektów.

Swoje opinie prosimy kie-
rować przez naszą stronę  
www.zowis.cba.pl 

Wysokie	wyniki	w nauce	to	wysoki	poziom	nauczania.	Potwierdzeniem	tego	są	wysokie	wyniki	naszych	uczniów	na	egza-
minie	gimnazjalnym.	Sprawdzane	są	podczas	niego	opanowane	umiejętności	i wiadomości	nabyte	podczas	trzyletniej	nauki	
w gimnazjum.	Taki	egzamin	uczniowie	piszą	na	zakończenie	nauki	w gimnazjum.	Egzamin	 jest	zewnętrzny,	sprawdzany	
przez	egzaminatorów	spoza	szkoły.	Arkusze	egzaminacyjne	są	kodowane,	a sprawdzający	nie	wiedzą	czyją	pracę	oceniają.	

Uczniowie	z Zespołu	Oświatowego	w Wiśniewie	w poszczególnych	częściach	egzaminu	osiągnęli	bardzo	wysokie	wyniki.	
Dla	porównania	przedstawiamy	średnie	wyniki:	

Zeszłorocznym	absolwentom	serdecznie	gratulujemy.

Informacje	oraz	zdjęcia	przygotowała	Marzena	Kurek.

Punkt Konsultacyjny Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Wsparcia 
Rodziny w Wiśniewie
	 Alkoholizm	jest	dramatem	
całej	rodziny,	nie	tylko	osoby	
uzależnionej.	Rodzina	to	gru-
pa	ludzi	wzajemnie	zależnych	
od	 siebie	 w zaspokajaniu	
swoich	potrzeb	uczuciowych,	
społecznych	 i duchowych.	
Rodzina,	 zapewniając	 sobie	
wzajemne	 wsparcie,	 opar-
ta	 o więzi	 uczuciowe,	 mi-
łość,	 akceptację	 oraz	 pomoc	
wzajemną,	 daje	 poczucie	
bezpieczeństwa	 i zapewnia	
możliwość	 stałego	 rozwoju	
fizycznego	i psychicznego.
	 Rodzina	 z problemem	 al-
koholowym	 =	 rodzina	 dys-
funkcyjna	 (nie	 spełniająca	
swych	 funkcji)	 to	 ludzie	 ży-
jący	we	wspólnocie,	w której	
ważną	 „figurą”	 dramatu	 jest	
alkohol.	 Dla	 charakterysty-
ki	 uzależnionych	 członków	
rodzin	 z problemem	alkoho-
lowym	 używamy	 określenia	
współuzależnienie	=	 alkoho-
lizm.
 W związku	 z powyższym	
istnieje	 potrzeba	 tworzenia	

pomostów	między	pacjentem	
poszukującym	 pomocy,	 czy	
jego	rodziną,	a tymi	miejsca-
mi,	 w których	 czekają	 pro-
fesjonaliści,	 czyli	 ośrodkami	
terapii	uzależnień.	GOPS	Wi-
śniew	 wychodząc	 naprzeciw	
potrzebom	mieszkańców	 or-
ganizuje	 spotkania	w formie	
indywidualnej	 i grupowej.	
Podjęta	 terapia	 natchnie	 po-
tencjalnych	 klientów	 wiarą,	
że	zmiana	jest	możliwa	i osią-
galna.	 Wyjaśni,	 jak	 działają	
mechanizmy	 uzależnienia:	
dlaczego	pacjentowi	trudniej	
zdecydować	 się	 na	 wizytę	
w ośrodku	terapii	niż	u den-
tysty,	 mimo	 że	 niby	 nie	 boli	
i jest	za	darmo?
Badania	wykazują,	że	nie	tyl-
ko	 osoby	 uzależnione	 od	 al-
koholu	ponoszą	szkody	zdro-
wotne,	ale	dotyczy	to	również	
osób	 pijących	 ryzykownie	
i szkodliwie.	 Około	 20%	 pa-
cjentów	 lekarzy	 pierwsze-
go	 kontaktu	 zgłasza	 się	 do	
placówek	 POZ	 w związku	

z dolegliwościami,	 których	
przyczyną	 jest	 nadużywanie	
alkoholu.	 W związku	 z tym	
WHO	(Światowa	Organizacja	
Zdrowia)	 opracowało	 meto-
dy	 umożliwiające	 wczesne	
wykrywanie	 problemów	 al-
koholowych	 u pacjentów,	
pozwalające	 na	 podjęcie	 in-
terwencji	zanim	rozwinie	się	
uzależnienie.
	 Z inicjatywy	Wójta	Krzysz-
tofa	 Kryszczuka	 powstał	
w Gminie	 Wiśniew	 Punkt	
Konsultacyjny,	 który	 funk-
cjonuje	 już	od	kilku	 lat.	Orę-
downikiem	 i patronem	 tego	
Punktu	jest	proboszcz	parafii	
Wiśniew	 ks.	 Henryk	 Krupa,	
który	 użycza	 pomieszcze-
nia,	 w którym	 mieści	 się	
Punkt.	 Duże	 wsparcie	 i po-
moc	w działalności	 na	 rzecz	
osób	 uzależnionych	 i ich	 ro-
dzin	niosą	pracownicy	GOPS	
w Wiśniewie.
Na	 sesjach	 indywidualnych	
zajmujemy	 się	 sygnalizowa-
niem	 zmian	 w samopoczu-

ciu	 fizycznym,	 psychicznym,	
zmian	w trybie	 życia,	 zmian	
w stosunkach	 międzyludz-
kich	 oraz	 zmian	w myśleniu	
i zachowaniach	 alkoholo-
wych.	 Pomagamy	 naszym	
klientom	rozpoznać,	jaka	jest	
ich	 sytuacja,	 w jakim	 celu	
do	 nas	 przychodzą	 i czego	
oczekują;	 na	 czym	 polega-
ją	 ich	 problemy	 i czym	 tu-
taj	 mogą	 się	 zajmować;	 na	
czym	 polegają	 ich	 psycholo-
giczne	 problemy,	 do	 jakiego	
celu	 zmierzają	 i w jakiej	 re-
alnej	 sytuacji	 się	 znajdują.	
Odbywają	 się	 też	 tzw.	 sesje	
rodzinne,	 których	 zadaniem	
jest	 tworzenie	mapy	 proble-
mów	zachodzących	w danym	
związku.	 Następnie	 wyzna-
czamy	cele	osobiste	planu	te-
rapii	i realizujemy	je	poprzez	
zadania	dopasowane	do	pro-
filu	terapii.	W sesjach	indywi-
dualnych	 realizujemy	 zada-
nia	 m.in.	 poprzez	 oglądanie	
projekcji	 video	 o tematyce	
związanej	z programem	tera-

pii.	Pacjenci	słuchają	również	
kaset	audio	z nagranymi	wy-
powiedziami	 osób	 trzeźwią-
cych	 (tzw.	 świadectwa).	 Jak	
bardzo	 potrzebne	 jest	 takie	
miejsce,	niech	świadczy	fakt,	
iż	 jeden	 z naszych	 klientów,	
który	 przestał	 nas	 odwie-
dzać	 –	 po	 prostu	 zaczął	 pić	
alkohol.	 Po	 pewnym	 czasie,	
dzięki	 kontaktom	 z naszym	
punktem,	 trafił	 na	 oddział	
detoksykacji	 w Siedlcach	
i po	odtruciu	powrócił	do	nas	
i regularnie	uczęszcza	za	za-
jęcia,	 co	 pozytywnie	 rokuje	
na	przyszłość.	Wszyscy	klien-
ci	 punktu	 mają	 zapewnioną	
pełną	anonimowość	i dyskre-
cję.	 Zajęcia	 w Punkcie	 pro-
wadzone	 są	 przez	 terapeutę	
uzależnień.
	 Informacje	 o terminach	
spotkań	 można	 uzyskać	
w Gminnym	Ośrodku	Pomo-
cy	Społecznej	w Wiśniewie.	
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