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Z okazji zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia

składamy wszystkim mieszkańcom Gminy Wiśniew
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności,

spokoju i rodzinnej atmosfery przy wigilijnym stole.
Niech radość i szczęście

zagoszczą w naszych sercach i domach,
a na ziemi zapanuje zgoda i pokój

ludziom dobrej woli.
By nadchodzący 2011 rok

przynosił same pogodne dni.
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I SESJA RADY GMINY VI KADENCJI 

1 grudnia br. w sali konferencyjnej Urzędy Gminy Wiśniew odbyła 
się I Zwyczajna Sesja Rady Gminy Wiśniew. Obecni byli wszyscy 
nowo wybrani radni obecnej – VI kadencji, wójt – Krzysztof 
Kryszczuk, sołtysi, pracownicy Urzędu Gminy oraz mieszkańcy 
naszej gminy.  

 

Zgodnie z artykułem 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym pierwszej sesji rady przewodniczy najstarszy 
wiekiem radny spośród radnych obecnych na sesji. W naszej gminie była 
to radna Beata Pasztor z Wiśniewa.  

Na początku sesji Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej 
w Wiśniewie – Antoni Okniński wręczył radnym zaświadczenia o ich 
wyborze na radnych w kadencji 2010-2014. Potem nastąpiło uroczyste 
ślubowanie radnych. 
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Następnie, w oparciu o przepisy ustawy o samorządzie gminnym, radni 
spośród siebie wybrali przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego 
Rady Gminy. Przewodniczącym nowego składu Rady Gminy WiśniewŚlubowanie radnych. 

został Józef Orzyłowski (jedyny zgłoszony kandydat), a wiceprzewodniczącą - radna Beata Pasztor (wygrała z radnym Januszem 
Grzegrzółką). Wybrani radni pełnili te funkcje również w poprzedniej kadencji. Wszystkim rozpoczynającym służbę w VI kadencji –
życzymy wszystkiego dobrego oraz owocnej pracy przez kolejne 4 lata. 

ŚLUBOWANIE WÓJTA GMINY 

Podczas II Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Wiśniew, która 
odbyła się w niedzielę 5 grudnia br., Krzysztof Kryszczuk złożył 
uroczyste ślubowanie, które rozpoczęło jego trzecią kadencję 
na stanowisku wójta gminy Wiśniew.  

Nadzwyczajną sesję poprzedziła Msza św. w intencji nowo wybranych 
władz naszej lokalnej społeczności, sprawowana przez proboszcza 
wiśniewskiej parafii – ks. Henryka Krupę oraz prefekta – ks. Konrada 
Poterka.  

Po Mszy św. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiśniew 
Przewodniczący Rady – Józef Orzyłowski otworzył II Nadzwyczajną 
Sesję Rady Gminy. Po przyjęciu porządku obrad przez radnych 
Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Wiśniewie – Antoni 
Okniński wręczył Krzysztofowi Kryszczukowi zaświadczenie 
o wyborze na Wójta Gminy Wiśniew.  Fo
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Zgodnie z art. 29a ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 
roku objęcie obowiązków przez wójta następuje z chwilą złożenia wobec 
rady gminy ślubowania o następującej treści: ,,Obejmując urząd wójta 
gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony 
mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności 
mieszkańców gminy.’’ Krzysztof Kryszczuk zakończył swe ślubowanie 
słowami: „Tak mi dopomóż Bóg”. 

Wręczenie zaświadczenia o wyborze na wójta 
Krzysztofowi Kryszczukowi. 

 
Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1985-94 był 
dyrektorem GOK w Wiśniewie, a w latach 1994-2002 
wicedyrektorem CKiS Województwa Siedleckiego 
w Siedlcach. Był też radnym Rady Gminy Wiśniew 
(1994-1998). Funkcję wójta gminy pełni od 2002 r. 

Przypomnijmy, że Krzysztof Kryszczuk jest absolwentem WSRP
w Siedlcach ((obecnie Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny). 
Ukończył też studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji
 

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Wiśniew.  
 

Bardzo serdecznie dziękuję za udział w wyborach samorządowych 21 listopada 
2010 r., które wyłoniły w pierwszej turze władze samorządowe naszej Gminy.  

Dziękuję za okazane zaufanie i powierzenie mi, po raz trzeci, funkcji Wójta 
Gminy Wiśniew. Wysokie poparcie uzyskane w wyborach to dla mnie wielki 
zaszczyt i zobowiązanie do jeszcze bardziej wytężonej pracy na rzecz naszej 
Gminy i dla dobra jej mieszkańców.  

Wyrażam ogromną nadzieję na dalszą dobrą współpracę z Radą Gminy oraz 
wszystkimi organizacjami i stowarzyszeniami gminy Wiśniew, która zaowocuje 
rozwojem Naszej Małej Ojczyzny. 

Z poważaniem 
 
Krzysztof Kryszczuk 
Wójt Gminy Wiśniew 
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WYBORY SAMORZĄDOWE  
W NASZEJ GMINIE 

Wiśniewska, Lipnik; Janusz Stanisław Grzegrzółka – okręg 
Borki – Kosiorki, Mościbrody, Mościbrody Kolonia; Wiesław 
Borkowski – okręg  Borki – Sołdy, Helenów; Krystyna Złoch 
– okręg  Borki – Paduchy; Tomasz Dąbrowski – okręg 
Wiśniew; Beata Krystyna Pasztor – okręg  Wiśniew; 
Grzegorz Jurzyk – okręg  Wiśniew – Kolonia, Ciosny; Paweł 
Piotr Ksionek – okręg  Gostchorz, Kaczory, Tworki; Józef 
Stanisław Orzyłowski – okręg  Radomyśl, Zabłocie, Okniny –
Podzdrój; Antoni Marian Wiszniewski – okręg Radomyśl, 
Zabłocie, Okniny – Podzdrój; Janina Misiak – okręg Stare 
Okniny, Nowe Okniny;  Tadeusz Dąbrowski – okręg Pluty, 
Śmiary; Andrzej Okniński – okręg  Daćbogi, Mroczki; 
Waldemar Jasiński – okręg  Łupiny. 

W niedzielę, 21 listopada br., odbyły się w Polsce 
wybory samorządowe. Wybrane przez nas osoby pełnić 
będą władzę podczas VI kadencji, w latach 2010 – 2014. 
W naszej gminie wybraliśmy wójta oraz 15 radnych 
w pierwszej turze.  

 
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania 

wynosiła 4469 osób, z czego 2569 osób udało się do urn 
wyborczych, zatem frekwencja w gminie wynosiła 57,48 %. 

Największą frekwencję wyborczą odnotowała 
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 w Wiśniewie. 
Na głosowanie przyszło 891 spośród 1449 osób 
uprawnionych do głosowania, co stanowi 61,49 %
wyborców z tego obwodu. Wszystkim wybranym gratulujemy oraz życzymy owocnej 

pracy na rzecz rozwoju naszej gminy.  Frekwencja w innych obwodach wynosiła:  
- 59,61% – obwód głosowania nr 5 z siedzibą w Rado-

myśli, 
- 59,35% – obwód głosowania nr 3 z siedzibą w Bor-

kach – Paduchach,  
- 58,96% – obwód głosowania nr 6 z siedzibą w Śmia-

rach, 
- 46,69% – obwód głosowania nr 2 z siedzibą w Bor-

kach – Kosiorkach, 
- 45,40% – obwód głosowania nr 1 z siedzibą w Myrsze.
Spośród 4 kandydatów na wójta naszej gminy 

wybraliśmy Krzysztofa Kryszczuka. Zaufaniem obdarzyło 
go 1323 wyborców z terenu całej gminy, co stanowi 
52,17% oddanych głosów.  
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Pozostali kandydaci uzyskali: 
- Tadeusz Zegardło – 599 głosów (23,62%), 
- Małgorzata Borkowska – 499 głosów (19,68%), 
- Stanisław Kanicki – 115 głosów (4,53%). 
W niedzielę, oprócz władzy wykonawczej, wybraliśmy 

również władzę uchwałodawczą – radnych gminy. 
Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali 

radnymi: Beata Ługowska –  okręg Myrcha, Wólka
Wołyniecka, Stok Wisniewski; Aneta Pszkit – okręg  Wólka

Wyniki głosowania na wójta gminy. 
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Serdecznie dziękuję 
mieszkańcom  

Gminy Wiśniew  
za udzielenie 

zaufania  
i oddania głosu  
na moją osobę  

w wyborach 
samorządowych  
do Rady Powiatu 

Siedleckiego. 
 
 

Barbara 
Rybaczewska



Uchwałą Rady Gminy Wiśniew z dnia 5 grudnia 2010 r. 
powołano składy osobowe Stałych Komisji Rady Gminy.
Przedstawiają się one w następujący sposób: 
I. Komisja ds. Gospodarczych, Finansów, Budżetu, 
Planowania i Rolnictwa:  
1. Dąbrowski Tadeusz – Przewodniczący, 
2. Dąbrowski Tomasz – Członek, 
3. Grzegrzółka Janusz – Członek, 
4. Pasztor Beata – Członek, 
5. Wiszniewski Antoni – Członek, 
6. Złoch Krystyna – Członek. 
II. Komisja Prawa, Porządku Publicznego, Ochrony 
Środowiska i Ochrony Przeciwpożarowej: 
1. Dąbrowski Tomasz – Przewodniczący, 
2. Dąbrowski Tadeusz – Członek, 
3. Jasiński Waldemar – Członek, 

4. Jurzyk Grzegorz – Członek, 
5. Ługowska Beata – Członek, 
6. Pasztor Beata – Członek. 
III. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, 
Zdrowia i Spraw Socjalnych: 
1. Wiszniewski Antoni – Przewodniczący, 
2. Borkowski Wiesław – Członek, 
3. Ksionek Paweł – Członek, 
4. Misiak Janina – Członek, 
5. Okniński Andrzej – Członek, 
6. Pszkit Aneta – Członek. 
IV. Komisja Rewizyjna:  
1. Jasiński Waldemar – Przewodniczący,  
2. Misiak Janina – Członek,  
3. Okniński Andrzej – Członek,  
4. Pszkit Aneta – Członek. 

Składy osobowe Stałych Komisji Rady Gminy 

Gminne Wieści 

 Na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbę głosów: 
* Stanisław Duk – lista nr 24 – KWW ”NASZ POWIAT”-19, * 
Andrzej Piotr Pawlik – lista nr 23 – KWW WZORCOWA GMINA 
– 8, * Kazimierz Ryszard Woźniak – lista nr 22 – KWW „RAZEM 
2010” - 30, * Beata Ługowska - lista nr 2 – KW POLSKIE 
STRONNICTWO LUDOWE – 63. 

Okręg wyborczy nr 1 – Myrcha, Wólka Wołyniecka, Stok 
Wiśniewski – 1 mandat 

WYBORY DO RADY GMINY - WYNIKI 
Okręg wyborczy nr 7 – Wiśniew – Kolonia, Ciosny – 1 mandat. 
Na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbę głosów: 
* Grzegorz Jurzyk – lista nr 25 – KWW KW - 73, * Adam Marian 
Rozwałka – lista nr 24 – KWW „NASZ POWIAT” - 27, * Stanisław 
Szczepan Trochimski – lista nr 23 – KWW WZORCOWA GMINA - 
21, * Grażyna Elżbieta Pieńkowska – lista nr 2 – KWW POLSKIE 
STRONNICTWO LUDOWE - 57. 
 

Okręg wyborczy nr 8 – Gostchorz, Tworki, Kaczory – 1 mandat.  

Na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbę głosów: 
* Michał Wacław Pastor – lista nr 23 – KWW WZORCOWA GMINA 
- 47, * Grzegorz Adam Wielgórski – lista nr 23 – KWW 
WZORCOWA GMINA - 93, * Paweł Piotr Ksionek – lista nr 2 – 
KWW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - 95. 

Okręg wyborczy nr 2 – Wólka Wiśniewska, Lipniak – 1 mandat
Na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbę głosów: 
*  Paweł Mieszczyński  - lista nr 24 – KWW „ NASZ POWIAT” – 
31, *  Jolanta Elżbieta Sachanowicz – lista nr 23 – KWW 
WZORCOWA GMINA - 16, * Aneta Pszkit – lista nr 22 – KWW 
„RAZEM 2010” – 82.  

Okręg wyborczy nr 9 – Radomyśl, Zabłocie, Okniny - Podzdrój – 
2 mandaty. 

 

Okręg wyborczy nr 3 – Borki – Kosiorki, Mościbrody, 
Mościbrody Kolonia  – 1 mandat Na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbę głosów: 

* Łukasz Chromiński – lista nr 27 – KWW INACZEJ - 116, 
* Franciszek Chromiński – lista nr 23 – KWW WZORCOWA 
GMINA - 74, * Józef Stanisław Orzyłowski – lista nr 22 – KWW „ 
RAZEM 2010” - 173, * Antoni Marian Wiszniewski – lista nr 22 – 
KWW „RAZEM 2010” - 196. 

Na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbę głosów: 
* Janusz Stanisław Grzegrzółka – lista nr 24 – KWW „NASZ 
POWIAT” - 52, *  Jan Jastrzębski – lista na 23 – KWW 
WZORCOWA GMINA - 48, *  Dorota Sitarz – lista nr 2 – KW 
POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE – 32. 

  

Okręg wyborczy nr 4 – Borki – Sołdy, Helenów – 1 mandat Okręg wyborczy nr 10 – Stare Okniny, Nowe Okniny – 1 mandat. 
Na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbę głosów: 
* Anna Olędzka – lista nr 24 – KWW „NASZ POWIAT” - 57, * 
Wiesław Borkowski – lista nr 2 – KW POLSKIE 
STRONNICTWO LUDOWE - 81. 

Na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbę głosów: 
* Janusz Stanisław Krasuski – lista nr 24 – KWW „NASZ POWIAT” 
- 48, * Zbigniew Benedykt Ługowski – lista nr 23 – KWW 
WZORCOWA GMINA - 16, * Janina Misiak – lista nr 22 – KWW 
„RAZEM 2010” - 128. Okręg wyborczy nr 5 – Borki – Paduchy – 1 mandat. 

Na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbę głosów: 
* Marek Kowieski – lista nr 29 – KWW „POROZUMIENIE 
NA RZECZ POWIATU” - 77, * Krystyna Złoch – lista nr 24 – 
KWW „NASZ POWIAT” - 84, *  Jacek Dziewulski – lista nr 2 – 
KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - 63. 

 

Okręg wyborczy nr 11 – Pluty, Śmiary – 1 mandat. 
Na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbę głosów: 
* Tadeusz Dąbrowski – lista nr 22 – KWW „RAZEM 2010” - 89,  
* Adam Goś – lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO 
LUDOWE – 86. 

 

Okręg wyborczy nr 6 – Wiśniew – 2 mandaty.  

Okręg wyborczy nr 12 – Daćbogi, Mroczki – 1 mandat. Na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbę głosów: 
* Urszula Mężyństa – lista nr 28 – KWW URSZULI 
MAŁGORZATY MĘŻYŃSKIEJ - 109, * Adam Szewczyk – lista 
nr 23 – KWW WZORCOWA GMINA - 43, * Marian Paczuski – 
lista nr 23 – KWW WZORCOWA GMINA - 80, * Beata Krystyna 
Pasztor – lista nr 22 – KWW „RAZEM 2010” - 283, * Tomasz 
Dąbrowski – lista nr 22 – KWW „RAZEM 2010” - 143, * Robert 
Pawlik – lista nr 2 - KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - 
57, * Adam Cieślik – lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO 
LUDOWE - 57. 

Na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbę głosów: 
* Maria Zalewska – lista nr 26 – KWW KLP - 42, * Andrzej 
Okniński – lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - 
107. 
 

Okręg wyborczy nr 13 – Łupiny – 1 mandat. 
Na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbę głosów: 
* Kamila Agnieszka Lewkowicz – lista nr 23 – KWW WZORCOWA 
GMINA - 36, * Waldemar Jasiński – lista nr 22 – KWW „RAZEM 
2010” - 60.  
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Z   Ż Y C I A   Z O   W  W I Ś N I E W I E 
*** O    N  A  S *** 

Pierwszy semestr nauki w ZO w Wiśniewie dobiega 
końca. Czas płynie szybko nie tylko na zajęciach 
edukacyjnych, ale także na rozrywkowych i kulturalnych.  

,,Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem jakim 
można dać dziecku, jest wykształcenie”. Ta myśl 
Arystotelesa przyświecała nam 13 października podczas 
tegorocznej akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 
Młodzież szkoły podstawowej i gimnazjum pod kie-
runkiem B. Mikiciuk i B. Krysiak przygotowała 
inscenizację, w której przedstawiono za pomocą wierszy, 
prozy oraz humorystycznych scenek, nauczycieli różnych 
przedmiotów. Szkolny chór pod opieką S. Sołtyszew-
skiego wykonał wiele przebojów  znanych gwiazd estrady.

W obchody Święta Niepodległości 10 listopada 
włączyła się cała społeczność naszej szkoły. Uczniowie 
klas I-III przygotowali biało-czerwone kotyliony, 
w których wzięli udział w uroczystej akademii, 
przygotowanej  przez panią A. Kryszczuk i M. Przygodę.
Tym razem inscenizacja  historyczno-patriotyczna  miała 
nieco odmienny charakter.  
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Akademia z okazji Dnia Nauczyciela. 

Dzieci i młodzież w obecności ,,pana wójta” (w tej roli dobrze 
sprawdził się uczeń gimnazjum – Krzysztof Misiak), przedstawili 
propozycję  wierszy i pieśni ukazujących drogę do wolności 
naszego narodu. Na koniec uroczystości grono pedagogiczne oraz 
uczniowie zostali obdarowani słodyczami w narodowych barwach.
18 listopada uczniowie szkoły podstawowej pojechali na wycieczkę 
do Lublina. Zwiedzili Muzeum Wsi Lubelskiej , Stare Miasto, 
Kościół Dominikanów  i Katedrę. Głównym punktem wycieczki był 
pobyt w teatrze Andersena na spektaklu pod tytułem ,,Przygody 
Sindbada Żeglarza”. Sztuka była dobrą lekcją wyobraźni i uczyła 
jak dążyć do realizacji swoich marzeń. 
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Nadchodzą Święta Bożego Narodzenia, a więc czas 
obdarowywania się prezentami. 6 grudnia odwiedził uczniów 
święty Mikołaj z workiem upominków. Część dzieci i młodzieży, 
w ramach mikołajkowych prezentów, wolała wyjazd do kina 
na wybrane przez siebie i wychowawców filmy. 

Szkolne Koło Caritas jak co roku angażuje się w akcje 
charytatywne. Wolontariusze sprzedawali cegiełki dla fundacji 
,,Pomóż i Ty”. Młodzież brała udział w ogólnopolskiej akcji zbiórki 
pieniędzy sprzed denominacji. Zebrane środki zostały wymienione 
w Narodowym Banku Polskim, a następnie przeznaczone na pomoc 
dzieciom objętym  programem ,,Skrzydła”. Uczniowie z SKC 
tradycyjnie już przed świętami Bożego Narodzenia sprzedawali 
własnoręcznie wykonane karty, w celu zebrania funduszy na paczki 
dla potrzebujących. 

Uczniowie… 

 
 

*** 
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Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia  

życzymy wszystkim wiele radości, 
rodzinnego ciepła oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku. 

 
 

Uczniowie i nauczyciele ZO w Wiśniewie…i nauczyciele zwiedzają Muzeum Wsi Lubelskiej. 
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W dniach 29 listopada - 3 grudnia 2010 r. przeprowadzona 
została w naszej szkole coroczna akcja charytatywna Góra Grosza. 

Akcja organizowana jest przez towarzystwo Nasz Dom. 
Celem akcji jest zebranie funduszy na następujące programy 

pomocy: * pomoc rodzinnym domom dziecka, * pomoc dla Domów 
dla Dzieci (Domów powstałych w wyniku przekształcenia dużych 
domów dziecka), * pomoc dla istniejących domów dziecka i innych 
placówek opiekuńczo-wychowawczych w tworzeniu prorodzinnych 
warunków opieki i wychowania poprzez tworzenie autonomicznych 
grup mieszkaniowych i reorganizację placówek, * tworzenie grup 
usamodzielnienia dla młodzieży z domów dziecka, * programy 
szkoleń rodzin zastępczych i adopcyjnych, * pomoc dla mło-
dzieżowych ośrodków wychowawczych realizujących nowatorskie 
programy wychowawcze, * programy terapeutyczne dla dzieci 
odseparowanych od rodziny. 

W naszej szkole przeprowadzeniem akcji zajęły się uczennice 
Małgorzata Chromińska i Patrycja Lipińska pod opieką 
p. Jadwigi Niedziółki. Wszystkim serdecznie dziękujemy za chęć, 
przygotowanie, przeprowadzenie akcji, liczenie pieniędzy 
i wypełnienie protokołów. 

G Ó R A   G R O S Z A 
W Zespole Oświatowym odbyły się miedzy 

innymi konkursy:  
- konkurs plastyczny p.t. "Moja ulubiona książka". 
Wzięło w nim udział 26 dzieci z klas 0 - III. Pierwsze 
miejsce zajął Przemek Podsiadłowski z oddziału 
przedszkolnego. Wszystkie dzieci otrzymały drobne 
nagrody.  
- konkurs plastyczny "Jestem zdrowy, bo jem to, co 
zdrowe". Wzięli w nim udział uczniowie klas 0 - III. 
Pierwsze miejsce zajęła Wiktoria Cegiełko z klasy II, 
drugie Wiktoria Olszewska klasa II, trzecie Błażej 
Wiśniewski klasa II.  

*** 
Dyrektor Zespołu Oświatowego w Radomyśli 
dziękuje Panu Andrzejowi Orzyłowskiemu 

z Radomyśli za odśnieżanie terenu wokół szkoły. 
*** 

Uczniowie i nauczyciele opiekujący się 
kiermaszem szkolnym serdecznie dziękują 

wszystkim rodzicom, którzy zakupili ozdoby 
świąteczne i tym samym wspomogli szkołę. 

***

*** KONKURSY *** 

Gminne Wieści 
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Projekt "Zagrajmy o Sukces"

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji 
w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych 
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych 
w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans 
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji 
oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. 

Celem ogólnym projektu jest wyrównywanie szans 
edukacyjnych uczniów gimnazjów z terenu Województwa 
Mazowieckiego poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające 
kompetencje kluczowe. Natomiast cele szczegółowe to m.in.: 
rozszerzenie oferty gimnazjów o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne 
służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych i rozwijaniu 
kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych; 
przeciwdziałanie zjawiskom przemocy i agresji poprzez 
uatrakcyjnienie pozalekcyjnej oferty edukacyjno-wychowawczej 
gimnazjów; wsparcie pedagogiczno-psychologiczne dla uczniów 
z trudnościami w nauce; kształtowanie umiejętności właściwego 
spędzania wolnego czasu. 

Uczniowie, wyłonieni do udziału w projekcie są zobligowani 
do uczestnictwa w bloku zajęć pozalekcyjnych, który będzie 
obejmował 30 godzin w miesiącu i będzie się składał z : 6 godzin 
zajęć ICT (technologie informacyjne i komunikacyjne); 4,5 godziny 
zajęć z przedmiotów przyrodniczo-matematycznych; 6 godzin zajęć 
z języków obcych; 4,5 godziny zajęć z zakresu wsparcia 
psychologiczno-pedagogicznego; 9 godzin zajęć sportowo-
wychowawczych. 

W ramach projektu uczniowie naszej szkoły wzięli udział 
w następujących wycieczkach : Wykłady i wystawa interaktywna 
w ramach Festiwalu Nauki w Siedlcach; Wyjazd na basen 
do Sokołowa Podlaskiego; Wieczór poezji rosyjskiej w Siedlcach; 
Wykład na Uniwersytecie Fizyki  "Elektryczność wokół nas" oraz 
Centrum Kopernika w Warszawie. 
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W dniach 4 - 5 grudnia 2010r. odbył się w Siedlcach 
w ARCHE Kiermasz Rękodzieła Artystycznego 

Bożonarodzeniowego  w którym wzięli uczniowie naszej 
szkoły pod opieką nauczycieli ( Jadwigi Niedziółka, 

Anety Cholewki i Małgorzaty Goławskiej). 

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

Uczniowie klasy I Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Śmiarach są już pełnoprawnymi 
członkami społeczności szkolnej. W czwartek, 
18 listopada, złożyli ślubowanie i uroczyście zostali 
pasowani na uczniów. 

 
 Uroczystość ślubowania odbyła się w niedawno 

oddanej do użytku sali gimnastycznej i po raz pierwszy 
na sztandar,  który  w październiku br. otrzymała szkoła 
podstawowa. 

By zostać przyjętym  do  społeczności  szkolnej, 
podopieczni  pani  Grażyny Jastrzębskiej  zaliczyli 
test, w którym musieli wykazać się wiedzą 
i umiejętnościami dotychczas zdobytymi w szkole. 
Przeszli przez próbę mądrości, uśmiechu, zręczności, 
śpiewu, wykazali się znajomością przepisów drogowych 
oraz umiejętnością liczenia. Zmagania pierwszoklasistów 
oceniali rodzice, starsi koledzy oraz komisja. Po pomyśl-
nie zdanym egzaminie, nastąpiło ślubowanie na sztandar 
szkoły oraz ceremonia pasowania. 

Dla pierwszoklasistów był to piękny i niezapom-
niany dzień. 

Na zakończenie uroczystości uczniowie klasy I 
otrzymali z rąk pani dyrektor Anny Dziedziny 
pamiątkowe dyplomy oraz pluszowe przytulanki  

Długo oczekiwany gość odwiedził 6 grudnia dzieci 
w Przedszkolu Samorządowym w Wiśniewie.  

 
Dzieci  z  radością  powitały  św.  Mikołaja  i  jego  pomoc-

niczkę - Śnieżynkę. Mimo 
podeszłego wieku (o czym 
świadczy długa broda)  św. 
Mikołaj   chętnie  bawił  się, 
śpiewał i tańczył razem 
z dziećmi. Dzieci nagrodziły 
gościa uśmiechem, całusem 
w siwą brodę i piosenką oraz 
zaprosiły św. Mikołaja 
na kolejne miłe spotkanie 
w przedszkolu – Spotkanie 
Opłatkowe z u-działem 
rodziców. 
 

Ślubowanie w nowej sali 
od Fundacji Pomocy dla Dzieci Poszkodowanych w Wypadkach 
Drogowych w Siedlcach, które wręczył jej przedstawiciel pan Dariusz 
Młynarczyk . O dzieciach nie zapomnieli też ich rodzice. Swoim pociechom 
podarowali okazałe rogi pełne słodkości. 
 
              Uczniowie i nauczyciele ZO w Śmiarach 
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Ślubowanie pierwszaków. 

Z   Ż Y C I A    
P R Z E D S Z K O L A   S A M O R Z Ą D O W E G O  

„Odwiedził nas św. Mikołaj” 

Spotkanie dzieci z Mikołajem 
i Śnieżynką. 

Informacje przygotowali 
opiekunowie Przedszkola 

Samorządowego.
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…W TROSCE O NASZE BEZPIECZEŃSTWO… 

Wypadki drogowe. W okresie jesiennym, tj. od początku września b.r. 
na terenie naszej gminy doszło do czterech wypadków drogowych, w tym 
jeden ze skutkiem śmiertelnym. Trzy spośród wypadków miały miejsce 
na drodze krajowej nr 63. We wszystkich przypadkach przyczyną 
wypadków była nadmierna prędkość oraz niezachowanie należytej 
ostrożności  na drodze. 
 
Nietrzeźwi kierowcy. Od początku września policjanci z Posterunku 
Policji w Wiśniewie zatrzymali pięciu nietrzeźwych kierowców. Często 
udaje się ich zatrzymać po informacji uzyskanej od mieszkańców. Są to 
cenne informacje, które przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa 
na terenie gminy. Takie postępowanie wykazuje postawę godną 
naśladowania. Wszelkie niepokojące zdarzenia można zgłaszać pod nr 
tel. 25 641 73 77 (Posterunek Policji w Wiśniewie), nr alarmowe 112 
(z tel. kom.) lub 997 (z tel. stacjonarnego). Policja zapewnia 
anonimowość. 
 
Włamania i kradzieże. Policjanci Posterunku Policji w Wiśniewie 
apelują o dokładne zamykanie pomieszczeń, w których przechowywane 
są wartościowe narzędzia (piły, kosiarki spalinowe itp.). Od początku 
września na terenie gminy Wiśniew odnotowano 6 włamań 
z kradzieżami.  
„Łupem” złodziei staje się również bydło. W ostatnim czasie doszło 
do dwóch włamań do zamkniętych budynków obór: w Radomyśli, gdzie 
skradziono 2 krowy oraz w Starych Okninach, gdzie skradziono 1 krowę. 
W związku z nie ustaleniem sprawców kradzieży Policja zwraca się 
z prośbą do wszystkich osób, które mogą przyczynić się do odnalezienia 
sprawców tego zdarzenia. Informacje prosimy zgłaszać osobiście 
na Posterunek Policji w Wiśniewie bądź pod nr tel. 25 641 73 77 
(Posterunek Policji w Wiśniewie), nr alarmowe 112 (z tel. kom.) lub 997 
(z tel. stacjonarnego). Policja zapewnia anonimowość. 
 
Spokój w lokalach wyborczych. Policja nie odnotowała wykroczeń 
związanych z przebiegiem wyborów samorządowych. Na terenie naszej 
gminy wybory przebiegały bez żadnych zakłóceń. 
 
Odśnieżanie obowiązkiem właścicieli posesji!! Policja przypomina 
właścicielom posesji o obowiązku odśnieżania przylegających do posesji 
chodników. Taki obowiązek nakłada ustawa z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Kodeks wykroczeń. 
Art. 5 ustęp 4 ustawy  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
mówi o tym, iż: Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie 
czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych 
zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym 
za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla 
ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; 
właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, 
na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów 
samochodowych. Kodeks wykroczeń w art. 117 wskazuje karę dla 
właścicieli nie dbających o porządek przed posesją:  „Kto, mając 
obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie 
wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów 
wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu 
sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych, podlega karze grzywny 
do 1.500 złotych albo karze nagany.” 
Już po pierwszych opadach śniegu na terenie naszej gminy odnotowano 
4 przypadki nie utrzymania odpowiedniego porządku przed posesją. 
W  tych przypadkach osoby odpowiedzialne ze odśnieżanie zostały 
pouczone oraz zobowiązane do odśnieżenia. Kolejne takie przypadki 
będą karane grzywną. Po chodnikach, na których zalega gruba warstwa 
śniegu, poruszanie się jest bardzo utrudnione, dlatego też piesi – w tym 
dzieci w drodze do szkoły – chodzą ulicą. Zadbajmy zatem 
o bezpieczeństwo naszych najbliższych. 
 

Apel do rodziców. Kierownik Posterunku Policji 
w Wiśniewie apeluje do rodziców i opiekunów, by 
w czasie zimy zwracali szczególną uwagę na najmłod-
szych. Mimo że każdego roku nauczyciele przypominają 
uczniom zasady bezpiecznego zachowania podczas 
zabaw zimowych, w porze zimowej dochodzi do wielu 
nieszczęśliwych wypadków – zdarzeń, których można 
byłoby uniknąć, gdyby nie bezmyślność i brak 
wyobraźni u niektórych. Pamiętajmy, że dzieci nie mogą 
pozostawać same bez właściwej opieki ze strony 
dorosłych. Największym zagrożeniem dla dzieci staje 
się nuda. Jeśli w interesujący dzieci i bezpieczny sposób 
zorganizujemy czas, wówczas możemy uniknąć 
przykrych sytuacji. 
Wszystkim dzieciom (i nie tylko) przypominamy: 

Dekalog bezpiecznego zachowania się 
podczas zabaw zimowych: 

1.Nigdy nie zjeżdżamy na sankach w pobliżu dróg –
także tych rzadko uczęszczanych. Zwracamy uwagę, czy 
zachowana jest bezpieczna odległość do najbliższej 
ulicy. Skąd możemy mieć pewność, że wyhamujemy 
na czas, widząc zbliżający się samochód? 
2.Rzucając się śnieżkami, nie łączymy miękkiego śniegu 
z kawałkami lodu czy kamyczków. Staramy się nie 
celować w twarz drugiej osobie, żeby nie uszkodzić 
komuś oka. Nigdy nie rzucamy śnieżkami w nadje-
żdżające samochody – zaskoczony kierowca może 
stracić równowagę i spowodować wypadek. 
3.Na łyżwach jeździ się tylko w wyznaczonych 
miejscach. Stawy, jeziora czy rzeki, nawet jeśli pokryte 
są (z pozoru!) grubą warstwą lodu, nie są bezpiecznym 
miejscem do zabawy. Lód w każdej chwili może się 
załamać! 
4.Place budowy to nie miejsce na zabawę. Pokryte 
śniegiem kopce kuszą i zachęcają do gonitwy, jednak 
nigdy nie możemy być pewni, czy warstwa białego 
puchu nie kryje szczelin lub głębokiego, źle 
zabezpieczonego, dołu. 
5.Zjeżdżając na nartach czy sankach, pamiętamy 
o obowiązujących na stokach przepisach i zasadach 
bezpieczeństwa. 
6.Nie doczepiamy sanek do samochodu. Źle 
zabezpieczony kulig może stwarzać duże zagrożenie dla 
naszego bezpieczeństwa. 
7.Nie gramy w „hokeja na lodzie” na ulicy. Zajęci 
zabawą, możemy nie dostrzec w porę nadjeżdżającego 
z nadmierną prędkością samochodu. 
8.Pamiętamy, że w zimowe dni kierowcy mają ograni-
czoną widoczność, a samochody potrzebują dłuższego 
czasu hamowania. Nie przebiegamy przez ulicę. Nie 
przechodzimy w miejscach niedozwolonych. Pamiętamy 
też, by doczepić do rękawa lub plecaka elementy 
odblaskowy. 
9.Widząc zwisające z dachów sople, nie strącamy ich 
patykami lub kamieniami. Informujemy o nich osobę 
dorosłą. 
10.Uważamy na źle zabezpieczone konstrukcje ze śnie-
gu. Dach igloo, w momencie odwilży, grozi zawaleniem 
i przysypaniem nas. O nieszczęście nietrudno. 

Gminne Wieści 
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PODCZAS I SESJI 
1 grudnia 2010 r. 

RADA GMINY WIŚNIEW 
PODJĘŁA NASTĘPUJĄCE UCHWAŁY 

• Uchwała Nr I/1/10 Rady Gminy Wiśniew z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie 
wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Wiśniew. 
• Uchwała Nr I/2/10 Rady Gminy Wiśniew z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie 
wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wiśniew. 
 

PODCZAS II SESJI 
5 grudnia 2010 r. 

RADA GMINY WIŚNIEW 
PODJĘŁA NASTĘPUJĄCĄ UCHWAŁĘ 

• Uchwała Nr II/3/10 Rady Gminy Wiśniew z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie 
powołania składów osobowych Stałych Komisji Rady Gminy Wiśniew.  

 

ZARZĄDZENIA 
Wójta Gminy Wiśniew 
od 9 listopada 2010 r. 
do 6 grudnia 2010r. 

Treść aktów prawnych znajduje się na stronie  
www.e-bip.pl 

UCHWAŁY 
RADY GMINY WIŚNIEW 

• Zarządzenie Nr 363/10 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 12 listopada 2010 r. 
w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2011 rok. 
• Zarządzenie Nr 364/10 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 12 listopada 2010 r. 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniew na lata 2011-
2020. 
• Zarządzenie Nr 365/10 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 12 listopada 2010 r. 
w sprawie zasad i organizacji rachunkowości do realizacji projektu 
„Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia 
rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces” współfinansowanego 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
• Zarządzenie Nr 366/10 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 15 listopada 2010 r. 
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. 
• Zarządzenie Nr 367/10 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 22 listopada 2010 r. 
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej. 
• Zarządzenie Nr 368/10 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 22 listopada 2010 r. 
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej rzeczowych składników 
majątku według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. 
• Zarządzenie Nr 369/10 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 22 listopada 2010 r. 
w sprawie powołania Komisji Odbiorowej wykonania zadania pn. „Przebudowa 
drogi dojazdowej do pól w miejscowości Wólka Wołyniecka” – część I. 
• Zarządzenie Nr 370/10 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 24 listopada 2010 r. 
w sprawie powołania Komisji Odbiorowej wykonania zadania pn. „Przebudowa 
drogi dojazdowej do pól w miejscowości Wólka Wiśniewska” – część II – 
dostawa cementu. 
• Zarządzenie Nr 371/10 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 24 listopada 2010 r.  
w sprawie powołania Komisji Odbiorowej wykonania zadania pn. „Przebudowa 
drogi dojazdowej do pól w miejscowości Wólka Wołyniecka”. 
• Zarządzenie Nr 372/10 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 29 listopada 2010 r. 
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. 
• Zarządzenie Nr 373/10 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 1 grudnia 2010 r. 
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy 
Wiśniew. 
 
• Zarządzenie Nr 1/10 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 6 grudnia 2010 r. 
w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego. 

KONKURS 
„Dekoracja Bożonarodzeniowa – 

gmina Wiśniew  
w świątecznym nastroju” 

Wójt Gminy Wiśniew ogłasza konkurs 
„Dekoracja Bożonarodzeniowa – gmina Wiśniew w 
świątecznym nastroju”.  

Celem konkursu jest wyłonienie najładniej 
zagospodarowanych posesji w okresie 
bożonarodzeniowym. Wpłynie to na podniesienie 
walorów estetycznych gminy, poprawę ogólnego 
wyglądu. Konkurs, dzięki współzawodnictwu, ma 
także na celu kształtowanie postawy współodpo-
wiedzialności mieszkańców za wizerunek gminy. 

Do konkursu można zgłaszać się samodzielnie 
lub być zgłoszonym przez innego mieszkańca lub 
instytucję z terenu gminy Wiśniew, bądź też przez 
komisję konkursową. W przypadku zgłaszania innej 
osoby do konkursu, należy uczynić to za jej wiedzą i 
zgodą. 

Sposoby zgłaszania do konkursu: 
- osobiście do Urzędu Gminy Wiśniew, pok. 3, 
- telefonicznie, tel. 25 641 73 13 wew. 107, 

promocja@wisniew.pl- pocztą elektroniczną:  
lub pocztą tradycyjną. 

Kryteria oceny: 
- efektowność dekoracji w dzień i wieczorem, 
- ład i porządek wokół posesji, 
- nawiązanie do tradycji, 
- ogólne wrażenia i atrakcyjność zaprezen-

towanych elementów świąteczno – noworocznych, 
- inne rozwiązania warte naśladowania. 
Termin zgłoszenia do 7 stycznia 2011 roku. 
W konkursie przyznane zostaną nagrody 

rzeczowe za zajęcie I, II i III miejsca oraz wyróż-
nienia. 

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie 
internetowej www.wisniew.pl. 

Zapraszamy wszystkich do udziału w konkur-
sie. 

Narodowy Spis Powszechny  
Ludności i Mieszkań 2011 r. 

Informujemy, że na podstawie ustawy z dnia 
4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym 
ludności i mieszkań w 2011 r. zostanie 
przeprowadzony na terenie Polski Narodowy Spis 
Powszechny Ludności i Mieszkań. Celem spisu jest 
dostarczenie najbardziej szczegółowych informacji o 
liczbie ludności, jej terytorialnym rozmie-szczeniu, 
strukturze demograficzno – społecznej i zawo-
dowej, a także o społeczno – ekonomicznej 
charakter-rystyce gospodarstw domowych i rodzin 
oraz ich zasobach i warunkach mieszkaniowych 
na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego 
kraju: ogólnokra-jowym, regionalnym i lokalnym. 
Szczególną wagę NSP 2011 przykłada się 
do pozyskania wiedzy na temat zmian zachodzących 
w procesach demograficznych i społe-cznych m.in. z 
uwagi na wzmożone migracje ludności 
po wstąpieniu Rzeczpospolitej do Unii Europejskiej. 
Spis będzie przeprowadzony w okresie 1.04.2011r. -  
30.06.2011r. wg stanu na dzień 31.03.2011 r. 
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Gminne Wieści 

 

Przeznaczenie funduszy sołeckich 
Borki – Paduchy – remont drogi gminnej. Kwota wykonania zadania  – 
14.402,10 zł. 

Pluty – remont drogi gminnej. Koszt realizacji zadania – 5.348,89 zł.
Radomyśl – środki zostaną przeznaczone na projekt przebudowy 
drogi gminnej. Borki – Kosiorki – ogrodzenie placu wiejskiego i urządzenie zabaw dla 

dzieci. Koszt realizacji zadania to 8.030,50 zł. Stare Okniny – ogrodzenie i zago-spodarowanie placu wiejskiego na 
skwerek – zakup siatki ogrodzeniowej ocynkowanej o długości 290 
mb na kwotę 9675,58 zł. Mieszkańcy Starych Oknin wykonali 
ogrodzenie w ramach czynu społecznego. 

Borki – Sołdy – ogrodzenie, zagospodarowanie i wyposażenie placu 
wiejskiego. Koszt realizacji zadania – 5.509,84 zł. Pozostałe środki zostaną 
przeznaczone na promocję miejscowości i Gminy Wiśniew. 
Ciosny – remont drogi gminnej. Koszt realizacji zadania – 7503,00 zł. Stok Wiśniewki – jednostronna budowa chodnika. Koszt realizacji 

zadania – 7.624,51 zł. Daćbogi –  remont grogi gminnej. Koszt realizacji zadania – 4751,76 zł. 
Gostchorz – wymiana stolarki okiennej i parapetów w budynku strażnicy. 
Koszt  – 8.530,50  zł. 

Śmiary – wymiana stolarki okiennej i parapetów w budynku 
strażnicy. Koszt  – 9.030,50 zł. 

Helenów – remont drogi gminnej. Koszt realizacji zadania – 7861,30 zł Tworki – zakupienie materiałów budowlanych, w tym blachy 
trapezowej, niezbędnych do wymiany pokrycia dachowego 
na budynku świetlicy. Koszt realizacji zadania – 7.792,85 zł. 

Kaczory – remont drogi gminnej. Koszt realizacji zadania – 6.222,00 zł. 
Lipniak –  remont drogi gminnej. Koszt realizacji zadania – 2.745,00 zł. 
Łupiny – środki zostaną przeznaczone na mo-dernizację świetlicy. Wiśniew –  zakup tablic do oznakowania ulic, pielęgnacja 

i dosadzenie drzewek - koszt realizacji zadania – 7.526,73 zł. Zakup i 
montaż barierek przy trawnikach oraz zakup stojaków na rowery, 
kwietniki - koszt realizacji zadania – 1.896,42 zł. Pozostałe środki 
zostaną przeznaczone za zakup namiotu – wystawy promujące 
miejscowość Wiśniew i Gminę Wiśniew.  

Mościbrody –  wznowienie granic drogi gminnej. Koszt realizacji zadania 
– 5.000,00 zł. 
Mościbrody Kolonia – zakup wiaty przystankowej. Koszt realizacji 
zadania – 3.434,50 zł. 
Mroczki – wymiana stolarki okiennej i parapetów w budynku świetlicy. 
Koszt  – 4.783,50 zł. Wiśniew – Kolonia – remont drogi gminnej. Koszt realizacji zadania 

4.569,00 zł. Myrcha – zakup sprzętu nagłaśniającego wykorzystywanego 
do organizacji spotkań mieszkańców i imprez okolicznościowych. Koszt 
realizacji zadania – 6.548,95 zł. 

Wólka Wiśniewska – promocja miejscowości i produktu 
regionalnego „Dni Chleba”. Koszt realizacji zadania – 2.671,08 zł. 
Pozostałe środki  przeznaczone zostały na zakup przystanku. Nowe Okniny – środki zostaną przeznaczone na wykonanie projektu 

oświetlenia ulicznego. Wólka Wołyniecka – wznowienie granic drogi gminnej. Koszt 
realizacji zadania – 6.999,99 zł Okniny – Podzdrój – środki zostaną przeznaczone na remont drogi 

gminnej.  Zabłocie – projekt przebudowy drogi gminnej.  
 

Wójt Gminy Wiśniew uprzejmie informuje, że dnia 24 grudnia 2010r. (piątek) Urząd Gminy 
Wiśniew będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy. 
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„ŚWIĄTECZNA PACZKA” 
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Okres przedświąteczny jest czasem 
szczególnej posługi na rzecz ubogich, 
potrzebujących i samotnych.  Już po raz 
ósmy na terenie Naszej Gminy 
organizowana była  Akcja „Świąteczna 
paczka”. To inicjatywa, która od  lat do-
ciera do rodzin znajdujących się na skra-
ju biedy. 

W ramach pomocy z okazji Świąt 
Bożego Narodzenia Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Wiśniewie 
zorga-nizował w dniach od 10 grudnia 
do 20 grudnia 2010r. zbiórkę żywno-
ści, słodyczy, zabawek oraz  innych 
artykułów gospodarstwa domowego.  

Poprzednie zbiórki pokazały, jak 
wielkie są emocje, reakcja na dobro, 
na bycie kimś szczególnie wybranym. 
Daje ludziom biednym poczucie, że są 
obdarzeni solidarnością innych.   

Wszystkim, którzy włączyli  się 
do Naszej Akcji serdecznie dziękujemy. 

 
„ Tak niewiele czasem trzeba, by 

odmienić czyjeś Święta (….)”. 
 

Kierownik GOPS A. Roszkowska 

PUNKT KONSULTACYJNY AA Anonimowi Alkoholicy 
Wspólnota ludzi, których łączy pragnienie 

zaprzestania picia i wzajemne wspieranie się 
w osiąganiu i utrzymaniu trzeźwości. Każdy 
zainteresowany problemem może uczestni-
czyć w mityngach: 

ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 
ALKOHOLOWYCH 

Dom Parafialny w Wiśniewie 
 

 dostarczenie informacji o możliwości 
podejmowania profesjonalnej terapii 

 
Grupa AA w trakcie organizacji 

 motywowanie i kierowanie do leczenia  

 udzielania wsparcia i pomocy 
psychologicznej 

 
Punkt konsultacyjny zapewnia pomoc 

osobom zaniepokojonym swoim sposobem 
picia. Prowadzi usługi terapeutyczne dla osób 
uzależnionych, współuzależnionych i rodzin 
dysfunkcjonalnych. 

Punkt konsultacyjny czynny jest w  każdy  
piątek w godz. 830.– 1130. Kontakt : Gminna 
Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, Urząd Gminy w Wiśniewie 
ul. Siedlecka 13. 

Komisja motywuje do leczenia osoby 
nadużywające alkoholu oraz podejmujące 
czynności zmierzające do orzeczenia 
o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej 
obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie 
lecznictwa odwykowego. Pismo do Komisji 
z wnioskiem o rozpatrzenie opisanej w nim 
sprawy można składać osobiście lub przesłać 
na podany adres. 

AA posiada możliwości pomocy 
alkoholikowi jakich lekarz nigdy nie będzie 
miał. Lekarz może zlecić – i do pewnego 
stopnia kontrolować kurację, ale później 
zostawia alkoholika samemu sobie. AA może 
mu towarzyszyć w trudnych momentach tak 
jak nikt – ani pielęgniarka, ani krewni. 
Ponadto AA ma doświadczenie; zna umysł 
alkoholika i oni to wyczuwają. Gdy alkoholik 
z AA, który sam przeszedł piekło daje 
drugiemu towarzystwo, wsparcie, radę i za-
interesowanie, wyczuwa się wspólnotę 
przeżyć. Lekarz nie ma takich możliwości – 
chyba że sam jest alkoholikiem.  
  Dr William W. Bauer 

(fragment testu z Grapevine 11.1998)
 

Zapraszamy do współdziałania 
Wójt Gminy Wiśniew
Krzysztof Kryszczuk
 i Andrzej Ługowski

 



Mikołajki w GOK-u

 

GMINNA 
BIBLIOTEKA 
PUBLICZNA 

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

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

sob.: 16.00-19.00. 

 
Niedzielne popołudnie 5 grudnia upłynęło pod znakiem wielkiej radości. Tego dnia dzieci 

z Zespołu Pieśni i Tańca „ Wiśniewiacy” oraz dzieci z zespołu „ Wesołe Nutki” wzięły udział 
w zabawie mikołajkowej. Wspólnie z dziećmi bawiła się Pani Dyrektor GOK oraz rodzice. 
Uczestnicy, ubrani w „mikołajkowe” stroje bawili się pod kierunkiem zaprzyjaźnionego klowna. 
Moc konkursów oraz wygrane nagrody sprawiły, że na twarzach dzieci malowały się radosne 
uśmiechy.  
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Najbardziej oczekiwanym gościem okazał się Święty Mikołaj, który słysząc radosne 
zaproszenie wstąpił do nas na chwilkę, przynosząc worek prezentów. Każde dziecko otrzymało 
piękny upominek. Był też wspólny prezent- stół do gry w „piłkarzyki”, który wywołał wielkie 
owacje wśród uczestników zabawy. Podczas imprezy dzieci i rodzice mogli posilić się przy stole 
zaopatrzonym w smakołyki oraz ciepłą herbatkę. Wszyscy uczestnicy bawili się znakomicie. 
Szkoda, że następne Mikołajki będą dopiero za rok… 

Mama Oli i Asi

W dniach 13-15 grudnia br. w Mościbrodach odbyły się 
warsztaty taneczne zorganizowane przez GOK w Wiśniewie. 
Późnym popołudniem w pierwszym dniu warsztatów dzieci zostały 
gościnnie przyjęte przez gospodarzy Dworu Mościbrody. 
Po smacznym obiedzie dzieci zaczęły zajęcia muzyczno – taneczne 
pod kierunkiem Bożeny Wojtiuk przy akompaniamencie Stanisława 
Ługowskiego. Zajęcia trwały do późnego wieczora 

Drugiego dnia pobytu po śniadaniu i po długim spacerze 
po terenie Dworu w scenerii zimowej dzieci z chęcią przystąpiły 
do dalszej nauki doskonaląc swoje umiejętności. Wieczorem 
na świeżym powietrzu zostało zorganizowane ognisko i zabawy 
na śniegu.  

Ostatniego dnia do zespołu starszej grupy dojechały dzieci 
z młodszej grupy, które wspólnie uczestniczyły w warsztatach 
przygotowując nowy program taneczny. 

Na zakończenie warsztatów wieczorem odbyła się wigilia, 
na którą zaproszeni zostali goście z Siedlec i okolic zaprzyjaźnieni 
z Dworem Mościbrody, rodzice dzieci uczestniczących 
w warsztatach oraz Zespół Pieśni i Tańca Chodowiacy. Program 
artystyczny – jasełka - zaprezentował zespół działający przy GOK-
u pod kierunkiem Anety Karczmarskiej. Natomiast dzieci z Zespołu 
Pieśni i Tańca Wiśniewiacy przedstawili program taneczny, którego 
nauczyli się podczas tych warsztatów. 

Warsztaty to dobry sposób na rozwijanie i doskonalenie 
umiejętności. Podczas takiego wyjazdu dzieci integrują się, lepiej 
się poznają, uczą się samodzielności i pracy w grupie.  Dlatego 
serdecznie dziękujemy kierownikowi zespołu Bożenie Wojtiuk, 
Stanisławowi Konińskiemu, opiekunom – Urszuli Gałach oraz 
Marzenie Kurek, które otoczyły dzieci troskliwą opieką. 

Szczególne wyrazy wdzięczności składamy  gospodarzo 
Dworu Mościbrody – Małgorzacie i Krzysztofowi Borkowskim, 
Wojciechowi Zarzyckiemu oraz pracownikom Dworu, sponsorom – 
Ubojni Pluty i Restauracji Dworskie Smaki oraz rodzicom dzieci. 
Dziękujemy za współpracę i mamy nadzieję, że na tym się ona nie 
zakończy, a będzie przynosiła kolejne owoce. 
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Dzieci w GOK-u odwiedził Mikołaj…

Wigilia dla Kół Gospodyń Wiejskich
19 grudnia 2010 r. w GOK-u w Wiśniewie odbył się konkurs 

potraw wigilijnych zorganizowany przez Stowarzyszenie „Mazowiecki 
Wiśniewki”, do którego należą wszystkie koła gospodyń wiejskich 
działających na terenie gminy Wiśniew – łącznie tworzy je 40 osób. 
Jury w składzie: Bożena Krupa – właściciel cukierni „Prima”, Józef 
Orzyłowski – Przewodniczący Rady Gminy Wiśniew oraz Krzysztof 
Kryszczuk – Wójt Gminy - oceniało potrawy konkursowe. Nie mieli 
oni łatwego zadania, ponieważ wszystkie potrawy były bardzo smaczne 
i pięknie udekorowane. 
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Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie. 
Składamy najserdeczniejsze życzenia bożonarodzeniowe oraz 
noworoczne.

…a zabawiał zaprzyjaźniony klown. 

Warsztaty taneczne23 stycznia 2011 roku w sali 
widowiskowej GOK  

odbędzie się II Międzynarodowy 
Festiwal Kolęd i Pastorałek 
„Kolędnicze Serce Polskie” .  

Zapraszamy do udziału zespoły, 
solistów oraz grupy teatralne 

i śpiewające. Zgłoszenia prosimy 
nadsyłać do GOK-u w Wiśniewie.  
Wszelkie informacje udzieane są   

Telefony pod nr tel. 668 472 902. 
do Urzędu Gminy  *** 

12 lutego 2011 roku w GOK-u 
odbędzie się  

 

0-25 - 641 – 73 – 13 
0-25 - 641 – 73 – 23 BAL KARNAWAŁOWO – 

WALENTYNKOWY. Serwujemy 
gorące dania, przystawki, napoje, 
owoce. Przygrywać będzie zespół 

muzyczny. Zgłoszeń prosimy 
dokonywać do 9 lutego 2011 r. pod nr 
tel. 668 472 902. ZAPRASZAMY!! 

 
 

NUMERY  
WEWNĘTRZNE 

101 – Sekretariat 
104 – Gospodarka 
Komunalna 
106 – GOPS (zasiłki 
rodzinne) 
107 – U S C 
108 – Podatki 
110 – GOPS (kierownik) 
112 – Inwestycje 
113 – Oświata 
114 – Kasa 

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

 
 

Centrum Kształcenia 
 na Odległość 

tel. 0 25 641 70 54 

 

WÓJT GMINY WIŚNIEW 
PRZYJMUJE INTERESANTÓW 

W KAŻDY CZWARTEK 
w godz. 10.00 – 17. 00

 

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY WIŚNIEW 

DYŻURUJE KAŻDY PIĄTEK 
 w godz.  10.00 – 13.00 

w  Urzędzie Gminy Wiśniew 

http://www.wisniew.pl/


WIADOMOŚCI SPORTOWE 

TURNIEJ KOSZYKÓWKI 
 23.11.2010 r. w nowej hali sportowej, Zespołu Oświatowego w Śmiarach, 

odbył się Gminny Turniej Koszykówki dziewcząt i chłopców szkół 
gimnazjalnych.  

W turnieju dziewcząt, ze względu, na nieobecność zawodniczek gimnazjum 
z Wiśniewa, drużyny UKS Śmiary i ULKS Radomyśl rozegrały ze sobą dwumecz. 
A oto wyniki: UKS Śmiary – ULKS Radomyśl  24:14; ULKS Radomyśl – UKS 
Śmiary  12:10. 
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Natomiast w turnieju chłopców, rezultaty poszczególnych spotkań przedstawiają 
się następująco: UKS Śmiary – UKS Wiśniew 26:6; UKS Wiśniew – ULKS 
Radomyśl  6:28; UKS Śmiary – ULKS Radomyśl  20:28. 

Zatem I miejsce zajął UKS Radomyśl, II - ULKS Śmiary, a III - UKS 
Wiśniew. 
Warto podkreślić iż, zarówno dla dziewcząt jak i dla chłopców czas gry wynosił 
2×10 minut (1 mecz) stąd powyższe wyniki takie a nie inne (drużyna gimnazjum  

Kapitan zwycięskiej drużyny. 

z Wiśniewa wystąpiła w rezerwowym składzie). Atmosfera, na nowym, bardzo ładnym obiekcie ZO Śmiary była bardzo wspaniała nie tylko 
wśród licznie zgromadzonej publiczności ale także wśród zawodników – mimo tego, że koszykówka jest grą bardzo kontaktową i czasami 
dochodziło pomiędzy sportowcami do ,,ostrej’’ walki (szczególnie można było to zauważyć w meczu chłopców: UKS Śmiary z ULKS 
Radomyśl) – ostatecznie wszystko zakończyło się dobrze.  

Wszystkie zespoły otrzymały dyplomy i nagrody, a 2 najlepsze spośród nich oczywiście puchary. Wszystkim sportowcom serdecznie 
gratulujemy i życzymy sukcesów.  

TURNIEJ TENISA 
We wtorek 6.12.2010r. w Zespole Oświatowym w Rado-myśli odbył się 

Gminny Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego Dziewcząt i Chłopców Szkół 
Podstawowych i Gimnazjalnych. W zawodach uczestniczyły dwie drużyny 
z Zespołów Oświatowych z terenu naszej gminny.  

WARTO NAŚLADOWAĆ

,,Gminne Wieści” -  bezpłatny  Informator  Gminy  Wiśniew 
Adres redakcji: Urząd Gminy Wiśniew, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew 

Opieka redakcyjna: Wioleta Rosa, tel. 641-73-13 wew.107, 
 e-mail: promocja@wisniew.pl  

Sprostowanie: W poprzednim numerze zakradł się błąd. Napisaliśmy, 
iż drogę tę wykonać mieli mieszkańcy wsi Wólka Wiśniewska w ramach czynu 
społecznego. Oczywiście chodziło nam o mieszkańców Wólki Wołynieckiej.
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Jeśli ktoś twierdzi, że czyny społeczne to przeżytek, niech wybierze się 
do Wólki Wołynieckiej i obejrzy efekt pracy mieszkańców tej 
miejscowości – drogę łączą tę wieś z Wołyńcami. A kto ma za daleko, 
niech obejrzy to na zdjęciach. Tak czy siak, warto brać przykład 
z mieszkańców „Wóleczki”.  

Przepraszamy za 
wprowadzenie w błąd, 
w szczególności prze-
praszamy mieszkańców 
Wólki Wołynieckiej. 

Mieszkańcy Wólki 
Wołycieckiej 

podczas pracy.

           Nowa droga.

W kategorii dziewcząt  szkół podstawowych, I miejsce zajęła reprezentacja 
gospodarzy, II – UKS Wiśniew, ideatyczne wyniki padły w rywalizacji 
chłopców. 

Natomiast w rywalizacji szkół gimnazjalnych, zarówno u dziewcząt i chłopców, 
prym wzięli goście czyli UKS Wiśniew.   

Wszystkim sportowcom serdecznie gratulujemy. 

W Niedzielę 05.12.2010r. reprezentacja naszej gminy - 
UKS Wiśniew (w składzie M.Ługowski, G.Gontarz, 
W.Kacprzak, M.Łubkowski, P.Przęczak, G.Pasztor, 
P.Jastrzębski, R.Pierog) wzięła  udział w ,, Otwartym, 
Halowym Turnieju Piłki Nożnej’’ na hali OSIR 
w Siedlcach.  

W zawodach wystartowało 18 zespołów, z różnych klas 
rozgrywkowych (klasa A, B). UKS Wiśniew trafiła 
do grupy VI z dr. LZS Ruda Wolińska (liga LZS) oraz LKS 
Grodzisk Krzymosze (aktualnie 5 miejsce w klasie A). 
W pierwszym meczu z Rudą Wolińską, po bramkach 
P.Przęczaka i R.Pieroga nasza drużyna odniosła zwycięstwo 
2:0. Natomiast w drugim starciu naszej reprezentacji 
w turnieju, z zespołem LKS Grodzisk Krzymosze po bramce 
G.Pasztora prowadząc praktycznie przez cały mecz, na 2 
minuty przed końcem, piłkarze UKS Wiśniew dali sobie 
wbić bramkę i ostatecznie spotkanie zakończyło się remisem 
1:1, a o awansie naszego zespołu miał zadecydować wynik 
pomiędzy naszymi przeciwnikami. Niestety, Grodzisk 
zwyciężył nad Rudą 5:1 i to on lepszym bilansem 
bramkowym przeszedł dalej. 

Pocieszające jest to iż, jak się później okazało, Grodzisk 
Krzymosze wygrał cały turniej, a UKS Wiśniew jako jedyna 
drużyna zremisowała ze zwycięzcami.   

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ 
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Zwycięzcy turnieju. 


