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„Podnieś rękę, Boże Dziecię, błogosław ojczyznę miłą,
W dobrych radach, w dobrym bycie wspieraj jej siłę swą siłą...”

Niech radość i pokój 
Świąt Bożego Narodzenia 

towarzyszy wszystkim przez cały Nowy Rok. 
Życzymy, aby był to Rok szczęśliwy 

w osobiste doznania, w osobiste doznania, 
spełnił zamierzenia i dążenia zawodowe i społeczne 

oraz by przyniósł wiele satysfakcji 
z własnych dokonań.

Przewodniczący Rady
Gminy Wiśniew

Wójt
Gminy Wiśniew

Wiśniew, Boże Narodzenie 2011 r.



O T W A R C I E   S U W W W I Ś N I E W I E 

 
Stacja uzdatniania wody w miejscowości Wiśniew została wybudowana w latach 60 –tych. Była jedną 
z pierwszych i najstarszych stacji w powiecie siedleckim. Dzięki środkom pozyskanym z PROW możliwa była 
jej przebudowa i rozbudowa, a to z kolei umożliwi dalsze wodociągowanie naszej gminy. 

Uroczyste przekazanie do użytkowania przebudowanej stacji uzda-
tniania wody w Wiśniewie odbyło się w sobotę 19 listopada 2011 r. 
Gości powitał wójt gminy Wiśniew Krzysztof Kryszczuk. Swoją 
obecnością zaszczycili nas: Janina Ewa Orzełowska – członek 
zarządu Województwa Mazowieckiego, Tomasz Skrzyczyński –
prezes WFOŚiGW w Warszawie, Dariusz Napiórkowski – dyrektor 
Delegatury w Siedlcach Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego w Warszawie, ks. Henryk Krupa – proboszcz 
parafii Wiśniew, radni Rady Gminy Wiśniew na czele 
z przewodniczącym Józefem Orzyłowskim, Paweł Roliński –
główny projektant i inspektor nadzoru, Maciej Rutkowski, Adam 
Todorczuk – przedstawiciele Firmy SEGON, która była wykonawcą 
inwestycji oraz sołtysi i mieszkańcy gminy. 

 - Uroczyste przecięcie wstęgi na stacji uzdatniania wody 
w Wiśniewie jest symbolicznym otwarciem i oddaniem do użytku 
również trzech innych zadań, a są to: „Przebudowa stacji uzdatniania 
wody w miejscowości Radomyśl”, „Budowa sieci wodociągowej 
z przyłączami w miejscowościach Radomyśl – Wiśniew przez Ciosny” 
oraz „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gostchorz –
Wiśniew” – podkreślił w swoim wystąpieniu Krzysztof  Kryszczuk. –
Realizacja tych zadań była konieczna dla dalszego wodociągowania 
gminy Wiśniew. 

Ewa Orzełowska dziękując za zaproszenie na uroczystość 
powiedziała m.in. – Serdecznie gratuluję tych inwestycji. Myślę, że 
przyczynią się one do dalszego rozwoju, jakże już wspaniałej, gminy 
Wiśniew. 
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Wójt Gminy Wiśniew oraz zaproszeni goście. 

Członek zarządu WM Janina Ewa Orzełowska oraz prezes 
WFOŚiGW Tomasz Skrzyczyński. 
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SUW przed i 
po remoncie 
(od frontu). 
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SUW przed i 
po remoncie 
(w środku). 
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Zmodernizowaną stację poświęcił ks. Henryk Krupa. 
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Kierownik GK wyjaśnił jak teraz działa stacja. 
2 Gminne Wieści 



OTWARCIE SUW W WIŚNIEWIE c.d. 
Dla ewentualnego zmniejszenia zużycia wody do płukania, 

w zależności od obserwacji przebiegu procesu, możliwe będzie 
skracanie czasu trwania poszczególnych faz płukania. Obserwacja 
jakości wód popłucznych możliwa jest dzięki zastosowaniu 
przezroczystych odcinków rurociągów.  

 
- Efektem tych inwestycji jest zamknięcie pierścienia sieci 

wodociągowej Radomyśl – Wiśniew – Ciosny – Radomyśl. Dzięki 
temu zwiększa się pewność dostawy wody mieszkańcom 
miejscowości już zwodociągowanych i możliwa będzie dalsza 
rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach znajdujących 
się w północnej części gminy, tj. Wólka Wiśniewska, Myrcha, 
Wólka Wołyniecka, Lipniak i Stok Wiśniewski – powiedział 
kierownik Referatu Rozwoju i Inwestycji Dariusz Kierzkowski. 

W pomieszczeniu stacji znajduje się również stacja dozująca 
podchloryn sodu. Jest to środek służący do dezynfekcji wody 
w przypadku stwierdzenia przez okręgową SSE występowania 
bakterii. Nie jest on stosowany na co dzień. Na wiśniewskiej stacji 
woda oczyszczana jest bez użycia środków chemicznych. Czysta 
woda z filtrów kierowana jest do zbiorników retencyjnych. Nasza 
stacja ma wystarczającą wydajność aby zapewnić odpowiednią 
ilość wody, nawet w przypadku pożaru. 

Po przecięciu wstęgi, o które poproszono: Ewę Orzełowską, 
Tomasza Skrzyczyńskiego, Dariusza Napiórkowskiego, Józefa 
Orzyłowskiego, Krzysztofa Kryszczuka, Pawła Rolińskiego, 
Macieja Rutkowskiego i Adama Todorczuka, wszyscy 
zgromadzeni zaproszeni zostali do środka, gdzie ksiądz Henryk 
Krupa dokonał poświęcenia obiektu. Koszty poszczególnych inwestycji: 

 - zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody 
w miejscowości Wiśniew” zostało dofinansowane z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w kwocie 
655.526 zł w ramach działania: „Podstawowe usługi dla 
gospodarki i ludności wiejskiej”. Całkowita wartość projektu to 
1.075.063,66 zł.  

Po stacji oprowadził gości i udzielał wszelkich technicznych 
informacji kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Alfred 
Sitarz. – Stacja uzdatniania wody przeznaczona jest 
do ujmowania, uzdatniania i tłoczenia czystej wody do wodociągu. 
Jest stacją bezobsługową, czyli nie wymaga ciągłego nadzoru. 
Z zamontowanej tam szafy sterowniczej na bieżąco przesyłane są 
informacje o stanie do urządzeń zamontowanych w Urzędzie 
Gminy, dzięki temu stacja jest ciągle monitorowana. Stacja 
pracuje w dwustopniowym systemie pompowania i jedno-
stopniowym uzdatniania wody. Ujecie wody składa się z dwóch 
studni wierconych z umieszczonymi w nich pompami głębinowymi. 
Studnie wyposażone są w obudowy typu LANGE. Uzdatniona 
woda tłoczona jest do wodociągu. Na stacji zamontowano również 
dmuchawę powietrza oraz pompę płuczącą. Dmuchawa pobiera 
powietrze z hali i wzrusza nim złoże przed płukaniem filtrów. 
Pompa płucząca umieszczona obok filtrów podaje czystą wodę ze 
zbiornika do płukania filtrów. Popłuczyny kierowane są 
do osadnika na zewnątrz budynku. Po sklarowaniu popłuczyny 
przepompowywane są do istniejącej kanalizacji sanitarnej.  

- koszt realizacji zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji 
uzdatniania wody w miejscowości Radomyśl” to 1.372.520,00 zł. 
Gmina Wiśniew uzyskała pożyczkę na realizację zadania 
w kwocie 747.263,75 zł z WFOŚiGW, 

- koszt realizacji zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej 
z przyłączami w miejscowościach Radomyśl – Wiśniew przez 
Ciosny” to 1.025.896,35 zł, uzyskano pożyczkę z WFOŚiGW 
w kwocie 579.000,00 zł, 

- koszt realizacji zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej 
w miejscowościach Gostchorz – Wiśniew” to 293.618,71 zł, 
uzyskano pożyczkę z WFOŚiGW w kwocie 200.000,00 zł. 
 

„Twórcze Kobiety” mieszkają w Tworkach 
  W miejscowości Tworki powstało Koło Gospodyń 

Wiejskich „Twórcze kobiety”. Inicjatorkami pomysłu są pani 
Katarzyna Wielgórska i pani Aneta Jastrzębska. Pierwsze 
spotkanie organizacyjne odbyło się 14.10.2011 w świetlicy 
wiejskiej.      

Gałach  –  sekretarz,  Katarzyna Księżopolska, Halina Wyrzy-
kowska, Danuta Krasuska, Monika Jastrzębska, Małgorzata 
Jastrzębska, Marzena Bednarczyk, Wanda Jastrzębska, Izabela 
Krasuska, Monika Rosa, Grażyna Kowalczyk.  

 
Panie z KGW „Twórcze kobiety” mają wiele planów i cie-

kawych pomysłów. Głównym celem pań jest zintegrowanie 
mieszkańców oraz ukazanie współczesnej kobiety mieszkające 
na wsi, jako kobiety zaradnej oraz przedsiębiorczej. Zapraszamy 
wszystkie panie do współpracy. 

Na zebranie została zaproszona pani dyrektor GOK-u 
w Wiśniewie Janina Dołgich, pan Stanisław Wróblewski
i sołtys wsi Tworki Zenon Jastrzębski. Do koła gospodyń 
zapisały się panie: Katarzyna Wielgórska – przewodnicząca, 
Aneta  Jastrzębska  –  zastępca  przewodniczącego,   Hanna    

Koło Gospodyń Wiejskich „Twórcze Kobiety”  
z miejscowości Tworki życzy wszystkim mieszkańcom  
gminy Wiśniew zdrowych, spokojnych i smacznych  

Świąt Bożego Narodzenia  
i szczęśliwego Nowego Roku 2012… 
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ZARZĄDZENIA UCHWAŁY 
Wójta Gminy Wiśniew  

RADY GMINY WIŚNIEWod 15 września 2011 r. 
do 20 listopada 2011 r.

PODCZAS X SESJI • Zarządzenie Nr 46/2011 Wójta Gminy Wiśniew 
z dnia 16 września 2011 r. w sprawie powołania 
Komisji Przetargowej („Przebudowa drogi dojazdo-
wej do pól w miejscowości Helenów”). 

28 października  2011 r. 
RADA GMINY WIŚNIEW 

PODJĘŁA NASTĘPUJĄCE UCHWAŁY 
• Zarządzenie Nr 47/2011 Wójta Gminy Wiśniew 
z dnia 16 września 2011 r. w sprawie powołania 
Komisji Przetargowej (Zakup energii elektrycznej dla 
obiektów Gminy Wiśniew”). 

• Uchwała Nr X/51/2011 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 października 2011 r. w sprawie 
zmiany Uchwały Nr VII/33/2011 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie 
opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe w Wiśniewie, prowadzone 
przez gminę Wiśniew. 

• Zarządzenie Nr 48/2011 Wójta Gminy Wiśniew 
z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania 
Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach 
do Sejmu i Senatu RP. 

• Uchwała Nr X/52/2011 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 października 2011 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadania 
z zakresu oświaty polegającego na organizowaniu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, 
będącego mieszkańcem gminy Wiśniew. 

• Zarządzenie Nr 49/2011 Wójta Gminy Wiśniew 
z dnia 5 października 2011 r. w sprawie likwidacji 
Kancelarii Tajnej Urzędu Gminy Wiśniew. 

• Uchwała Nr X/53/2011 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 października 2011 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadań 
z zakresu oświaty polegających na zapewnieniu transportu i opieki dzieci niepełnosprawnych 
będących mieszkańcami gminy Wiśniew. • Zarządzenie Nr 50/2011 Wójta Gminy Wiśniew 

z dnia 5 października 2011 r. w sprawie powołania 
Komisji odbiorowej wykonania zadania pn. Dostawa 
średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego przez-
naczonego na cele ochrony przeciwpożarowej dla 
Jednostki Ochrony Przeciwpożarowej – OSP 
w Wiśniewie. 

• Uchwała Nr X/54/2011 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 października 2011 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości mienia gminnego w miejscowości Stok Wiśnie-
wski. 
• Uchwała Nr X/55/2011 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 października 2011 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie 
Łuków zadania z zakresu oświaty polegającego na dowożeniu uczniów będących mieszkańcami 
gminy Wiśniew do Zespołu Oświatowego w Radomyśli. • Zarządzenie Nr 51/2011 Wójta Gminy Wiśniew 

z dnia 7 października 2011 r. w sprawie zmian 
w budżecie gminy na 2011 r. 

• Uchwała Nr X/56/2011 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 października 2011 r. w sprawie 
zmiany uchwały nr XXVII/136/08 Rady Gminy Wiśniew z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie 
zawarcia porozumienia z Miastem Siedlce na prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego 
na terenie gminy Wiśniew. 

• Zarządzenie Nr 52/2011 Wójta Gminy Wiśniew 
z dnia 24 października 2011 r. w sprawie zmiany 
zarządzenia Nr 325/10 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 
1.08.2010 r. w sprawie przepisów wewnętrznych 
regulujących gospodarkę finansową Gminy Wiśniew. 

• Uchwała Nr X/57/2011 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 października 2011 r. w sprawie 
zmian w budżecie gminy Wiśniew na 2011 rok. 
• Uchwała Nr X/58/2011 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 października 2011 r. w sprawie 
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiśniew na lata 2011 – 2020. • Zarządzenie Nr 53/2011 Wójta Gminy Wiśniew 

z dnia 24 października 2011 r. w sprawie powołania 
komisji do odbioru zadania inwestycyjnego: „Likwi-
dacja wyrobów azbestowych z terenu Gminy 
Wiśniew”. 

PODCZAS XI SESJI 
23 listopada  2011 r. 

RADA GMINY WIŚNIEW 
PODJĘŁA NASTĘPUJĄCE UCHWAŁY 

• Zarządzenie Nr 54/2011 Wójta Gminy Wiśniew 
z dnia 24 października 2011 r. w sprawie powołania 
Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 

• Uchwała Nr XI/59/2011 Rady Gminy Wiśniew z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie 
upoważnienia Wójta Gminy do wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu 
nieruchomości mienia gminnego w miejscowości Mościbrody. 

• Zarządzenie Nr 55/2011 Wójta Gminy Wiśniew 
z dnia 25 października 2011 r. w sprawie powołania 
komisji do odbioru zadania inwestycyjnego: „Przebu-
dowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miej-
scowości Wiśniew”. 

• Uchwała Nr XI/60/2011 Rady Gminy Wiśniew z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie 
uchwalenia programu współpracy gminy Wiśniew z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012. 
• Uchwała Nr XI/61/2011 Rady Gminy Wiśniew z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie obni-
żenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego 
na obszarze gminy Wiśniew na 2012 rok. • Zarządzenie Nr 56/2011 Wójta Gminy Wiśniew 

z dnia 26 października 2011 r. w sprawie powołania 
komisji do odbioru zadania inwestycyjnego: 
„Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach 
Gostchorz – Wiśniew”. 

• Uchwała Nr XI/62/2011 Rady Gminy Wiśniew z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie stawek 
podatku od nieruchomości na 2012 rok i zwolnień w tym podatku obowiązujących na obszarze 
gminy Wiśniew. 
• Uchwała Nr XI/63/2011 Rady Gminy Wiśniew z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012 obowiązujących 
na terenie gminy Wiśniew. 

• Zarządzenie Nr 57/2011 Wójta Gminy Wiśniew 
z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie wyboru banku 
do wykonywania obsługi bankowej budżetu Gminy 
Wiśniew. • Uchwała Nr XI/64/2011 Rady Gminy Wiśniew z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie wzo-

rów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek 
leśny. • Zarządzenie Nr 58/2011 Wójta Gminy Wiśniew 

z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia ceny 
nie-ruchomości mienia gminnego przeznaczonej 
do sprzedaży. 

• Uchwała Nr XI/65/2011 Rady Gminy Wiśniew z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie 
przystąpienia Gminy Wiśniew do projektu kluczowego realizowanego przez Samorząd 
Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego 2007-2013, działania II – Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, poddziałania 
2.2 Rozwój e-usług pn.: Rozwój e-usług i ich dostępu w ramach Mazowieckiej Sieci 
Społeczeństwa Informacyjnego „M@zowszanie”. 

• Zarządzenie Nr 59/2011 Wójta Gminy Wiśniew 
z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie powołania 
komisji do odbioru zadania inwestycyjnego „Przebu-
dowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości 
Helenów”. • Uchwała Nr XI/66/2011 Rady Gminy Wiśniew z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie zmiany 

uchwały Nr XXII/111/08 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Wiśniew do wydzierżawienia 
nieruchomości mienia gminnego. • Zarządzenie Nr 60/2011 Wójta Gminy Wiśniew 

z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budże-
cie gminy na 2011 r. • Uchwała Nr XI/67/2011 Rady Gminy Wiśniew z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości mienia gminnego położonego w miejscowości 
Myrcha. • Zarządzenie Nr 61/2011 Wójta Gminy Wiśniew 

z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie projektu 
uchwały budżetowej na rok 2012. • Uchwała Nr XI/68/2011 Rady Gminy Wiśniew z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie zmian 

w budżecie gminy Wiśniew na 2011 rok. • Zarządzenie Nr 62/2011 Wójta Gminy Wiśniew 
z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Wiśniew na lata 2012–
2020. 

• Uchwała Nr XI/69/2011 Rady Gminy Wiśniew z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie zmian 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiśniew na lata 2011 – 2020. 

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

Ozdoby choinkowe, 
pierniki, pierogi a w tle 
pięknie oświetlona choin-
ka oraz dźwięk kolęd –
w ciepłym (pomimo ka-
pryśnej pogody) świątecz-
nym klimacie odbył się na 
placu przed Urzędem 
Gminy Wiśniew pierwszy 
w naszej gminie Jarmark 
Bożonarodzeniowy. 
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Chętni mogli się zaopatrzyć 
w ozdoby Bożonarodzeniowe  

oraz w świąteczne wiktuały 
i smakołyki. Swoją twórczość 
na kiermaszu zaprezentowały 
panie z kół gospodyń wiejs-
kich z terenu naszej gminy 
oraz Stowarzyszenie Mazo-
wieckie Wisienki. 

O godzinie 13.00 wszys-
tkich zgromadzonych powi-
tali: dyrektor GOK Janina 
Dołgich oraz wójt Krzysztof 
Kryszczuk. Następnie na sce-
nie zaprezentowały się dzieci 
z terenu naszej gminy w trady-
cyjnych Jasełkach oraz Zespół 
Ludowy „Wiśniewiacy”.  Fo
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Podczas wspólnego kolędo-
wania uczestnicy Jarmarku 
podzielili się opłatkiem. Na 
zakończenie wójt Krzysztof 
Kryszczuk zaświecił lampki 
na choince, jak co roku 
ufundowanej przez Nadleś-
nictwo Siedlce. 

Pierwsza tego typu impreza 
otworzyła cykl corocznych 
spotkań, na które już teraz 
zapraszamy w każdą trzecią 
niedzielę grudnia. 
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Wigilia PTTK na Podlasiu
Gmina Wiśniew była gospodarzem XVI dorocznego spotkania turystów krajoznawców 

z cyklu Wieczór wigilijny na Podlasiu. Imprezę zorganizowano w dniu 18 grudnia w Cen-
trum Integracyjno-Edukacyjnym w Radomyśli. Organizatorami byli Zarząd Oddziału 
PTTK „Podlasie” w Siedlcach, Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniewie oraz Gmina 
Wiśniew.  

 
Wigilię w Radomyśli poprzedziła msza święta w kościele pw. św Andrzeja Avellino odprawiona 

w koncelebrze przez proboszcza parafii ks. Mieczysława Pociejuka oraz ks. dr. Jerzego 
Grochowskiego - kapelana Podlaskiego Oddziału PTTK. Przed rozpoczęciem Mszy św. ks. proboszcz 
zapoznał zebranych z historią kościoła i parafii Radomyśl oraz opowiedział o cennych zbiorach 
sakralnych znajdujących się w posiadaniu parafii.             

Spotkanie wigilijne kontynuowano w wypełnionej po brzegi sali widowiskowej radomyskiego 
Centrum. Wśród licznie przybyłych gości znaleźli się przedstawiciele władz naczelnych Polskiego 
Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego w osobach:  Andrzej Gordon - wiceprezes Zarządu 
Głównego, Tadeusz Martusewicz – prezes Zarządu Oddziału Stołecznego w Warszawie, Adam Jędras 
– członek Zarządu Głównego, Barbara Kalinowska – sekretarz komisji turystyki wodnej ZG. Elżbieta 
Matusiak-Gordon – redaktor naczelny kwartalnika „Gościniec” oraz pracownicy biura Zarządu 
Głównego.  

Przybył w komplecie Zarząd Siedleckiego Oddziału 
PTTK „Podlasie” z prezesem Wojciechem Chwedczukiem 
oraz wśród jego członków osoby występujące niejako 
w podwójnej roli – Wiceprezydent Siedlec - Jarosław 
Głowacki i Zastępca Dyrektora Muzeum Regionalnego 
w Siedlcach – Sławomir Kordaczuk. 

Władze samorządowe Powiatu Siedleckiego reprezen-
towali Starosta – Zygmunt Wielogórski oraz Przewo-
dniczący Rady Powiatu – Henryk Brodowski.  

Z naszej gminy obecni byli: Krzysztof Kryszczuk – Wójt 
Gminy,  Józef Orzyłowski – Przewodniczący Rady oraz 
radni i sołtysi - członkowie zespołów i kół gospodyń 
wiejskich. Tradycyjnie w spotkaniu uczestniczyły 
reprezentacje dzieci Domu dziecka w Kisielanach. 

Zebrani wysłuchali bogatego programu artystycznego 
w wykonaniu uczniów z Zespołu Oświatowego i Zespołu 
Seniorów z Radomyśli. Bogatą prezentacje na temat 
działalności i dokonań Gminy Wiśniew przedstawił Wójt 
Gminy Krzysztof Kryszczuk.     

Po podzieleniu się opłatkiem i wspólnych życzeniach nastąpiła degustacja 
tradycyjnych potraw wigilijnych przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich 
z terenu naszej gminy. Dalsza część wieczoru upłynęła przy wspólnym 
kolędowaniu przy akompaniamencie Stanisława Wróblewskiego. 

  Ponadto wigilia była okazją do wzajemnego obdarowywania się prezentami. 
Prezes Wojciech Chewedczuk wcielając się w rolę św. Mikołaja przekazał 
przedstawicielom rodzin Milusińskich i Pogodnych  z Domu Dziecka 
w Kisielanach świąteczne prezenty. Z jego rąk słodycze otrzymały dzieci 
występujące na scenie. Pani Elżbieta Orzyłowska - Łęczycka pochodząca 
z Radomyśli przekazała dla miejscowej szkoły oraz do czytelni Centrum kilka 
egzemplarzy swojej książki pt. „Pod jednym niebem urodzeni”. 

XVI Wieczór wigilijny na Podlasiu w ocenie gości okazał się bardzo udany. 
Oprócz doznań kulinarnych, okazanej gościnności i serdeczności wyjechali oni 
ubogaceni cząstką wiedzy o naszej małej ojczyźnie jaką jest Gmina Wiśniew.  

J.J.Romańczuk

Kapelan Podlaskiego Oddziału 
PTTK ks. Dr Jerzy Grochowski.
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Wspólne kolędowanie. 

Dzielenie się 
opłatkiem – 

symbol 
przyjaźni 
i miłości. 

Fo
to

 U
G

 

Fo
to

 U
G

 

Elżbieta Orzyłowska -  Łęczycka przekazuje książki 
do szkoły i czytelni w Centrum. 
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Nagrody dla nauczycieli z okazji DEN 
14 października br. z okazji Dnia Edukacji Narodowej w sali posiedzeń 

Urzędu Gminy Wiśniew odbyło się uroczyste wręczenie Nagród Wójta 
Gminy Wiśniew wyróżnionym nauczycielom i wychowawcom pracującym 
w placówkach oświatowych na terenie naszej gminy.  

 

Spotkanie rozpoczął wójt gminy Wiśniew – Krzysztof Kryszczuk, który powitał 
przybyłych nauczycieli: – Praca nauczyciela i pedagoga nie jest łatwa. Stałe 
podwyższanie jakości kształcenia oraz duże osiągnięcia w rozwoju aktywności edukacyjnej 
„naszych” uczniów to również Państwa zasługa. Dziś pragnę podziękować Wam, drodzy 
nauczyciele, za trud i wskazywanie właściwej drogi wychowankom; za wiarę w drugiego 
człowieka, najpiękniejsze ludzkie wartości i niezwykłą wrażliwość na problemy dzieci 
i młodzieży. 

Wójt wręczył nagrody w towarzystwie przewodniczącego Rady Gminy Wiśniew – 
Józefa Orzyłowskiego, przewodniczącego Komisji ds. oświaty, kultury, sportu 
i turystyki, zdrowia i spraw socjalnych – Antoniego Wiszniewskiego oraz kierownika 
Referatu Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki – Bożeny Wyrębek. 

W tym roku wyróżnieni zostali: 
- Urszula Sosnówka – Dyrektor ZO w Wiśniewie, 
- Beata Wiszniewska – Dyrektor ZO w Radomyśli, 
- Anna Dziedzina – Dyrektor ZO w Śmiarach, 
- Anna Cabaj – Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Wiśniewie, 
- Paweł Pietrasik – Wicedyrektor i nauczyciel w ZO w Wiśniewie, 
- Anna Kryszczuk – nauczyciel z ZO w Wiśniewie, 
- Jadwiga Niedziółka – nauczyciel w ZO w Radomyśli, 
- Beata Starczewska – Kazimierczuk – nauczyciel w ZO w Śmiarach, 

Podziękowania za pracę złożono również Bożenie Rymuza – prezesowi ogniska 
Związku Nauczycielstwa Polskiego. 

Na zakończenie wszyscy wysłuchali mini recitalu przygotowanego i wykonanego przez 
ucznia klasy trzeciej Szkoły Podstawowej w Wiśniewie Kacpra Jastrzębskiego.  
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Nagrodzeni nauczyciele 

Mini recital przygotowany przez Kacpra Jastrzębskiego. 
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10 listopada 6 grudnia 2011r. 

PRZEDSZKOLAKI 
NA OBCHODACH  
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ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 
Już po raz kolejny dzieci 5-letnie z Przed-

szkola Samorządowego w Wiśniewie wzięły 
udział w obchodach Święta Niepodległości. 
Z wielką powagą recytowały wiersze o tema-
tyce historycznej i patriotycznej oraz odśpie-
wały Hymn Narodowy. Polakiem jest się 
przecież od kołyski. 

MIKOŁAJKI 
Co za radość! Przyszedł Święty Mikołaj! Kochany Święty nigdy nie zapomina  

WYCIECZKA NA POCZTĘ 
Dzieci z grupy starszej wybrały się na pocztę. Nauczyły się jak wysyła się 

listy i przesyłki, poznały miłą i gościnną panią naczelnik Grażynę 
Szewczyk, która cierpliwie odpowiadała na wszystkie pytania. Na zakoń-
czenie dzieci wysłały kolorowe listy do swoich rodziców.

Dzieci z naszego 
Przedszkola wzięły 
udział w konkursie 
plastycznym orga-
nizowanym przez 
Gminną Bibliotekę 
Publiczną w Wiś-
niewie. Tematem
prac był Kubuś Pu-
chatek. Nagrodą za 
udział były piękne 
kolorowe książe-
czki. 

o przedszkolakach. Nie 
zważając na ciężki worek, 
przybył do nas w Miko-
łajki. Prezenty bardzo 
ucieszyły dzieci. 
 

Dziękujemy ŚWIĘTY 
MIKOŁAJU!!! 

KONKURS  
PLASTYCZNY

Mikołajki w przedszkolu. 

Informacje i zdjęcia  przygotowali Wychowawcy 
Przedszkola Samorządowego.Rozstrzygnięcie 

konkursu plastycznego. 



 
 
 
 

Z   Ż Y C I A   Z O   W   W I Ś N I E W I E

 
 

Tak niedawno witaliśmy nowy rok szkolny 2011/2012, a już zbliżamy się wielkimi krokami do końca pierwszego semestru. 
W naszej szkole czas płynie szybko, nie tylko dzięki wytężonej pracy uczniów, ale także wydarzeniom kulturalnym, rocznicom 
i wielu ciekawym wycieczkom. 

Uczniowie losowali tytuły piosenek ukryte w czerwonych i białych balonikach 
oraz wybierali taśmę „ profesjonalną” lub „z linią melodyczną”. Na instrumentach, 
keyboardzie, flecie poprzecznym, akordeonie oraz gitarach akompaniowali 
śpiewającym zespołom uczniowie naszej szkoły, miedzy innymi: Sylwia Kowalczyk, 
Agnieszka Godzińska, Mateusz Bednarczyk, Krystian Gruszka oraz Wiktoria 
Kanicka. Jury w składzie: wójt Krzysztof Kryszczuk, proboszcz ks. Henryk Krupa, 
dyrektor GOK-u Janina Dołgich oraz dyrektor ZO Urszula Sosnówka oceniali jakość 
wykonania piosenek, jak i kreacje sceniczne wykonawców. Pierwsze miejsce 
w gimnazjum wyśpiewał zespól z klasy II B, a w szkole podstawowej z klasy IV b. 
Konferansjerkę prowadzili Weronika Misiak i Mateusz Bednarczyk. Nad poprawnym 
wyświetlaniem tekstów czuwał pan Aleksander Samoluk, a dekorację przygotowała 
pani Monika Przygoda. Na koniec konkursu, społeczność szkolna usłyszała mini 
recital w wykonaniu utalentowanego muzycznie ucznia klasy III szkoły 
podstawowej,  Kacpra Jastrzębskiego, który zagrał na keyboardzie wiązankę melodii 
patriotycznych.  

◊◊◊  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

W październiku obchodziliśmy święto Patrona Szkoły 
Podstawowej, Bolesława Chrobrego. Uczniowie klas szóstych pod 
kierunkiem pani Blanki Salomończyk i pani Renaty Godzińskiej 
przygotowali ciekawe „spotkanie” z tym wielkim władcą Polski 
w latach 992-1025. Dzieci z klas pierwszych SP zapoznały się 
z postacią Bolesława Chrobrego, słuchając krótkiego opowiadania na 
korytarzu szkolnym, przy portrecie króla. Następnie obejrzały 
gazetkę poświęconą patronowi, zobaczyły gdzie sięgały granice 
Polski za jego panowania i zapoznały się z atrybutami władzy 
królewskiej. Usłyszały również informacje na temat powstania 
Sztandaru Szkoły i znajdujących się na nim symboli. Na koniec 
wzięły udział w krótkim quizie dotyczącym postaci patrona szkoły. 
Najlepsi zostali nagrodzeni słodyczami, a wszyscy otrzymali 
zakładki z wizerunkiem Bolesława Chrobrego oraz najważniejszymi 
datami z jego życia. Postać Bolesława Chrobrego i okres jego 
panowania to ciekawa część historii Polski, dlatego uczniowie klas II 
i III gimnazjum chętnie wzięli udział w konkursie szkolnym, 
dotyczącym tej wielkiej postaci historycznej. Zwycięzcy zostali 
nagrodzeni przez pomysłodawczynię konkursu, panią Annę 
Kryszczuk, na akademii z okazji 11 listopada. 

◊◊◊ 

◊◊◊ 
W tym samym miesiącu w ZO w Wiśniewie swoje wielkie święto 

celebrowali uczniowie klas pierwszych. Inscenizacje, w której 
królowały recytacje i piosenki przygotowały panie  Urszula Gałach 
i Grażyna Myrcha. Po przemówieniu i pasowaniu na uczniów przez 
panią dyrektor Urszulę Sosnówkę, dzieci otrzymały piękne czapki 
oraz słodycze.  

◊◊◊ Ślubowanie pierwszaków. W październiku odbył się również apel z okazji XI Dnia 
Papieskiego, pod tegorocznym hasłem: „ Jan Paweł II człowiek 
modlitwy”. Młodzież z gimnazjum pod kierunkiem księdza Konrada 
Poterka przygotowała recytacje i piosenki, związane z postacią 
Wielkiego Polaka. 

◊◊◊ 
Obecnie w ciszy adwentowej przygotowujemy się do bardzo miłego 

przedstawienia jakim są niewątpliwie Jasełka. Przybliżają nas one do tak 
oczekiwanych świąt Bożego Narodzenia. Nie zapomnieliśmy o Mikołajkach! 6 
grudnia przybył do uczniów naszej szkoły Św. Mikołaj z prezentami, a niektórzy z 
nich wyruszyli z opiekunami tego dnia do kina, na filmy o tematyce świątecznej. 
Oglądanie seansów filmowych, przedstawień teatralnych, muzycznych czy 
operetkowych oraz wizyty w muzeach to stałe elementy  programu wychowawczego 
naszej szkoły.  

◊◊◊ 
Pod koniec miesiąca młodzież klas I i II gimnazjum bawiła się 

w „wojsko” na otrzęsinach. „Uzbrojeni”, ubrani w maskujące 
kombinezony „żołnierze” z klasy II, uczyli pierwszaków 
wojskowego drylu podczas wspólnych konkursów i obowiązkowych 
do wykonania zadań. Imprezę prowadzoną pod okiem opiekunów 
pani Katarzyny Dziuby i pana Tomasza Oknińskiego zakończył 
poczęstunek oraz dyskoteka. 

◊◊◊ 
Młodzież naszej szkoły jak co roku, pod okiem pani Marzeny Kurek, brała udział 

w akcjach charytatywnych, organizowanych przez szkolne koło Caritas. Przed 
uroczystością wszystkich świętych, wolontariuszki porządkowały opuszczone groby 
na naszym parafialnym cmentarzu. W listopadzie uczennice zbierały żywność 
dla najbardziej potrzebujących mieszkańców naszej gminy, w ramach ogólnopolskiej 
akcji, a w grudniu sprzedawały własnoręcznie wykonane karty świąteczne, których 
dochód został przeznaczony na przygotowanie paczek dla najuboższych rodzin.  
W konkursie organizowanym przez opiekunkę SKC, na wykonanie pracy technicznej 
pod tytułem „Przedmioty liturgiczne”, wzięli udział uczniowie klas I II i III szkoły 
podstawowej. Zwycięzcami zostali: Dawid Jurzyk z klasy II b, Kuba Jastrzębski 
z klasy I a i Ada Adamczyk z klasy II a. 

 

◊◊◊ 
Dzieci z naszej szkoły od dawna biorą udział w konkursie o ruchu drogowym 

pod tytułem „Bezpieczna droga do szkoły”. W tym roku uczennica klasy VI b, 
Klaudia Cabaj, zajęła II miejsce w etapie rejonowym tego konkursu. Dużym 
zainteresowaniem uczniów klas II i III gimnazjum cieszyły się konkursy 
przedmiotowe. Kinga Oknińska z klasy III A oraz Agnieszka Godzińska z klasy III B 
zaliczyły etap szkolny konkursu z języka rosyjskiego i zakwalifikowały się do etapu 
rejonowego, który miał miejsce 25 listopada 2011 roku w Szkole Podstawowej nr 11 
w Siedlcach. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!  

Żołnierze w gimnazjum. 

◊◊◊ 
Święto Niepodległości to ważne patriotyczne wydarzenie 

w historii niejednego narodu. W naszej szkole w tym roku to 
narodowe święto Polski obchodziliśmy nieco inaczej niż dotychczas. 
Pani Anna Kryszczuk wraz z panem Sławomirem Sołtyszewskim 
przygotowali zespoły wokalne z klas IV, V i VI szkoły podstawowej 
oraz I, II i III gimnazjum do udziału w konkursie na najlepiej 
wykonaną piosenkę patriotyczną. Konkurs miał formę znanego 
i lubianego programu „Szansa na Sukces”. 

◊◊◊ 
Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia ciepłej, pełnej życzliwości 

i miłości atmosfery przy wigilijnym stole oraz udanych spotkań w gronie 
rodziny i przyjaciół, czytelnikom Gminnych Wieści życzą Urszula Sosnówka, 
dyrektor Zespołu Oświatowego w Wiśniewie, grono pedagogiczne i uczniowie. 

Informację na stronę oraz zdjęcia przygotowały Renata Godzińska i Marzena Kurek
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Z   Ż Y C I A   Z O   W   Ś M I A R A C H 
*** *** 

W naszej szkole nie ma czasu na nudę. Ciągle coś się 
dzieje, a niektóre wydarzenia pozostaną na długo w pa-
mięci jako ważne. 

14.10.2011 r. nasza szkoła świętowała podwójnie. Dzień ten był wolny 
od zajęć dydaktycznych, ale uczniowie pojawili się w szkole, aby uczcić 
po raz pierwszy Dzień Patrona oraz, by jak co roku, złożyć życzenia 
pracownikom szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 11.09.2011 r. delegacje klas IV-VI wraz z opiekunami 

oraz sztandarem szkoły uczestniczyli w uroczystej Mszy 
św. w „Lesie Mroczkowskim” poświęconej powstańcom 
styczniowym. 

Uroczystość rozpoczęliśmy mszą odprawioną w kościele parafialnym, 
następnie przenieśliśmy się na salę gimnastyczną, gdzie odbyła się akademia. 
Ponieważ okazja do świętowania była podwójna, część artystyczna 
przygotowana przez uczniów, składała się z dwóch części. W pierwszej 
kolejności uczciliśmy naszego patrona - Papieża Jana Pawła II. Wspólnie 
wspominaliśmy jego myśli, nauczanie, działania oraz poezję. Wspominaliśmy 
Go również jako nauczyciela-wychowawcę. Część drugą uroczystej akademii 
uczniowie rozpoczęli od podziękowań dla nauczycieli, życząc im sił i zdrowia 
do pracy, wytrwałości, cierpliwości i zrozumienia dla uczniowskich błędów. 
Pracownikom administracji podziękowali zaś za wszelkie usługi. Wszystkim 
zadedykowali niespodziankę, którą była scenka kabaretowa pt. „Duża 
przerwa” oraz wręczyli piękne, czerwone róże. 

*** 
Zdaje się, że nie tak dawno przeżywaliśmy chwilę 

nadania imienia Jana Pawła II naszej szkole, a minął już 
rok od tego wydarzenia. Chociaż działo się to 20.10.2010r. 
i rocznica przypada na ten dzień, to święto to 
obchodziliśmy uroczyście 14.10.2011r. wraz z Dniem 
Edukacji Narodowej.  

Zanim jednak nastąpiła ta ważna dla nas chwila, 
wcześniej, 4.10.2011r. uczniowie naszej szkoły wraz 
z opiekunami Romanem Jastrzębskim, Ewą Bartczak oraz 
Marią Oknińską wyruszyli do Częstochowy, aby 
uczestniczyć w XI Ogólnopolskiej Pielgrzymce Szkół im. 
Jana Pawła II. Po drodze dzieci zwiedziły Muzeum 
Lotnictwa w Dęblinie oraz Jurajski Park w Bałtowie. 
Następnego dnia uczestnicy wyjazdu wzięli udział 
w uroczystościach pielgrzymkowych przed Jasnogórskim 
Szczytem, które były celem ich podróży. 

Cześć artystyczną zakończyły: życzenia oraz upominki, które w imieniu 
rodziców przekazała przewodnicząca Rady Rodziców -  Małgorzata 
Jastrzębska, list Wójta Gminy Wiśniew - Krzysztofa Kryszczuka skierowany 
do nauczycieli, odczytany przez Józefa Romańczuka – Zastępcę Wójta Gminy 
oraz podziękowania od całego grona pedagoggicznego  i pracowników szkoły, 
które wygłosiła Anna Dziedzina – Dyrektor Zespołu Oświatowego w Śmia-
rach.   

Za miło spędzone w tym dniu chwile podziękowania należą się nie tylko 
uczniom, którzy włożyli swą pracę w przygotowanie mszy świętej, uroczystej 
akademii, ale także nauczycielom czuwającym nad ich działaniami: Agnieszce 
Jurzyk, Katarzynie Wasińskiej, Ewie Bartczak, Romanowi Jastrzębskiemu 
oraz wszystkim rodzicom, którzy przygotowali słodki poczęstunek. 

*** 
5.10.2011 r. w naszej szkole gościliśmy wyjątkową 

osobę, Dorotę  Zawadzką, psychologa  rozwojowego, znaną 
bardziej jako  Supernianię.  Spotkanie zorganizowała Kata-
rzyna Wielgórska. Pani Dorota przeprowadziła warsztaty 
z uczniami klasy III gimnazjum, na których poruszone 
zostały problemy nurtujące młodzież. Potem odbyła się 
lekcja dla rodziców poświęcona mądremu wychowaniu 
dziecka. Superniania w sposób dowcipny zaprezentowała 
różne rodzaje zachowań młodego człowieka i pokazała 
rodzicom jak należy postępować w sytuacjach kryzyso-
wych.  

*** 
20.10.2011 r. to kolejny dzień, w którym mogliśmy wziąć udział w uro-

czystościach poświęconych naszemu patronowi. Delegacja naszej szkoły wraz 
z pocztem sztandarowym pod przewodnictwem dyrektor Anny Dziedziny 
uczestniczyła w Pielgrzymce Szkół im. Jana Pawła II Diecezji Siedleckiej. 
Pielgrzymkę rozpoczęła o godz.10.00 Msza Św. odprawiana w kościele p.w. 
Miłosierdzia Bożego w Siedlcach pod przewodnictwem ks. prałata Kazimierza 
Niemirki. 
Po złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy przed pomnikiem Jana Pawła II 
przy kościele, uczestnicy spotkania udali się do ZO w Stoku Lackim, 
którzy byli organizatorami tej uroczystości. Po prezentacji sztandarów, 
wystąpieniach przedstawicieli władz administracyjnych i oświatowych 
odbyła się część artystyczna w wykonaniu uczniów miejscowej szkoły 
i polskiej szkoły z Grodna na Białorusi. 

*** 
10.11.2011 r. uczniowie klasy III gimnazjum pod kierunkiem Katarzyny 

Wielgórskiej zorganizowali lekcję historii ukazującą drogi Polaków 
do niepodległości. Ubrani w szlacheckie kontusze, w otoczeniu brzozowych 
krzyży, skłonili do refleksji nad wartością jaką jest niepodległość. Wiersze 
recytowane przez młodzież i śpiewane prze nich pieśni Patriotyczne gromkim 
echem rozbijały się o szkolne mury.  

*** 
Dni płyną szybko, przed nami kolejne uroczystości,  a najbliższa z nich to 

szkolna Wigilia. Na ten wyjątkowy dzień czekamy wszyscy, aby wspólnie go 
przeżyć i złożyć sobie świąteczne życzenia . 

Korzystając z okazji w imieniu swoim, dyrektor Anny Dziedziny oraz 
nauczycieli i pracowników szkoły wszystkim uczniom, ich rodzicom oraz 
czytelnikom ,,Gminnych Wieści’’ życzymy zdrowych i spokojnych Świąt 
Bożego Narodzenia . 
 Informacje na stronę oraz zdjęcie przygotowała 

Spotkanie z psychologiem Dorotą Zawadzką. Bożena Michalak, ZO w Śmiarach.
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Bezpieczna droga do szkoły 
21.09.2011r. odbyło się spotkanie z lide-

rem WORD - Jerzym Chmielińskim. 
Głównym celem spotkania była kontynu-
acja akcji "Bezpieczna droga do szkoły". 
Uczestnikami byli uczniowie z klas "0", 1 - 
3 i IV - VI. Scenariusz spotkania dotyczył 
przede wszystkim ukazania dzieciom 
prawidłowego zachowania się na drodze, 
sposobie poruszania się na przejściach dla 
pieszych, zwracania uwagi na sygnalizację 
świetlną oraz wiele innych zagadnień 
dotyczących naszych wychowanków.   
 

Otrzęsiny klasy I gimnazjum 
Uczniowie klasy Ig razem z wychowaw-

czynią  Jolantą Woźniak uczestniczyli 
w wielu konkurencjach przygotowanych 
przez klasę IIg pod kierunkiem wycho-
wawcy Łukasza Płudowskiego. Na wstępie 
twarze wszystkich uczniów zostały ozdo-
bione napisem "kot" i wąsami tego miłego 
zwierzątka. Następnie odbywały się różno-
rodne konkurencje.  Po tych zmaganiach 
została złożona uroczysta przysięga, a no-
wi uczniowie gimnazjum otrzymali upo-
minki i pamiątkowe dyplomy.  
 

"Lekcja polskości" z poetą wileńskim 
12.10.2011r. uczniowie naszej szkoły 

spotkali się z poetą wileńskim Alek-
sandrem Lewickim. Do spotkania doszło 
dzięki uprzejmości pani Janiny Dołgich, 
dyrektor GOK w Wiśniewie. Poeta pisze 
głównie o Wilnie, o Ojczyźnie, o tęsknocie 
za kra-jem i stara się propagować swoją 
poezję wśród różnych grup wiekowych. 
Uczniowie z dużym zainteresowaniem słu-
chali poezji i opowieści poety. Na koniec 
nagrodzili go owacją na stojąco, kwiatami 
i podziękowaniem. 
 

Obchody Dnia Edukacji Narodowej  
13.10.2011r. obchodziliśmy w naszej 

szkole Dzień Edukacji Narodowej. Uro-
czystość uświetnili zaproszeni goście: 
Antoni Wiszniewski, Józef Orzyłowski 
oraz emeryci, pracujący niegdyś w naszej 
szkole: państwo Cabajowie i pani Za-
krzewska. 

Na wstępie głos zabrała pani Dyrektor, 
która wręczyła zasłużonym nauczycielom 
i pracownikom Nagrody Dyrektora za rok 
szkolny 2010/2011. Otrzymali je: Urszula 
Mężyńska, Jadwiga Niedziółka, Małgo-
rzata Goławska, Agnieszka Markiewicz, 
Beata Warecka, Marta Gregorczuk, Zofia 
Grzegorczyk, Jolanta Woźniak, Agnieszka 
Jastrzębska, Agnieszka Kędzierska, Zofia 
Karolczuk, Katarzyna Waszczuk, Roman 
Okniński. Następnie głos zabrał Józef 
Orzyłowski, a po nim życzenia wszystkim 
pracownikom złożyła przewodnicząca Ra-
dy Rodziców – Agata Olszewska. Akade-
mia, przygotowana przez klasę IIIg pod 
kierunkiem Agnieszki Markiewicz, grotes-
kowo przedstawiała życie szkolne uczniów 
i nauczycieli. Uwieńczeniem uroczystości 

Konkurs Śniadaniowa Klasa 
9.11.2011r. w klasach 2 i 3 SP został przepro-

wadzony konkurs na najzdrowsze śniadanie. Pa-
tronem konkursu była firma Bielmar. Uczniowie 
wykonywali kanapki ze zdrowej żywności. Komi-
sja konkursowa oceniała prace konkursowe biorąc 
pod uwagę następujące kryteria: prawidłowy do-
bór składników śniadania, zaangażowanie dzieci, 
nakład pracy włożonej w wykonanie Pracy Kon-
kursowej, wrażenia artystyczno-estetyczne. 
 

Obchody Dnia Odzyskania Niepodległości 
 10.11.2011 roku uczciliśmy 93 rocznicę 

Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Z tej 
okazji zaprosiliśmy mieszkańców parafii Rado-
myśl i władze samorządowe do Centrum Integraf-
cyjno – Edukacyjnego w Radomyśli. Swoją obec-
nością zaszczycili nas: proboszcz parafii ks. Mie-
czysław Pociejuk, przewodniczący Rady Gminy 
Józef Orzyłowski, radny Antoni Wiszniewski, 
przewodnicząca Rady Rodziców Agata Olsze-
wska, kombatanci: Stanisław Borkowski i Andrzej 
Radomyski oraz miejscowy chór „Seniorzy”. 
Uroczystość rozpoczęła się przed budynkiem, 
gdzie prowadząca – Małgorzata Chromińska 
powitała wszystkich zebranych. Następnie został 
odśpiewany Hymn Polski, w czasie którego 
delegacja uczniów zawiesiła i wciągnęła flagę 
na pobliski maszt. Po tym złożono kwiaty i zapa-
lono znicz pod pomnikiem trzech krzyży. 

Następnie, już wewnątrz budynku, obejrzeliśmy 
akademię przygotowaną przez uczniów i chór 
szkolny pod kierunkiem pani Grażyny Borko-
wskiej, Agaty Olszewskiej i Jolanty Woźniak. 
Potem sceną zawładnął chór „Seniorzy”.

było wręczenie upominków – broszek i brelo-
ków filcowych, wykonanych przez uczennice 
klasy IIIg pod kierunkiem J. Niedziólki i M. 
Goławskiej.  
 

Ślubowanie uczniów klasy pierwszej 
Zgodnie z tradycją Szkoły Podstawowej 

im. Henryka Sienkiewicza w Radomyśli 
21.10.2011 r. odbyło się uroczyste ślubo-
wanie uczniów klasy I. Gdy zegar wybił 
godzinę 9:00 i wszystkie krzesła zostały 
zajęte, do pięknie udekorowanej sali gimna-
stycznej weszły w strojach galowych i bire-
tach na głowach, dzieci z klasy pierwszej. 
Został uroczyście wprowadzony Sztandar 
Szkoły, odśpiewano Hymn Polski. Uczennica 
klasy III gimnazjum powitała przybyłych 
gości: Wójta Gminy Wiśniew Krzysztofa 
Kryszczuka, Dyrektor Beatę Wiszniewską, 
rodziców, uczniów i nauczycieli. Szczególnie 
gorąco powitała bohaterów uroczystości – 
trochę przestraszonych uczniów klasy I. 

Następnie sceną zawładnęli trzecioklasiści, 
którzy obiecali młodszym kolegom pomoc 
i wsparcie w trudnych sytuacjach. Po wystą-
pieniu starszych kolegów rozpoczęła się 
część artystyczna. Pierwszaki pokazały swoje 
zdolności recytatorskie, pięknie zaśpiewały 
piosenki. Nikt nie miał wątpliwości, że są 
gotowi, by złożyć uroczyste ślubowanie 
na sztandar szkoły. Pasowanie na ucznia było 
tylko tego potwierdzeniem. Ukoronowaniem 
aktu pasowania było odciśnięcie palca w kro-
nice szkolnej. Uczniowie z dumą prezento-
wali otrzymane dyplomy. Odprężeni i uśmie-
chnięci przyjmowali życzenia i prezenty. 
Zwieńczeniem uroczystości był słodki 
poczęstunek, przygotowany przez rodziców.  
 

Wycieczka do Warszawy z projektu 
„Świetlica moich marzeń” 

27.10.2011r. uczestnicy projektu „Świet-
lica moich marzeń” byli na wycieczce 
w Warszawie. Program wycieczki ze wzgl.-
du na wiek dzieci nie był napięty. Pierwszym 
punktem było obejrzenie bajki „Kot 
w butach” w teatrze SYRENA, a drugim była 
wizyta w Muzeum Archeologicznym, gdzie 
uczniowie uczestniczyli w zajęciach ręko-
dzieła. Na koniec nie obyło się oczywiście 
bez wizyty w McDonalds – bez tego żadna 
wycieczka nie byłaby pełna ;) Dzieci wróciły 
z wycieczki szczęśliwe i pełne nowych 
wrażeń i umiejętności. 
 

Spotkanie z policją 
28.11.2011 r. odbyło się spotkanie z Po-

licją. Naszymi gośćmi byli kierownik Artur 
Młotowski  i dzielnicowy Krzysztof  Pacio-
rek. Funkcjonariusze policji po raz kolejny 
uświadamiali naszą młodzież o Konsek-
wencjach wszelkich (ich zdaniem błahych) 
zachowań, o odpowiedzialności karnej Doty-
czącej nawet młodzieży. Uczniowie z dużym 
zainteresowaniem, a czasem z zaskoczeniem 
wysłuchali przemów naszych gości; wzięli 
sobie wszystkie ich przestrogi do serca. 
 

 

Informacje  na stronę oraz zdjęcia przygotowali 
uczniowie i nauczyciele ZO w Radomyśli.
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UCZCILIŚMY ŚWIĘTO ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 

 Wzorem lat ubiegłych gminne uroczystości Narodowego Święta Niepodległości poprzedziła Msza Św. 
sprawowana w kościele w Wiśniewie. W tym roku eucharystii przewodniczył proboszcz tutejszej parafii 
ks. Henryk Krupa. Po Mszy wszyscy przeszli pod „Pomnik Legionowy”, gdzie złożono kwiaty i zapalono znicze, 
a na zakończenie odśpiewano hymn narodowy. Obchody rozpoczęły się o godz. 9.30 Mszą 

Św. w intencji Ojczyzny. W tym roku w uro-
czystościach wzięli udział samorządowcy 
z gminy Wiśniew, poczty sztandarowe OSP
w Wiśniewie, OSP w Radomyśli oraz Szko-
ły Podstawowej w Wiśniewie. Byli też 
przedstawiciele służb mundurowych: Wojska 
Polskiego, Policji, Państwowej Straży Pożar-
nej i ZOSP RP. 

W przeddzień uroczystości z okazji Dnia 
Niepodległości w Gminnym Ośrodku Kultu-
ry w Wiśniewie odbył się Świąteczny Kon-
cert, w wykonaniu członków różnych grup 
artystycznych działających w naszej gminie. 
Na scenie wystąpiły dzieci z Przedszkola 
Samorządowego w Wiśniewie, młodzież 
z Zespołu Oświatowego w Wiśniewie,  
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Akademia przygotowana przez młodzież z GOK-u i Zespół „Radość”.  

Zespół „Radość” – który tworzą członkowie Klubu Seniora 
z Radomyśli oraz Zespół Ludowy im. Zbigniewa Myrchy 
„Wiśniewiacy”. Była to bardzo cenna lekcja historii i przykład 
miłości Ojczyzny. 

Przedstawiciele służb mundurowych oddają hołd poległym 
w obronie Ojczyzny. 
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Licznie zgromadzona publiczność.  

CZYN SPOŁECZNY – W GMINIE WISNIEW TO NIE PRZEŻYTEK 

Gminne Wieści 11

W ubiegłym roku pozytywny przykład dali 
nam mieszkańcy Wólki Wołynieckiej, w tym 
zaś mieszkańcy Helenowa, którzy licznie sta-
wili się w czwartkowy ranek 27 października 
br. by pomóc przy stabilizacji drogi dojaz-
dowej do pól. 
 

- Jestem mile zaskoczona, że tylu mieszkańców 
zaoferowało swą pomoc. Przy przebudowie  drogi 
pracowali nie tylko mężczyźni, ale i kobiety. 
Na zakończenie robót na wszystkich czekał gorący 
posiłek. Dziękuję mieszkańcom za ich trud i poś-
więcenie – mówiła sołtys sołectwa Helenów 
Jadwiga Ługowska. 

W miejscowości Helenów wykonana została 
stabilizacja cementem drogi dojazdowej do pól. 
Długość drogi to 840 m, szerokości 5,10 m. 
Zadanie p.n. „Przebudowa drogi dojazdowej 
do pól w miejscowości Helenów” sfinansowane 
zostało ze środków związanych z wyłączeniem 
z produkcji gruntów rolnych. 

Mieszkańcy Helenowa 
chętnie włączyli się 

w prace związane 
z budową drogi.
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OTWARCIE WIEJSKIEGO DOMU INTEGRACJI 

 Miejscowość Borki – Paduchy, a zarazem gmina Wiśniew, wzbogaciła się 
o kolejny piękny obiekt służący społeczeństwu. Poświęcenie Wiejskiego 
Domu Integracji odbyło się 25 września br., a uroczyste otwarcie tydzień 
później – w niedzielę 2 października. 

Poświęcenie Wiejskiego Domu Integracji poprzedziła Msza św. sprawowana przez 
proboszcza parafii Zbuczyn – księdza Krzysztofa Samsela w Kaplicy w Borkach –
Paduchach. Obecny był również ks. prałat Jan Siekierko. W eucharystii uczestniczyli 
również wójt gminy Wiśniew – Krzysztof Kryszczuk, przewodniczący Rady Gminy 
Wiśniew – Józef Orzyłowski, radna RG i sołtys sołectwa Borki–Paduchy – Krystyna 
Złoch, sołtys sołectwa Borki–Sołdy – Adam Nowosielski, skarbnik gminy Wiśniew –
Barbara Rybaczewska oraz mieszkańcy miejscowości Borki–Paduchy i Borki–Sołdy. 

Na zakończenie mieszkańcy gminy zaproszeni zostali na zabawę 
taneczną. 

Podczas Mszy ks. Krzysztof Samsel mówił: – Mieszkamy w sąsiedztwie. Przebywamy 
razem. Jesteśmy Darem dla siebie. Wielkim. Otwierajmy siebie i otwierajmy innych. 
Działając razem mamy więcej możliwości, pomysłów oraz odwagi do podejmowania 
nowych wyzwań. Przykładem na to jest dzisiejsze poświęcenie odnowionej świetlicy. Niech 
dobrze służy ona mieszkańcom i integruje ich w różnych działaniach. 

Po Mszy św. wszyscy przeszli do świetlicy, gdzie nastąpiło poświęcenie pomieszczeń 
oraz – ufundowanego przez mieszkańców – krzyża, który w sali głównej zawiesił 
Stanisław Kanicki. 

Tydzień później świętowaliśmy uroczystość otwarcia odnowionej 
świetlicy, która połączona została z festynem rodzinnym „Cudze chwalicie, 
czy swoje znacie?”. Przecięcia wstęgi dokonali: poseł na Sejm RP –
Krzysztof Borkowski, członek Zarządu Województwa Mazowieckiego –
Janina Ewa Orzełowska, wójt gminy Wiśniew – Krzysztof Kryszczuk, 
przewodniczący Rady Gminy Wiśniew – Józef Orzyłowski, sołtys sołectwa 
Borki–Paduchy – Krystyna Złoch, wykonawca robót i właściciel firmy 
INVEST – Jarosław Ciołek oraz przedstawiciel młodzieży, której w szcze-
gólności świetlica ma służyć. Następnie goście i mieszkańcy zaproszeni 
zostali do środka Wiejskiego Domu Integracji na dalszą część uroczystości. 

12 Gminne Wieści 
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Do środka zaprosiła Sołtys sołectwa 
 Borki – Paduchy – Krystyna Złoch 
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Barbara 
Rybaczewska 
zaprosiła 
do przecięcia 
wstęgi (od le-
wej): Janinę 
Ewę Orzełow-
ska, Krzysztofa 
Borkowskiego, 
Krzysztofa 
Kryszczuka, 
Jozefa Orzy-
łowskiego, 
Jarosława 
Ciołka, 
Krystynę Złoch 

Poświęcenia odnowionego WDI dokonał 
ks. Krzysztof Samsel. 

Budynek wewnątrz – wcześniej i dziś. 



 do użytku inwestycja. Rozbudowa i modernizacja świetlicy 
z przeznaczeniem na Wiejski Dom Integracji nie tylko w nazwie 
zintegrowała społeczeństwo; w efekcie powstało Koło Gospodyń 
Wiejskich. W dniu dzisiejszym możemy skosztować nie jednego ich 
dzieła a w przyszłych latach chcemy cyklicznie spotykać się 
na „Święcie owoców lasu”. 

 

Oprócz gości, którzy zostali zaproszeni do przecięcia wstęgi, 
uroczystość swoją obecnością zaszczycili: dyrektor Delegatury 
Urzędu Marszałkowskiego w Siedlcach – Dariusz Napiórkowski, 
wiceprzewodniczący Rady Powiatu Siedleckiego i prezes MBS
Zbuczyn – Dariusz Jasiński, wójt gminy Zbuczyn – Tomasz 
Hapunowicz, przewodniczący Rady Gminy Zbuczyn – Stanisław 
Kondraciuk, radny Rady Powiatu Siedleckiego – Andrzej 
Wróbel, radna Rady Powiatu Siedleckiego i skarbnik gminy 
Wiśniew – Barbara Rybaczewska, zastępca wójta gminy 
Zbuczyn – Janusz Ginter, zastępca wójta gminy Wiśniew – Józef 
Jan Romańczuk, prezes Stowarzyszenia „Tradycja – Rozwój –
Przyszłość” – Małgorzata Borkowska, członkowie Zarządu 
Stowarzyszenia Kulturalno – Oświatowego LOGOS – Bożena 
Jankowska i Barbara Stosio, członek Zarządu Polskiego Radia 
S.A – Zbigniew Stąsiek, dyrektor Oddziału MBS w Wiśniewie –
Jacek Rymuza, dyrektor Zespołu Oświatowego w Radomyśli –
Beata Wiszniewska, Dyrektor Zespołu Szkół w Borkach –
Kosach – Agnieszka Dziewulska wraz z gronem pedagogicznym, 
dyrektor GOK Wiśniew – Janina Dołgich, dyrektor GOK
Zbuczyn – Adam Tarkowski, były zastępca wójta i naczelnik 
gminy Wiśniew – Stanisław Kanicki, prezes zarządu REAL
Siedlce – Andrzej Gajowniczek, dyrektor naczelny firmy 
ZELTECH – Stanisław Przesmycki wraz z córką Agnieszką, 
właściciel firmy TV Powiat – Adam Wiśniewski. Byli obecni 
również radni oraz sołtysi z naszej gminy, członkinie KGW w: 
Radomyśli, Starych Okninach, Śmiarach, Wólce Wiśniewskiej 
i Mroczkach. 

Następnie na scenie pojawili się uczniowie Zespołu Szkół 
w Borkach–Kosach, którzy przedstawili sztukę „Historia miłości”. 
Był to montaż scen przeplatanych piosenkami. Aktorzy pokazali 
w krzywym zwierciadle widzom młodszym i starszym to, że 
miłość wiąże pokolenia, bo dotyczy wszystkich ludzi na przes-
trzeni wieków. Po spektaklu na scenie wystąpiły Łucja Złoch 
i Marysia Orzyłowska z Zespołu Szkół w Borkach–Kosach oraz 
Ilona Kantowicz z Zespołu Oświatowego w Wiśniewie, w których 
wykonaniu usłyszeliśmy znane polskie przeboje. 

Podczas festynu wystąpiła również Orkiestra Dęta im. Jana 
Pawła II z Kałuszyna, a wspólną biesiadę zapewnił Zespół 
Ludowy im. Zbigniewa Myrchy WIŚNIEWIACY.  

Uczestnicy festynu mieli możliwość degustacji potraw 
regionalnych, które przygotowali mieszkańcy wsi Borki–Paduchy 
oraz Borki–Sołdy. Najmłodsi zaproszeni zostali na plac zabaw, 
gdzie gry i zabawy oraz konkursy z nagrodami prowadził klown. 
Imprezę zakończyła wspólna zabawa taneczna z zespołem MIX. 

Organizatorzy imprezy serdecznie dziękują sponsorom, 
do których grona zaliczają się: Zakład Mięsny „Mościbrody”, 
„Dworskie Smaki” w Mościbrodach, ZELTECH Siedlce, REAL
Siedlce, Jarosław Ciołek INCEST Stara Wróblina, Międzygminny 
Bank Spółdzielczy w Zbuczynie, Gminna Spółdzielnia SCH
w Zbuczynie, Firma Handlowa BORTEX  Reda, Zakład 
Piekarniczo Cukierniczy EWSTA Radomyśl, Ferma Lisów i Norek 
Mościbrody Janusz Grzegrzółka, BOMIKAS Mirosław Kowieski, 
Usługi blacharskie Mieczysław Wójcik, ELSIL Borki-Paduchy 
Robert Mazurek, Marek i Jacek Dziewulscy M.J. Trans, Firma 
Handlowa WIBO Witold Borkowski, „King-Trans” Andrzej Król, 
Anna i Mirosław Borkowscy, Halina Koszara, Jerzy Nowosielski, 
Marek Kowieski, Sylwester Wereda, Bolesław Ławecki, Barbara 
Rybaczewska, Krystyna Złoch. 

Wewnątrz świetlicy wysłuchaliśmy genezy i historii wsi Borki–
Paduchy, którą przedstawił dr nauk humanistycznych Wiesław 
Charczuk oraz wspomnień członka rady sołeckiej i wieloletniego 
sołtysa wsi Bolesława Ławeckiego – „Świetlica  wczoraj i dziś”. 

Potem głos zabrała sołtys sołectwa Borki – Paduchy – Krystyna 
Złoch – Dziękuję  Radzie Gminy Wiśniew, panu wójtowi 
Krzysztofowi Kryszczukowi, radnym poprzedniej kadencji i obe-
cnym, władzom Samorządu Województwa, panu Stanisławowi 
Kanickiemu, pani skarbnik Barbarze Rybaczewskiej, moim 
poprzednikom – sołtysom i radom sołeckim oraz wielu, wielu 
innym ludziom za podjęcie działań, których efektem jest oddawana 

OSOBY POTRZEBUJĄCE POMOCY W OKRESIE ZIMOWYM 
W związku z nadchodzącą zimą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniewie 

zwraca się z prośbą do wszystkich mieszkańców Gminy o zwrócenie szczególnej uwagi 
na osoby potrzebujące pomocy, w szczególności  samotne, starsze i bezdomne. 

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

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

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

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

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

Jednocześnie informujemy, że na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego (Wydział Polityki Społecznej) opublikowany jest wykaz placówek 
pomocowych dla osób bezdomnych.   

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

 

„ŚWIĄTECZNA PACZKA” 
Okres przedświąteczny jest czasem 

szczególnej posługi na rzecz ubogich, 
potrzebujących i samotnych. Już po raz 
ósmy na terenie Naszej Gminy 
organizowana jest Akcja „Świąteczna 
paczka”. To inicjatywa, która od lat 
dociera do rodzin znajdujących się na 
skraju biedy. W ramach pomocy z okazji 
Świąt Bożego Narodzenia Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiś-
niewie organizuje w dniach od 12 
grudnia do 20 grudnia 2011r. zbiórkę 
żywności, słodyczy, zabawek oraz 
innych artykułów gospodarstwa do-
mowego.  

Poprzednie zbiórki pokazały, jak 
wielkie są emocje, reakcja na dobro, na 
bycie kimś szczególnie wybranym daje 
ludziom biednym poczucie, że są ob.-
darzeni solidarnością innych.   

Wszystkim, którzy zechcą włączyć się 
do Naszej Akcji serdecznie dziękujemy. 

„Tak niewiele czasem trzeba, 
by odmienić czyjeś Święta (….)”. 
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WIECZÓR – WOKÓŁ RÓŻAŃCA 

 
Wiersze z tomiku „Prowadź mnie….” czytała autorka wraz z siostrą 

Barbarą Wróbel przy oprawie  muzycznej i wokalnej Pauliny Kędziory 
i Moniki Złoch.  

W niedzielę 30 października w Wiejskim Domu Integracji w Borkach – Paduchach odbył się wieczór autorski 
poezji Marii Woźniak, mieszkanki Wołyniec. Pani Maria w 2006 r. otrzymała miano Kawalera Orderu 
Uśmiechu za działalność na rzecz dzieci.   

Miłość do Boga wyrażona wierszem i piosenki religijne w przeddzień 
„Wszystkich Świętych” pozwoliły uczestnikom spotkania duchowo 
przygotować się na rozważanie życia i jego przemijania. 

„Wieczór – wokół różańca”, bo tak zatytułowano spotkanie mieszkańców 
z autorkami, upłynął w zadumie. Na jego zakończenie autorka tomiku 
„Wszystko będzie dobrze” – pani Beata Izdebska – zaraziła uczestników 
namiastką swojej poezji czytając wiersz Tęsknię za wsią pachnącą mlekiem… 
Dwa kolejne: Dębem bądź… i Moje kocham przeczytali mieszkańcy: Barbara 
Rybaczewska  i Mirosław Kowieski. W ten sposób zainaugurowali kolejne 
spotkanie z poezją Beaty Izdebskiej, które odbędzie się na wiosnę. Tym 
razem będzie o miłości do … ? 

Spotkanie zakończyła wspólna biesiada przy kawie i ciastku. Mieszkańcy 
dziękują autorkom  za inicjatywę i poświęcony czas.  

WYSTAWA FOTOGRAFII KRZYSZTOFA FORYSZEWSKIEGO W GOK 

Krzysztof Foryszewski mieszka i tworzy w Iganiach Starych. Fotografia 
stanowi od zawsze jego hobby. Stara się uchwycić codzienne chwile z życia oraz 
piękno natury – zarówno dzikiej jak i oswojonej w ogrodzie. Specjalizuje się 
w fotografii kwiatów i zwierząt.  

- Podstawową zasadą udanej fotografii przyrodniczej jest być z aparatem we 
właściwym miejscu i o właściwej porze – mówi K. Foryszewski. – Jeżeli 
właściwe miejsce może być wszędzie tam, gdzie usiądzie ptak, to z właściwą porą 
bywa gorzej. Czasami trzeba godzinami czatować w dobrze ukrytym miejscu, a 
mino to czujne ptaki szybko odfruwają lub wcale nie przylatują. 

Najlepsze z wykonanych zdjęć można było oglądać w sali widowiskowej 
GOK-u. Ponadto fotografie pana Krzysztofa można podziwiać na wernisażu 
„Irysy, ale jakie!” w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Przyrodniczo – Huma-
nistycznego w Siedlcach. Zapraszamy. 

10 listopada w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie otwarta została wystawa pt. 
„Ptaki lasu w obiektywie Krzysztofa Foryszewskiego”. 
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Spotkanie z Marią Woźniak. 
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Otwarcie wystawy. 

OPOWIEM CI O BOGU 
„Opowiem Ci o Bogu” to tytuł międzynarodowej wystawy 

plastycznej pod honorowym patronatem ks. Antoniego 
Pacyfika Dydycza Biskupa Diecezji Drohiczyńskiej, którą 
można oglądać w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka 
Kultury w Wiśniewie. 

Wystawa przygotowana została przez Sokołowski Ośrodek 
Kultury. W Galerii DOM, gdzie inaugurowano cykl wystaw, 
zostało zaprezentowanych 110 prac przygotowanych przez 60 
artystów. Niestety nasza sala nie pomieściła wszystkich prac, ale 
i tak jest co oglądać. Udział w wystawie wzięli profesorowie 
i wykładowcy wyższych uczelni artystycznych – m. in. 
Stanisław Baj oraz znani artyści, tacy jak: Janusz Lewandowski, 
Antoni Wróblewski, Jacek Maślankiewicz, Włodzimierz 
Dawidowicz, Mikołaj Malesza. 

– Jest ona niewątpliwie najważniejszą i największą wystawą 
przygotowaną przez Sokołowski Ośrodek Kultury. Biorą w niej 
udział artyści z Polski, Słowacji i Ukrainy – mówiła podczas 
otwarcia wystawy Joanna Błońska, kurator wystawy - Trzeba 
mówić o Bogu. Nie można zamykać Go w swoim świecie ciszy, 
bo stanie się dla innych i dla mnie w końcu nieobecny. Trzeba 
mówić o swojej miłości do Niego, bo przestaniemy Go Widzieć 
i pragnąć. Trzeba być świadkiem tego, w co wierzymy, bo sami 
się pogubimy. Czasami, a właściwie nieustannie, powinna się 
wylewać miłość Boga z człowieka do człowieka i płynąć, by 
każdy mógł poczuć jej obecność, napełniać się nią i nią żyć. 
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Uroczyste otwarcie wystawy w GOK-u w Wiśniewie odbyło 
się 14 grudnia br. Zapraszamy wszystkich mieszkańców naszej 
gminy do obejrzenia wystawy, którą zwiedzać można do 4 
lutego 2012 r.  

Kurator wystawy Joanna Błońska i dyrektor GOK Janina Dołgich. 



Zakończenie realizacji projektu systemowego „Pomocna dłoń” w  2011 roku  
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniewie informuje, że 

z dniem 31.12.2011r. kończy realizację projektu „Pomocna dłoń”  
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII 
Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój 
i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój 
i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy 
społecznej. 

tecznego poszukiwania pracy; możliwości lokalnego rynku pracy; 
przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, analiza SWOT; metody 
radzenia sobie w sytuacjach stresowych i konfliktowych (asertywność); 
diagnoza zainteresowań, predyspozycji, preferencji, deficytów i planów 
związanych z podjęciem zatrudnienia /IPD. Warsztaty z doradcą 
zawodowym przeprowadzone zostały w formie zajęć  grupowych, dla 
10-osobowej  grupy  w wymiarze  25 godzin zegarowych, oraz 
pośrednictwa zawodowego indywidualnego  w wymiarze po 2 godziny 
zegarowe dla każdej osoby.           

CEL GŁÓWNY PROJEKTU: Zapewnienie równego dostępu 
do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, 
wykluczonym oraz dyskryminowanym na rynku pracy oraz 
podniesienie statusu zawodowego i społecznego poprzez przy-
gotowanie tych osób do wejścia na rynek pracy i integracji z rynkiem 
pracy.  

Miejsce szkolenia: Sala konferencyjna UG Wiśniew, ul. Siedlecka 
13, 08-112 Wiśniew 

Kurs prawo jazdy kat B. dla 4 uczestników projektu  został 
przeprowadzony terminie od 18.07.2011r. do 03.11.2011r.  

BENEFICJENCI: Projekt systemowy „Pomocna dłoń” 
skierowany  był do 10 osób, mieszkańców gminy Wiśniew w wieku 
aktywności zawodowej, bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo, 
zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń 
pomocy społecznej. Projekt wykluczał dyskryminację ze względu 
na płeć, projekt był otwarty dla mężczyzn i dla kobiet. Opracowany 
został formularz rekrutacyjny dostępny w biurze projektu. Powołana 
została komisja rekrutacyjna. Rekrutację  przeprowadzili pracownicy  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniewie w składzie: 
koordynator projektu oraz 2 pracowników socjalnych. Na podstawie 
złożonych formularzy została wyłoniona grupa beneficjentów 
ostatecznych oraz grupa rezerwowa.  Wyłonieni w procesie rekrutacji 
beneficjenci podpisali m.in. deklarację uczestnictwa w projekcie. 

W  ramach  kursu uczestnikom zapewniono: sfinansowanie badań 
lekarskich umożliwiających przystąpienie do kursu, materiały 
szkoleniowe, sfinansowanie jednego (pierwszego) egzaminu 
państwowego w WORD. Grupa  szkoleniowa: 4 osoby – 60 godz. 
szkoleniowych – zajęcia teoretyczne (30 godz.) i praktyczne (30 godz.) 

Firma szkoleniowa: Ośrodek Szkolenia Kierowców „Koliberek”, ul. 
Piłsudskiego 56, 08-110 Siedlce 

Kursy  zawodowe - zgodnie z zaplanowaną indywidualną ścieżką 
rozwoju zawodowego tj.: „Kucharz”, „Fryzjer ”, „Opiekun osób 
starszych”, „Stylizacja paznokci z  makijażem”, „Podstawy obsługi 
komputera”, „Barman”  

Kurs  „Kucharz” został  przeprowadzony terminie od 24.09.2011r. 
do 16.11.2011r.   

WYNIKI  REKRUTACJI: Podczas procesu rekrutacji wyłoniono 
10-osobową grupę, która złożyła deklarację uczestnictwa w projekcie. 
Natomiast na dodatkową listę rezerwową zakwalifikowano 3 osoby, 
aby zminimalizować ryzyko niepowodzenia w projekcie. Z uczes-
tnikami projektu zawarto 10 kontraktów socjalnych. Nie wywią-
zywanie się z postanowień kontraktu powodowałoby skreślenie z listy 
podstawowej. Lista podstawowa zostałaby wówczas uzupełniona 
osobą z listy rezerwowej. Rekrutacja Beneficjentów Ostatecznych 
zakończyła się wraz z podpisaniem wszystkich kontraktów socjalnych.

Grupa  szkoleniowa: 5 osób – 120 godz. szkoleniowych – zajęcia 
teoretyczne (20 godz.) i praktyczne (100 godz.).  

Firma  szkoleniowa: Centrum Szkoleniowe „ACZE” Andrzej 
Czerkas, ul. Wolności 38, 08-300 Sokołów Podlaski, Oddział Siedlce, 
Ul. Floriańska 55. 

Kurs  „Fryzjer” został  przeprowadzony terminie od 20.09.2011r. 
do 02.12.2011r.   

Grupa  szkoleniowa: 3 osoby  – 160 godz. szkoleniowych – zajęcia 
teoretyczne (40 godz.) i praktyczne (120 godz.) 

Kurs  „Opiekun osób starszych” został  przeprowadzony terminie 
od 11.10.2011r. do 21.11.2011r.   

Ostatecznie w projekcie wzięło udział 10 osób, o następującym 
statusie:  

Grupa  szkoleniowa: 1 osoba  – 100 godz. szkoleniowych – zajęcia 
teoretyczne (50 godz.) i praktyczne (50 godz.) 

- bezrobotni – 6 osób, 
- z tego osoby długotrwale bezrobotne -  3 osoby, 

Kurs  „Stylizacja paznokci z  makijażem”  został  przeprowadzony 
terminie od 03.11.2011r. do 08.12.2011r.  

- osoby nieaktywne zawodowo – 4 osoby. 
AKTYWNA INTEGRACJA: Beneficjentom Ostatecznym 

biorącym udział w projekcie systemowym realizowanym przez 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniewie  pn. „Pomocna 
dłoń” w ramach aktywnej integracji przewidziano: kurs prawa jazdy 
kat. B, szkolenie zawodowe - zgodne z zaplanowaną indywidualną 
ścieżką rozwoju zawodowego, warsztaty z doradcą zawodowym 
(indywidualne i grupowe), warsztaty z psychologiem (indywidualne 
i grupowe). 

Grupa  szkoleniowa: 3 osoby  – 120 godz. szkoleniowych – zajęcia 
teoretyczne (20 godz.) i praktyczne (100 godz.) 

Kurs „Podstawy obsługi komputera” został przeprowadzony 
terminie od 03.11.2011r. do 08.12.2011r.  

Grupa  szkoleniowa: 4 osoby  – 52 godz. szkoleniowych – zajęcia 
teoretyczne (2 godz.) i praktyczne (50 godz.) 

Firma  szkoleniowa (kursy: Fryzjer, Opiekun osób starszych, 
Stylizacja paznokci z makijażem, Podstawy obsługi komputera): 
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie, Centrum Kształcenia 
w Siedlcach, ul. Sokołowska 28, 08-110 Siedlce. 

Ponadto zagwarantowano: zwrot kosztów dojazdu, ubezpieczenie 
NNW, materiały szkoleniowe, catering  lub serwis kawowy w trakcie 
trwania zajęć.   

Kurs  „Barman” został  przeprowadzony terminie od 02.11.2011r. 
do 23.11.2011r.  

Warsztaty psychologiczne zostały przeprowadzone w terminie 
od 06.07.2011r. do 03.09.2011r. Zajęcia z psychologiem obejmowały 
następujący zakres tematyczny: rola emocji i uczuć w funkcjonowaniu 
człowieka, komunikacja interpersonalna –werbalna, niewerbalna, 
trening komunikacji, trening asertywności, jak radzić sobie ze stresem, 
trening budowania pozytywnego obrazu siebie. Warsztaty  przepro-
wadzone zostały w formie: zajęć  grupowych, dla  10- osobowej grupy 
w  wymiarze 30 godzin zegarowych oraz indywidualnych konsultacji 
psychologicznych w wymiarze po 2 godziny zegarowe dla  każdej 
osoby. Miejsce szkolenia: Sala konferencyjna UG Wiśniew, ul. 
Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew. 

Grupa  szkoleniowa: 1 osoba  – 80 godz. szkoleniowych – zajęcia 
teoretyczne (15 godz.) i praktyczne (65 godz.)  

Firma  szkoleniowa: AP Edukacja Centrum Szkoleniowe dla 
Dorosłych w  Siedlcach, ul. Sz. Asza 2, 08-110 Siedlce              

 
Ponadto uczestnicy projektu zostali objęci wsparciem finansowym, 

zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej oraz pracą socjalną. 
Wszystkie oferowane formy pomocy w ramach projektu  były bezpłatne, 
a kompleksowe wsparcie  wyposażyło  beneficjentów ostatecznych 
(uczestników projektu) w umiejętność sprawnego, elastycznego poru-
szania się po rynku pracy i wytwarza w ich świadomości konieczność 
stałego inwestowania w wiedzę i podnoszenie  kwalifikacji zawodo-
wych. 

Warsztaty z doradcą zawodowym zostały przeprowadzone 
w terminie od 01.08.2011r. do 10.09.2011r. Zajęcia z doradcą 
zawodowym obejmowały następujący zakres tematyczny: warsztaty 
z autoprezentacji, komunikacja werbalna i niewerbalna, motywy 
manipulacji wrażenia; skuteczna komunikacja; aktywne metody  sku- Kierownik projektu: Koordynator projektu: 

Anetta Roszkowska Monika Jurzyk 
Specjalista pracy socjalnej 

Gminne Wieści 15

Kierownik GOPS Wiśniew 



 

Nowe władze ZOP ZOSP RP w Siedlcach 
W sobotę 26 listopada 2011 r. w „Zajeździe Chodowiak” w Cho-
dowie odbył się III Zjazd Oddziału Powiatowego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Siedlcach – oddziału 
zrzeszającego 93 ochotnicze straże pożarne. 

W zjeździe uczestniczyli delegaci z trzynastu gmin wybrani na zjazdach 
oddziałów gminnych ZOSP RP na terenie powiatu siedleckiego, ustępujący 
zarząd, przedstawiciele do zarządu Oddziału Powiatowego na nową kadencję 
oraz zaproszeni goście. 

W czasie spotkania wybrano 36-osobowy zarząd i 5-osobową komisję 
rewizyjną. Na czele zarządu stanęli: prezes – Mirosław Bieniek (wójt gminy 
Siedlce) i wiceprezesi Zygmunt Wielogórski (Starosta Siedlecki) i Marian 
Sekulski (wójt gminy Wodynie). Na przewodniczącego komisji rewizyjnej 
wybrano druha Adama Dziurę. 

Do władz ZOP ZOSP RP z naszej gminy zostali wybrani: Krzysztof 
Kryszczuk – do prezydium zarządu i Karol Woźniak – do komisji rewizyjnej. 
Ponadto druh Józef Orzyłowski został delegatem na ZOW ZOSP RP w War-
szawie. 
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Podczas Zjazdu zasłużonym strażakom i działaczom wręczono medale 
za zasługi dla pożarnictwa. Wśród odznaczonych był również wójt gminy 
Wiśniew – Krzysztof Kryszczuk który otrzymał Srebrny Medal „Za Zasługi 
dla Pożarnictwa”. 

Delegaci Zjazdu z gminy Wiśniew. 

Co z umowami na wywóz śmieci??? 
Od 1 stycznia 2012 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o czys-

tości i porządku w gminach, która m.in. mówi o tym, że wywozem 
odpadów będą zajmować się gminy. Samorządy mają jednak na to 
czas do 30.06.2013 r.  

Informujemy:  
- Gmina Wiśniew przejmie obowiązki wynikające z nowej ustawy 
o czystości i porządku w gminach w najpóźniejszym możliwym terminie, 
czyli od 1 lipca 2013 r. Tak więc mieszkańcy naszej gminy mogą 
podpisywać umowy z dotychczasowymi usługodawcami. 
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- Właściciele posesji muszą mieć zawartą umowę na wywóz odpadów 
z uprawnioną do takiej działalności firmą do czasu, gdy gmina nie 
przejmie obowiązków w zakresie odpadów – w naszej gminie do 
30.06.2013 r. Delegaci z gminy Wiśniew z marszałek Ewą 

Orzełowską. 

INWESTYCJE – INWESTYCJE - INWESTYCJE 
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LIKWIDACJA WYROBÓW 
AZBESTOWYCH 
ZAKOŃCZONA 

WODOCIĄG 
GOSTCHORZ - 

WIŚNIEW 
 

Zakończyły się prace związane 
z realizacją zadania pn. „Likwidacja wy-
robów azbestowych z terenu Gminy 
Wiśniew”. Zadanie zostało dofinanso-
wane w formie dotacji w kwocie 
39.582,00 zł przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie przy współudziale 
środków Narodowego Funduszu Och-
rony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
W ramach realizacji tego zadania 
przekazano do unieszkodliwienia  117,3 
Mg wyrobów zawierających azbest. 

 
10 listopada br. został pod-

pisany protokół odbioru za-
dania pn. ”Budowa sieci wo-
dociągowej w miejscowo-
ściach Gostchorz – Wiśniew”. 
Realizacja budowy sieci 
wodociągowej była możliwa 
dzięki pożyczce w kwocie 
200.000 zł z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowis-
ka i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie, umowa poży-
czki nr 0040/11/GW/P. 

ODWODNIENIA 
 

Gmina Wiśniew na wniosek Związku 
Spółek Wodnych sfinansowała zakup 
kręgów betonowych na przepusty pod 
drogami dojazdowym do łąk w miejsco-
wościach Pluty, Radomyśl, Wólka 
Wiśniewska, Mościbrody oraz Kaczory. 
Koszt inwestycji to 2.989 zł. Wymiany 
kręgów dokonał Związek Spółek 
Wodnych.  

Ponadto dokonano odmulenia rowu 
melioracyjnego granicznego pomiędzy 
sołectwami Ciosny i Wiśniew – Kolonia 
począwszy od rzeki Muchawka na odcin-
ku 650 m. Koszt tego zadania to 2275 zł. 



PRZEKAZANIE SAMOCHODU OSP ŚMIARY 

 
du. Prezes jednostki OSP Wiśniew (dotychczasowy właściciel 
samochodu) – druh Jarosław Młynarczyk  przekazał je na ręce prezesa 
OSP Śmiary – Tadeusza Dąbrowskiego, a ten przekazał je kierowcy dh 
Adamowi Ługowskiemu, który dokonał symbolicznego uruchomienia 
samochodu. Ponadto w skład załogi wchodzą: dowódca – dh Kamil 
Wielgórski oraz ratownicy dh Paweł Dąbrowski, dh Artur 
Wysokiński, dh Mirosław Wysokiński i dh Mateusz Goś. 

Następnie zabrał głos wójt Krzysztof Kryszczuk, który powiedział 
m.in. – Wierzę głęboko, że w rękach strażaków z OSP Śmiary samochód 
ten będzie zawsze sprawny i przygotowany do akcji w każdej chwili; 
będzie dobrze służył druhom z tej jednostki. Już nie raz przekonaliśmy się 
o tym, że druhowie ze Śmiar wzorowo wywiązują się ze swoich 
obowiązków. Z ochotą niosą pomoc potrzebującym.  

Jednostka OSP Wiśniew ma nowy samochód 

W  dniu  3 listopada 2011 roku Gmina Wiśniew zawarła 
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie umowę nr 0457/11/NZ/D na dofinansowanie 
realizacji zadania pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo – 
gaśniczego dla OSP Wiśniew”. Całkowity koszt zakupu samochodu 
wynosi 591.840 zł, zaś dofinansowanie w ramach zawartej umowy 
wyniesie 142.000 zł. Zakup samochodu został również dofinansowany 
z następujących źródeł: 80.000 zł - Zarząd Województwa 
Mazowieckiego, 100.000 zł - Komenda Wojewódzka Państwowej 
Straży Pożarnej, 150.000 zł – Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP 
RP, 119.840 zł - Gmina Wiśniew. 

Dane techniczne samochodu: podwozie MAN TGM 13.290 4X4 
BL, napęd 4×4, silnik wysokoprężny, moc  213kW (290 KM). 
Samochód posiada zbiornik wody o pojemności 2500 l. Samochód 
posiada tryb szosowy i terenowy. 
 

Listopad jest ważnym miesiącem dla wszystkich 
Polaków – wtedy to obchodzimy Narodowe Święto 
Niepodległości. Dla druhów z OSP Śmiary nie tylko 
ten dzień pozostanie w pamięci. 12 listopada br. 
nastąpiło przekazanie samochodu strażackiego STAR
244 tutejszej jednostce. 
 

Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 17:00 przed strażnicą 
w Śmiarach. Prezes OSP Śmiary – Tadeusz Dąbrowski powitał 
przybyłych na tę uroczystość gości: prezesa ZOG ZOSP RP 
w Wiśniewie i jednocześnie wójta gminy Wiśniew – Krzysztofa 
Kryszczuka, wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej ZOW 
ZOSP RP w Warszawie i jednocześnie przewodniczącego Rady 
Gminy Wiśniew – Józefa Orzyłowskiego, byłego prezesa ZOG 
ZOSP RP - Edwarda Dąbrowskiego, druhów z Zarządu Oddziału 
Gminnego ZOSP RP, przewodniczącego Komisji Rady Gminy ds. 
prawa, porządku publicznego, ochrony środowiska i ochrony 
przeciwpożarowej – Tomasza Dąbrowskiego i druhów OSP 
Wiśniew na czele z prezesem – Jarosławem Młynarczykiem oraz 
proboszcza parafii Śmiary – ks. Sławomira Groszka. 

Następnie, po odczytaniu historii OSP Śmiary oraz osiągnięć jej 
strażaków, zaproszono do uroczystego przecięcia wstęgi 
Krzysztofa Kryszczuka, Tadeusza Dąbrowskiego, Jarosława 
Młynarczyka, Tomasza Dąbrowskiego i Edwarda 
Dąbrowskiego. Wyróżnione osoby okazały pomoc przy 
przekazaniu samochodu strażackiego jednostce OSP Śmiary.
Kolejnym punktem było oficjalne przekazanie kluczy do samocho- 
 

Na zakończenie uroczystości prezes OSP Śmiary jeszcze raz 
podziękował tym, którzy przyczynili się do tego, iż samochód ten trafił 
właśnie do jednostki OSP Śmiary i zaprosił wszystkich obecnych 
na kolację, którą przygotowały członkinie miejscowego Koła Gospodyń 
Wiejskich. 

Druhowie ze Śmiar pragną podziękować sponsorom tej uroczystości: 
Antoniemu Jastrzębskiemu, Markowi Jastrzębskiemu, Tadeuszowi 
Jastrzębskiemu i Adamowi Żurawskiemu z miejscowości Daćbogi, 
Markowi Jastrzębskiemu z miejscowości Tworki, Mariuszowi 
Borkowskiemu i Kazimierzowi Oknińskiemu z miejscowości Mroczki, 
Piotrowi Wyrębkowi – Tartak Łupiny, Leszkowi Wierzejskiemu 
i Krzysztofowi Oknińskiemu – Ubojnia zwierząt gospodarskich 
w Plutach, Józefowi Orzyłowskiemu z miejscowości Radomyśl oraz 
Sylwestrowi Jastrzębskiemu – Tartak Domanice. 

Druhowie z jednostki OSP Wiśniew mają do dyspozycji już trzeci nowy samochód. Po lekkim samochodzie 
pożarniczym do ratownictwa technicznego i ekologicznego – zakupionym w 2004 r., i ciężkim samochodzie 
ratowniczo – gaśniczym MAN TGM 18.330 4×2.  – zakupionym w 2009 r., stan jednostki powiększył się o średni 
uterenowiony samochód ratowniczo – gaśniczy.  
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Przekazanie kluczy do samochodu. 
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Ci, którzy okazali pomoc przy przekazaniu samochodu. 
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Nowy wóz Jednostki OSP Wiśniew. 
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NASZE ZESPOŁY NA ZAOLZIU 

 W dniach 9-11 grudnia 2011 r. dwa gminne zespoły: 
Zespół Ludowy „Wiśniewiacy” i Zespół „Klubu Seniora” 
z Radomyśli brały udział w tradycyjnym Koncercie Kolęd 
w Nawsiu na Zaolziu w Czechach. 

 
Zaolzie – używana głównie w Polsce potoczna nazwa zachodniej 

części górnośląskiego Księstwa Cieszyńskiego, położonego na Śląsku 
Cieszyńskim, który w latach 1918 – 1920 należał do Polski, 
a na Konferencji w Spa w 1920 roku, po podziale Śląska 
Cieszyńskiego między Polskę a Czechosłowację, został przez 
mocarstwa przyznany Czechosłowacji (dziś Czechy). Zaolzie było 
zamieszkane głównie przez Polaków z mniejszością czeską 
i niemiecką. Nazwa pochodzi od rzeki Olzy, stanowiącej w okolicach 
Cieszyna granicę pomiędzy Polską a Czechami. Mimo nieprzychylnej 
polityki władz czeskich, żyjący tam Polacy do dziś zachowali 
łączność z krajem, podtrzymując swoją miejscową gwarę oraz 
oryginalną kulturę. 
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Seniorzy z Radomyśli. 

Działający na Zaolziu chór „Melodia” uczestniczył 23 stycznia 
2011 r. w II Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek 
„Kolędnicze Serce Polskie” organizowanym przez GOK 
w Wiśniewie. Dzięki współpracy Janiny Dołgich – dyrektor GOK 
z prezesem chóru „Melodia” panią Lidią Lisztwan zostaliśmy 
zaproszeni na Koncert Kolęd w Nawsiu na Zaolziu. 

Wczesnym rankiem 9 grudnia 2011 r. Zespół Ludowy im. 
Zbigniewa Myrchy „Wiśniewiacy”, z kapelą pod kierownictwem 
Stanisława Wróblewskiego oraz Klub Seniora z Radomyśli pod 
kierownictwem Anety Karczmarskiej, udały się w podróż do Zaolzia. 

Po przyjeździe na miejsce zostaliśmy zakwaterowani w pensjonacie 
„Kostków” w Nawsiu. Następnie w Domu PZKO zjedliśmy pyszną 
kolację. Mimo zmęczenia podróżą oba zespoły przeprowadziły 
generalną próbę przed koncertem. 

Znużeni i zmęczeni udaliśmy się na odpoczynek, żeby zebrać siły 
na kolejny dzień. W sobotę 10 grudnia powitał nas bardzo ładny 
i słoneczny dzień. Po śniadaniu udaliśmy się na wycieczkę 
do Jabłonkowa – do miasta, w którym od przeszło sześćdziesięciu lat 
odbywa się, organizowana przez Polaków mieszkających na Zaolziu,
impreza pod nazwą „Gorolski Święto”, inaczej „Gorol”. Jest to 
największa impreza folklorystyczna Zaolzia trwająca trzy dni. 
W Jabłonkowie działa zespół „Gorol”, który w przyszłym roku będzie 
obchodził 65-lecie swojego istnienia, 29 stycznia 2012 r. będziemy 
gościć zespól u nas na III MFKiP. 

Po obiedzie w Domu PZKO w Jabłonkowie oba nasze zespoły 
spotkały się z przedstawicielem chóru męskiego „Gorol”. Opowiadał  

nam o Zaolziu, o historii Polaków, którzy walczyli o tę 
ziemię. Poznaliśmy dokładnie historię miejscowości 
Jabłonków. Dowiedzieliśmy się jak obecnie żyją Polacy, 
jak walczą o swoje prawa i przywileje. Opowieść była 
przeplatana miejscowymi legendami, ciekawostkami, 
humorem i dowcipami. 

O godz. 15:00 w PZKO w Nawsiu rozpoczął się Koncert 
Kolęd, w którym udział wzięły: 

- chór żeński „Melodia” z Czech, którego prezesem jest 
Lidia Listwan, a dyrygentem Aleksandra Zeman, 

- Duet Bandurzystek – 24-letnie siostry Natalia i Irena 
Jewtuszok z Ukrainy, 

- Zespół Ludowy „Wiśniewiacy”, 
- Klub Seniora z Radomyśli. 
Wszystkie zespoły zaprezentowały wysoki poziom. 

Występy wykonawców podobały się miejscowym 
Polakom, którzy bardzo licznie przybyli na koncert. 
Następnie odbyło się spotkanie towarzyskie z zespołem 
„Melodia”, przedstawicielami gminy Nawsie i MK PZKO.

W niedzielę 11 grudnia uczestniczyliśmy we Mszy św. 
w kościele p.w. św. Józefa przy klasztorze Elżbietanek 
w Jabłonkowie. Oprawę liturgiczną (czytania i pieśni) 
przygotowały zespoły z Wiśniewa i Radomyśli. 

Po obiedzie w domu PZKO w Nawsiu udaliśmy się 
w drogę powrotną do Polski. Mimo drobnych usterek 
z autokarem, późnym wieczorem dotarliśmy cali i zdrowi 
do domu. Polakom mieszkający na Zaolziu bardzo 
serdecznie dziękujemy za gościnę. 

Halina Kantowicz
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Zespół Ludowy „Wiśniewiacy”. 
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Wspólne wykonanie kolędy. 



 

II TARGI ENERGII ODNAWIALNEJ 
Przez dwa dni – 19 i 20 listopada br. – mieszkańcy gminy Wiśniew mieli okazję do poszerzenia swojej wiedzy 

na temat wykorzystania energii odnawialnej. W Zespole Oświatowym w Wiśniewie odbyły się II Targi Energii 
Odnawialnej. Honorowy patronat nad imprezą objęli: Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski oraz Marszałek 
Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.  

Uroczystego otwarcia wystawy dokonał gospodarz gminy Wiśniew – Krzysztof Kryszczuk – 
Zainteresowanie mieszkańców naszej gminy energią pozyskiwaną z odnawialnych źródeł ciągle 
wzrasta. I słusznie. To dla nich zorganizowaliśmy kolejne już targi. Gmina Wiśniew intensywnie 
wspiera wszelkie rozwiązania chroniące środowisko naturalne. Promocja innowacyjnych rozwiązań 
dotyczących odnawialnych źródeł energii dostępnych na rynku oraz edukacja mieszkańców w zakresie 
ich wykorzystywania jest jednym z priorytetowych zadań. „Nowe źródła energii – wystawa technik 
i technologii” to hasło, które wskazuje główny kierunek targów. 

W tym roku podczas targów gościliśmy m.in.: Janinę Ewę Orzełowską – członka zarządu 
Województwa Mazowieckiego, Tomasza Skrzyczyńskiego – prezesa WFOŚiGW w Warszawie, 
Dariusza Napiórkowskiego – dyrektora Delegatury w Siedlcach Urzędu Marszałkowskiego 
w Warszawie. 

Uroczystego otwarcia targów 
dokonał wójt K. Kryszczuk.
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Zainteresowani uczestniczyli 
w wykładach.
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Do obejrzenia wystawy zachęcała pani marszałek – Ewa 
Orzełowska – Odnawialne Źródła Energii są istotnym elementem 
przyszłościowego spojrzenia na kierunek rozwoju energetyki. Obecne 
zasoby podstawowych surowców energetycznych tj. węgla, ropy czy
gazu ulegają wyczerpaniu. Powstaje zatem pytanie – co stanie się, 
gdy zabraknie tych surowców? Rozwiązaniem tego problemu są 
odnawialne źródła energii, takie jak biogaz, siła wiatru, energia 
pozyskiwana z fal morskich czy światło słoneczne.  

Ekspozycja była otwarta dla publiczności w sobotę 19 listopada 
w godzinach 10:00 – 16:00 oraz w niedzielę w godzinach 10:00 –
15:00. Swoje stoiska wystawowe prowadzili:  

- Viessmann sp. z o.o. – lider branży grzewczej, producent 
kotłów, kolektorów słonecznych, pomp ciepła, instalacji co, 
grzejników oraz Firma ESKA B. J. Kowalscy - hurtownia 
artykułów instalacyjno –  sanitarnych w Siedlcach; 
- Firma PRO – ECO INVEST S.A. zajmująca się biologicznymi 
oczyszczalniami ścieków; 
- Firma BUDERUS projektująca i produkująca instalacje grzewcze; 
- Firma HEWALEX – producent kolektorów słonecznych; 
- Międzygminny Bank Spółdzielczy w Zbuczynie Oddział 
w Wiśniewie udzielający kredytów na budowę urządzeń 
pozwalających wykorzystać odnawialne źródła energii,  
- Fundacja „Woda i Energia”; 
- Stowarzyszenie „Kapitał – Praca – Rozwój”. 
Ponadto w programie dla wszystkich mieszkańców przewidziano 
wykłady dotyczące wykorzystania energii odnawialnej. Zostały 
wyjaśnione od podstaw zagadnienia związane budową instalacji 
solarnej, pomp ciepła, mikrobiogazowni rolniczych. Mieszkańcy 
dokładnie zapoznali się z kosztami tych inwestycji.  

W sobotę dwa wykłady pt. „Zarządzanie społeczno – gospodar - 
 

czym rozwojem lokalnych społeczności i terytoriów w konte-
kście zmian klimatycznych i problemów ochrony środowiska. 
Dorobek prawny Unii Europejskiej” oraz „Wykorzystanie 
źródeł energii odnawialnej w budownictwie na obszarach 
wiejskich” poprowadził prezes Stowarzyszenia „Kapitał – Praca 
– Rozwój” Jarosław Supera. Trzecie szkolenie na temat 
„Odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym gminy 
– przykłady dobrych praktyk z krajów UE” przygotował 
Radosław Kumka – przedstawiciel firmy Viessmann. 
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Następnego dnia zagadnienia na temat: „Innowacyjne 
technologie w OZE w gminach wiejskich województwa 
mazowieckiego” przybliżyło uczestnikom Targów dwóch 
specjalistów w tej dziedzinie – Andrzej Jurkiewicz -prezes 
Zarządu eGIE Sp. z o.o. oraz Mieczysław Koch – wiceprezes 
Zarządu Stowarzyszenia Energii Odnawialnej. Program 
realizowany był przy dofinansowaniu ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie. Materiały szkoleniowe dostępne są 
na stronie www.szkolenia.seo.org.pl 

Dla tych mieszkańców, którzy nie mogli wziąć udziału 
w targach i dla wszystkich tych, którzy chcą poszerzyć swoją 
wiedzę na temat energii z odnawialnych źródeł, 
przygotowaliśmy w Urzędzie Gminy Wiśniew kącik, gdzie 
dostępne są ulotki poświęcone tej problematyce. 
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Wyniki inwentaryzacji gniazd bociana białego  
na obszarze gminy Wiśniew w 2011 roku 

Przemierzając wzdłuż i wszerz teren gminy Wiśniew 
ze zdziwieniem można odkryć na jej terenie kilka plastikowych 
gniazd wraz liczną bocianią rodzinką lub samych bocianów 
dumnie prężących piersi w przydomowych ogródkach. Trudno 
powiedzieć, czy jest to chęć zrealizowania marzenia o posiadaniu 
bocianiego gniazda na własnej posesji, czy też znak naszych 
czasów, gdzie plastikowe gadżety stanowią coraz częściej 
substytut - dodajmy pożądany, bo nie brudzi i nie przeszkadza –
prawdziwej przyrody. Jednak mało kto wie, że tak powszechnie 
spotykany na terenie gminy Wiśniew bocian biały (Ciconia 
ciconia) jest gatunkiem zagrożonym, który podlega ochronie na 
mocy przepisów m.in. ustawy o ochronie przyrody, kilku 
europejskich konwencji dotyczących ochrony dziko żyjących 
gatunków fauny i flory, a także wymienianym w tzw. Dyrektywie 
Ptasiej Unii Europejskiej. 

Warto wiedzieć, że bocian jest gatunkiem bezpośrednio 
reagującym na zmiany środowiska, a zwłaszcza na zmieniającą się 

Wszystkie zauważone gniazda znajdują się w bliskim 
sąsiedztwie ludzkich zabudowań, gdyż najdalej położone 
gniazdo znajduje się około 150 metrów od budynku 
mieszkalnego.  

Zdecydowana większość gniazd (43%) na terenie gminy 
Wiśniew jest położona na słupach elektroenergetycznych 
biegnących wzdłuż dróg stanowiących oś zabudowy każdej 
miejscowości. W stosunku do innych gmin powiatu 
siedleckiego, w gminie Wiśniew stosunkowo dużo gniazd było  

dostępność zasobów pokarmowych. Istotne zmiany 
w środowisku mają bezpośredni wpływ na efekty lęgów u 
tego gatunku, w związku z czym stan bocianiej populacji 
oddaje bardzo dobrze stan środowiska i można go uznać 
za gatunek wskaźnikowy. Dlatego warto prowadzić 
systematyczne badania liczebności bocianów. 

Wyniki tych badań pozwalają monitorować stan całej 
populacji na danym terenie i przygotowywać programy 
ochrony gatunku lub też terenów jego żerowania. W Polsce są 
przeprowadzane od 1974 roku w cyklu dziesięcioletnim tzw. 
cenzusy czyli liczenia gniazd bociana białego występujących 
na danym terenie, w tym wypadku na obszarze całego kraju. 
Zebrane dane są następnie redagowane i publikowane na 
łamach różnych publikacji prasowych i książkowych. Jednak 
czytelnik spotka się w nich najczęściej z danymi 
zagregowanymi do poziomu powiatu lub całego 
województwa przez co może być zawiedziony gdyby chciał 
poznać liczbę boćków żyjących w jego najbliższym otoczeniu 
(na terenie gminy lub miejscowości). Dlatego warto jak 
najczęściej zbierać i publikować dane cząstkowe, które 
pozwolą na ocenę stanu lokalnej populacji jak również będą 
podstawą do analiz w ramach powiatu czy całego 
województwa. W 2011 roku na obszarze gminy Wiśniew 
zostało zinwentaryzowanych 49 gniazd bociana białego, być 
może jest to liczba niepełna gdyż właściwe liczenie gniazd 
odbywało się w pierwszej połowie lipca i gęste listowie 
na drzewach zapewne skryło jakiś bocieniec przed oczami 
ciekawego obserwatora. 
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gniazd zajmuje Wiśniew oraz Stare Okniny, obie miejscowości z 4 
gniazdami. Dwie miejscowości nie posiadały w 2011 roku żadnych 
bocieńców. Przestrzenne rozmieszczenie gniazd bociana białego 
na terenie gminy Wiśniew przedstawia mapka z poprzedniej strony. 
W 2011 roku średnie zagęszczenie par bociana białego na 100 km2 
(StD) wyniosło dla obszaru gminy Wiśniew 31,75 pary na 100 km2. 

 

umiejscowionych na drzewach liściastych, naliczono ich 9 
i stanowiły one łącznie 18% wszystkich zinwentaryzowanych 
gniazd. Inne mniej popularne miejsca, na któ-rych bociany 
zbudowały sobie gniazdo to słupy wolno stojące, dachy 
zabudowań gospodarczych, a także wysoki komin przemysłowy 
znajdujący się przy drodze krajowej nr 63, w Wiśniewie.  
Pomimo tego, że napowietrzne linie elektroenergetyczne są 
śmiertelnie niebezpieczne dla bocianów można powiedzieć, że 
bociany na dobre zadomowiły się na gniazdach budowanych
na słupach elektroenergetycznych i co roku za pewne procent 
takich gniazd będzie wzrastał, gdyż jak pokazują wyniki 
ostatniego ogólnopolskiego cenzusu gniazd bociana białego 
przeprowadzonego w 2004 roku jest to tendencja mająca charakter 
trwały i obejmujący coraz większe regiony Polski.  

Obszar gminy Wiśniew nie jest zagłębiem bocianim jednak 
bocianom gniazdującym na jej terenie pokarmu nie powinno 
brakować gdyż 28 % wszystkich gruntów stanowią łąki i pastwiska, 
a bociany również żerują poza ich obszarami. Jednak struktura 
użytkowania gruntów cały czas ulega zmianom i w przyszłości areał 
żerowisk może wskutek antropopresji ulec znacznemu zmniejszeniu. 

Wykonując prace spisowe spotkałem się z licznymi gestami 
pomocy i w tym miejscu chciałbym podziękowań tym wszystkim 
osobom, które udzieliły mi wsparcia oraz informacji. Niestety 
w trakcie prac nie obeszło się również bez trudności. Pomijając 
spuszczane luzem psy, groźnych ras, główną trudnością nie zawsze 
skutecznie przezwyciężoną okazało się uzyskanie numerów posesji, 
na terenie których znajdowały się poszczególne gniazda gdyż 
na wielu budynkach mieszkalnych brakowało umieszczonego 
w widocznym miejscu numeru. Chciałbym zaapelować do miesz-
kańców gminy Wiśniew czytających ten artykuł o zawieszenie 
brakujących tablic z numerami na przedniej elewacji domów gdyż 
pomijając konsekwencje prawne i finansowe ich nieobecności, 
pozwalają one by poczta dotarła na czas do adresata, a służby 
ratunkowe mogły szybko udzielić ewentualnej pomocy.  

W porównaniu do roku 2004 liczba gniazd znajdujących się 
na obszarze gminy Wiśniew powiększyła się o 10 sztuk (dane 
otrzymane z „TP Bocian”), ale oczywiście nie wszystkie gniazda 
były zajęte przez pary lęgowe jak również nie wszystkie pary 
dochowały się potomstwa. Łącznie w 2011 roku na terenie gminy 
Wiśniew można było spotkać ponad 160 dorosłych i młodych 
bocianów zajmujących 40 gniazd. Jeśli mowa o młodych 
bocianach odchowanych na obszarze gminy Wiśniew to 
zanotowano odpowiednio: 7 gniazd z 4 młodymi (HPm4), 11 z 3 
młodymi (HPm3), 12 z 2 młodymi (HPm2), 2 z 1 młodym (HPm1) 
oraz siedem gniazd gdzie nie udało się ustalić dokładnej liczby 
młodych (HPx). Niestety aż 10 gniazd pozostało pustych lub nie 
było w nich młodych bocianów. Na terenie gminy zdarzyły się 
także gniazda gdzie bociany zabiły swoje młode wyrzucając je 
z gniazda bądź wyrzuciły już zalężone jaja. Znalazły się także 
gniazda, o które bociany toczyły walki. Niestety na obszarze 
gminy Wiśniew nie występuje tzw. gniazdowanie kolonijne, 
a więc skupienia co najmniej 5 gniazdujących par w jednej 
miejscowości przy odległości nieprzekraczającej 200 m. 
Największą liczbą gniazd bocianich mogą poszczycić się Ciosny, 
gdzie łącznie z przysiółkiem Baranek stwierdzono 5 gniazd ale nie 
spełniły one warunku odległości oraz Wiśniew - Kolonia, gdzie 
również  na terenie całego obrębu ewidencyjnego znajdowało się 
w 2011 roku 5 bocieńców. Kolejne miejsce pod względem liczby  

Ten rok należy uznać za udany dla bocianów gniazdujących 
na obszarze gminy Wiśniew, gdyż na każdą parę bocianów 
przypadło średnio 2,18 odchowanego młodego co zapewnia stabilny 
rozwój całej populacji. Jak jednak pokazuje przykład Europy 
Zachodniej sytuacja może bardzo szybko ulec diametralnej 
przemianie, dlatego jeśli nie chcemy by następne pokolenia Polaków 
oglądały tylko plastikowe bociany, należy dążyć do intensyfikacji 
działań ochronnych gatunku i stale monitorować wielkość populacji 
bociana białego nie tylko na terenie jednej lub kilku gmin ale 
i całego kraju.  

Paweł Ługowski

UWAGA!!!  Rusza 7. edycja Programu 
Wspierania Aktywności 

Lokalnej  „Razem Możemy 
Więcej”

Mazowiecki  Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa 
w Warszawie  
przypomina: 

- Uprawa bulw ziemniaków w Polsce oraz przemieszczanie ich wewnątrz Unii 
Europejskiej może być prowadzona wyłącznie przez podmioty wpisane do rejestru 
przedsiębiorców, prowadzonego przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa. 
- Do każdego opakowania bulw ziemniaków musi być dołączony numer producenta 
i dystrybutora dotyczący wpisu do tego rejestru oraz numer powiatu, na terenie którego 
uprawiane były bulwy ziemniaków. 
- Ziemniaki przemieszczane do krajów Unii Europejskiej, muszą być zaopatrzone 
w „Zaświadczenie potwierdzające niewystępowanie bakterii Clavibacter michiganensis
ssp. sepedonicus (bakterioza pierścieniowa ziemniaka)” wydawane przez Wojewódzkiego 
Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych. 
- Ziemniaki przemieszczane do krajów trzecich, muszą spełniać wymogi kraju 
przeznaczenia i być zaopatrzone w świadectwo fitosanitarne, wydawane przez 
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa. 
 
Szczegółowych informacji udziela Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa w Warszawie lub najbliższa jednostka WIORiN. Wykaz wszystkich 
jednostek na stronie 

Organizatorem Programu jest 
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi 
Polskiej. Celem projektu jest 
promowanie postaw i aktywności 
obywatelskiej wśród mieszkańców 
terenów wiejskich. O dotacje na rea-
lizację lokalnych inicjatyw spo-
łeczno-kulturalnych mogą ubiegać 
się organizacje pozarządowe i pod-
mioty kolegialne działające na te-
renach wiejskich. 

 
Wnioski można składać  

Do 5 stycznia 2012 r. 
 

W 7. edycji programu, EFRWP
przeznaczył na granty 300 tys. zł. 
Szczegóły na naszej stronie 
internetowej 

www.piorin.gov.pl. 
 

Teresa Alicja Nowakowska
Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa www.wisniew.pl

w Warszawie
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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. 
 

TEL. 25  641  76  49

 

Wiadomości sportoweO G Ł O S Z E N I A 
TURNIEJ SZACHOWY

20 listopada 2011 r. w sali Gminnego 
Ośrodka Kultury w Wiśniewie odbył się X  
Turniej Szachowy z Okazji Święta Odzyskania 
Niepodległości. 

29 stycznia 2012 roku w sali widowiskowej GOK odbędzie się  
III Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek  

„Kolędnicze Serce Polskie”. 
Zawody rozegrano systemem ,,każdy 

z każdym’’ (po 15 minut na zawodnika). Pierwsza 
trójka przedstawia się następująco: I miejsce 
wywalczył Andrzej Kurek - ŁKS Orlęta Łuków, 
II – Mariusz Romanowski – GOK Wiśniew, III 
– Edward Witan – ŁKS Łuków.  

 Zapraszamy do udziału zespoły, solistów oraz grupy teatralne i śpiewające. 
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do GOK-u w Wiśniewie. Wszelkie informacje 

udzielane są pod nr tel. 25 641 73 11, 668 472 902. 
 
 

Turniej sędziował Franciszek Jurzyk. 
Nagrody, dyplomy i puchar wręczył gminny 
animator sportu – Rober Pierog.  

31 grudnia 2011 r. w GOK-u odbędzie się  
BAL SYLWESTROWY.  

Serwujemy gorące dania, przystawki, napoje, owoce.  
Zgłoszeń prosimy dokonywać pod nr tel. 25 641 73 11, 668 472 902. TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO 

Konkurs W piątek 25 listopada 2011 r. w GOK-u 
w Wiśniewie odbył się Otwarty  Turniej Tenisa 
Stołowego o Puchar Wójta Gminy Wiśniew. 

 
„Dekoracja Bożonarodzeniowa 

 – gmina Wiśniew w świątecznym nastroju” Uroczystego otwarcia turnieju dokonał, 
zastępca wójta Józef Romańczuk. Zawody 
przeprowadzono systemem ,,każdy z każ-dym’’. 
Do turnieju przystąpiła sama elita tenisa z terenu 
gminy Wiśniew, w tym dwie panie, wielkie 
brawa. 

 
 
 

Wójt Gminy Wiśniew ogłasza III edycję konkursu „Dekoracja 
Bożonarodzeniowa – gmina Wiśniew w świątecznym nastroju”. 

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

Po długotrwałej, bardzo zaciętej walce 
sportowej wyłoniono pierwszą trójkę:  III miejsce 
– Wiesław Wiśniewski z Wólki Wiśniewskiej, II 
– Sylwia Borkowska z Ra-domyśli, natomiast 
złoto wywalczył Radosław Bazak z Mościbród. 
Zwycięzcy otrzymali dyplomy i upominki, 
a Radek Bazak  za zajęcie I miejsca otrzymał 
puchar, który w imieniu wójta wręczył  Robert 
Pierog. 

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. Zawody stały na bardzo wysokim poziomie 

i dostarczyły nie lada emocji, zarówno tenisistom 
jak i gorąco dopingującym ich kibicom. 
Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów. 

Sposoby zgłaszania do konkursu:  * osobiście do Urzędu Gminy 
Wiśniew, pok. 3, * telefonicznie, tel. 25 641 73 13 wew. 107, * pocztą 
elektroniczną: promocja@wisniew.pl lub pocztą tradycyjną. 

Kryteria oceny: efektowność dekoracji w dzień i wieczorem, ład i po-
rządek wokół posesji, nawiązanie do tradycji, ogólne wrażenia i atrakcyjność 
zaprezentowanych elementów świąteczno – noworocznych, inne rozwiązania 
warte naśladowania. 

 
Dwa dni później, tj. 27.11.2011 r., gmina 

drużyna tenisa w składzie: Wiesław Wiśniewski, 
Radosław Bazak, Ewelina Bazak, Arkadiusz 
Bancyrek i Kamila Wiśniewka wzięła udział 
w Międzygminnym Turnieju Tenisa Stołowego, 
który odbył się w Skórcu. Po zaciętej rywalizacji 
nasza drużyna zajęła zaszczytne III miejsce. 
Serdecznie gratulujemy!!!  

Termin zgłoszenia do 31 grudnia 2011 r. 
W konkursie przyznane zostaną nagrody rzeczowe za zajęcie I, II i III 

miejsca oraz wyróżnienia. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie 
internetowej www.wisniew.pl Zapraszamy wszystkich do udziału w kon-
kursie. 

 

Telefony 
do Urzędu Gminy  

 
25 - 641 – 73 – 13 

25 - 641 – 73 – 23 

 
 
 

fax 25 – 740 – 55 – 62 
 

 WÓJT GMINY 
WIŚNIEW NUMERY  WEWNĘTRZNE 

101 – Sekretariat 
PRZYJMUJE 

INTERESANTÓW  
104 – Gospodarka 

Komunalna 
W KAŻDY CZWARTEK106 – GOPS (zasiłki 

rodzinne) w godz. 10.00 – 17. 00 
107 – U S C 

108 – Podatki 
110 – GOPS (kierownik) PRZEWODNICZĄCY  

112 – Inwestycje RADY GMINY WIŚNIEW113 – Oświata Centrum Kształcenia DYŻURUJE  114 – Ewid. gospodarcza 
W KAŻDY CZWARTEK

 w godz.  14.00 – 17.00 
  na Odległość 

 

Zapraszamy na stronę  * * * 
e-mail:ug@wisniew.pl tel. 25 641 70 54 w  Urzędzie Gminy Wiśniew www.wisniew.pl 
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Nowy rok tuż tuż, a w nim... 
Grudzień już prawie za nami. W tym roku uczestniczyliśmy w wielu gminnych 

uroczystościach i imprezach. A co przyniesie nam nowy – 2012 rok? – Popatrzymy. 
29 stycznia 5 sierpnia 

III Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek „Kolędnicze 
Serce Polskie”  

VI Festiwal Kapel Ludowych  
(skwer przed Urzędem Gminy Wiśniew) 

(sala widowiskowa GOK Wiśniew) Stało się już tradycją, że gmina Wiśniew w pierwszą niedzielę sier-
pnia jest organizatorem Mazowieckiego Festiwalu Kapel Ludowych. 
W tym roku odbędzie się on już po raz szósty. Umilać niedzielne 
popołudnie będą soliści i kapele z Mazowsza i Podlasia. Repertuar 
dowolny, obowiązkowa - „Polka Wiśniewska”. 

Już po raz trzeci zapraszamy do Wiśniewa na wspólne kolędowanie. 
Jest to wspaniałe przedsięwzięcie, ponieważ piękna forma kolędy 
i pastorałki stawowi w dorobku muzycznym, ale i kulturowym, swoistą 
werwę łączącą pokolenia, zapewniającą jedność i ciągłość kulturową, 
wzbogacającą głębię doznania duchowego. W Festiwalu wezmą udział 
zespoły i grupy kolędnicze z Polski, Ukrainy i Litwy oraz Czech. 
Na imprezę zapraszamy w każdą ostatnią niedzielę stycznia. 

2 września 
Dożynki 2012 Gminy Wiśniew  

(plac przy ZO w Śmiarach) 
3 maja Święto Plonów w naszej gminie, jak co roku obchodzić będziemy 

w pierwszą niedzielę września, ale tym razem spotkamy się w Śmia-
rach. Świętowaniu towarzyszyć będzie festyn, podczas którego 
rozstrzygnięte zostaną liczne konkursy oraz wręczone zostaną 
odznaczenia wyróżniającym się i zasłużonym rolnikom z terenu gminy. 
Różnorodność artystyczna festynu sprawia, że program znajduje 
bardzo liczne grono odbiorców zarówno w starszym, jak młodszym 
wieku. Imprezę zakończy – tradycyjnie – pokaz sztucznych ogni. 

Festyn Rodzinny „Mama, tata i ja”  
(plac przy remizie OSP w Gostchorzy) 

Impreza zorganizowana przez Koło Gospodyń Wiejskich 
zapoczątkuje cykl corocznych spotkań integracyjnych mieszkańców. 
W programie zaplanowane są gry, zabawy, pokazy oraz loteria. 

7 czerwca 
Dzień Rodziny  

15 września (świetlica Śmiary) 
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Śmiarach zapraszają po raz 

drugi na spotkanie, które stanowiące  doskonałą okazję do promocji 
produktów lokalnych, tradycyjnych i regionalnych. 

V Święto Chleba  
(GOPTK w Wólce Wiśniewskiej) 

Już po raz piąty, z inicjatywy Koła Gospodyń Wiejskich w Wólce 
Wiśniewskiej, odbędzie się prezentacja oraz degustacja różnego 
rodzaju pieczywa oraz własnoręcznie przygotowanych wypieków 
i potraw domowych m.in. smalcu, blacharza czy drożdżaków.  

10 czerwca 
60 – lecie KGW w Radomyśli i Zabłociu 

(CIE w Radomyśli) 
Podczas tej imprezy promocyjno-integracyjnej świętować będziemy 

60 – lecie istnienia miejscowego KGW. W programie m.in. blok 
rozrywkowy i konkursowo - zabawowy, program artystyczny 
przygotowany przez gospodynie. 

23 września 
Święto ziemniaka i kukurydzy  

(Świetlica wiejska w Mroczkach) 
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Mroczkach zapraszają już po 

raz piąty na Święto Ziemniaka i Kukurydzy. Jest to kolejna impreza 
w naszej gminie, której inicjatorkami są Panie z KGW. Tutaj 
w Mroczkach prezentowane są potrawy których składnikami są 
ziemniaki i kukurydza. Impreza o zasięgu lokalnym ma za zadanie 
integrować i aktywizować mieszkańców. W ubiegłym roku impreza 
połączona została z rajdem rowerowym, który zgromadził wielu 
miłośników przejażdżek rowerowych. Czym gospodynie zaskoczą nast. 
Tym razem? – Przekonajmy się. 

17 czerwca 
Święto owoców lasu  

(Wiejski Dom Integracji w Borkach – Paduchach) 
Powstałe w ubiegłym roku KGW w Borkach – Paduchach zaprasza 

na pierwsze „Święto owoców lasu”. Impreza adresowana jest 
do mieszkańców naszej gminy i nie tylko. Program zapowiada się 
bardzo bogato, m.in. programy artystyczne, zabawy, konkursy 
i zabawa taneczna. Szczegóły już wkrótce. 

24 czerwca 30 września 
V Międzygminne Zawody Sportowo – Pożarnicze  Złote Gody 

(Seroczyn, gm. Wodynie) Jak co roku Wójt Gminy Wiśniew zaprasza wszystkie pary 
małżeńskie z terenu naszej gminy obchodzące w tym roku 50. rocznicę 
zawarcia związku małżeńskiego na uroczystość „Złotych Godów”, 
podczas której jubilatom  wręczone zostaną medale za długoletnie 
pożycie małżeńskie. 

Już po raz piąty strażacy - ochotnicy z gminy Wiśniew i gminy 
Wodynie rywalizować będą o SUPER PUCHAR ufundowany przez 
wójtów obu gmin. Zawody rozrywają się w dwóch konkurencjach: 
ćwiczenie bojowe i sztafeta pożarnicza z przesz-kodami. Dotychczas 
strażacy z Wiśniewa dwukrotnie wywalczyli główną nagrodę. 
Ciekawe, jakich emocji dostarczą nam tym razem. W ubiegłym roku 
zawody odbyły się w Wiśniewie. W tym roku zapraszamy 
do Seroczyna. 

7 października 
Dzień Jesieni  

(Świetlica wiejska w Śmiarach) 
Widać, że Koło Gospodyń Wiejskich w Śmiarach działa bardzo 

prężnie. Panie już po raz drugi w tym roku zapraszają na imprezę. 
„Święto Jesieni” to pierwszy znak, że lato wprawdzie odeszło, jednak 
w Śmiarach nie jest to powód do zmartwień. Niedzielne popołudnie 
spędźmy razem. Święto Jesieni, nawiązując do tradycji dożynek, jest 
znakomitą okazją do promocji terenów wiejskich oraz do podzielenia 
się zasobami swych spiżarni, piwnic i spichlerzy. 

15 lipca 
VI Festiwal Kuchni Regionalnej „Z wiśniowym smakiem”  

(skwer przed Urzędem Gminy Wiśniew) 
Festiwal Kuchni Regionalnej „Z wiśniowym smakiem” to pokaz 

i degustacja lokalnych wyrobów kulinarnych. Celem Festiwalu jest 
promocja gminy Wiśniew w regionie poprzez rozpowszechnianie 
najlepszych potraw, produktów i nalewek - obowiązkowo z wiśni, 
które co roku aspirują do miana nie tylko lokalnych specjałów. 
Podczas festiwalu nagradzani są autorzy najsmaczniejszych potraw - 
wszyscy zaproszeni goście mają możliwość ich degustacji. 
Prezentowany jest także dorobek kulturalny naszego regionu, występy 
zapowiedziały znakomite zespoły. Zapraszamy na kulinarno-
kulturalną ucztę w każdą trzecią niedzielę lipca. 

16 grudnia 
Jarmark Bożonarodzeniowy  

(plac przed Urzędem Gminy Wiśniew) 
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Niepowtarzalny klimat zakupów, świąteczne iluminacje i sceno-
grafia przyciągają poszukujących gwiazdkowych prezentów i deko-
racji. Podczas imprezy, organizowanej tradycyjnie w trzecią niedzielę 
grudnia, będzie można obejrzeć i nabyć: stroiki świąteczne, dekoracje 
Bożonarodzeniowe oraz ozdoby choinkowe. Odbędą się pokazy 
rzemiosł artystycznych i degustacje potraw wigilijnych.  

 
 



Z Ł O T E  I  D I A M E N T O W E  G O D Y
 16 października 2011 roku, tym razem w Gospodarstwie Agroturystycznym „Dukat” w Borkach –

Kosiorkach, odbyła się uroczystość Złotych oraz Diamentowych Godów. Na spotkanie zostało 
zaproszonych 11 par obchodzących jubileusz 50-lecia małżeństwa oraz 2. pary świętujące 60. rocznicę 
zawarcia związku małżeńskiego. 

- Jest to niezwykły jubileusz, który jest 
sukcesem nie tylko Państwa, ale również 
Waszych najbliższych – powiedział wójt gminy 
Krzysztof Kryszczuk. – Jesteście wzorem 
do naśladowania dla wielu młodych małżeństw 
oraz tych, którzy zamierzają w ten związek 
wstąpić niebawem. Życzę Wam, Szanowni 
Jubilacji, jeszcze wielu radosnych i ciepłych dni 
przeżytych w zdrowiu i wzajemnej miłości.  

Uroczystego wręczenia medali za długoletnie 
pożycie małżeńskie w imieniu Prezydenta RP 
dokonał wójt gminy, a przewodniczący Rady 
Gminy Wiśniew – Józef Orzyłowski oraz 
zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 
w Wiśniewie – Marlena Salach wręczyli 
Jubilatom kwiaty oraz upominki ufundowane 
przez samorząd gminy Wiśniew. 
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W tym roku świętowali z nami Państwo: 
Stanisława i Tadeusz Ługowscy zam. Borki-
Kosiorki, Lucyna i Edward Ławeccy zam. 
Borki-Paduchy, Teresa i Krystian Grzywa-
czowie zam. Ciosny, Barbara i Henryk  

Pamiątkowa fotografia. 

Jastrzębscy zam. Daćbogi,  Jadwiga i Jan Mazurkowie zam. 
Helenów, Anna i Antoni Jurzykowie zam. Kaczory, Marianna 
i Wincenty Zemłowie zam. Mościbrody, Jadwiga i Andrzej 
Radomyscy oraz Helena i Stanisław Wyczółkowscy zam. 
Radomyśl, Teresa i Marian Trochimscy zam. Wiśniew-Kolonia. 

Krojenie tortu rozpoczęli najmłodsi spośród Jubilatów – Państwo 
Helena i Stanisław Wyczółkowscy z Radomyśli. 

Całą uroczystość umilał Zespołu Ludowy im. Zbigniewa 
Myrchy „Wiśniewiecy”. 

Niestety, ze względów zdrowotnych, nie wszystkim parom 
udało się przybyć na tę uroczystość. Dlatego też wójt Krzysztof 
Kryszczuk odwiedził Jubilatów w domu i tam wręczył małżonkom 
medale. Byli to Państwo Regina i Ryszard Malarscy zam. 
Łupiny. 

Ponadto w uroczystości wzięły udział dwie pary małżeńskie –
Helena i Stefan Piechotka zam. Lipniak oraz Bronisława 
i Stanisław Grzegrzółka zam. Mościbrody, którzy przeżyli 
w związku małżeńskim 60 lat. 

Wszystkim Jubilatom jeszcze raz bardzo serdecznie gratulujemy 
wspaniałego jubileuszu. 

Wszystkim parom zgromadzeni goście odśpiewali tradycyjne 
„Sto lat!”, a następnie na sali pojawił się tort weselny. 

 

W środę 30 listopada 2011r. w sali sportowej Zespołu 
Oświatowego w Radomyśli odbył się Gminny Turniej Siatkówki 
Dziewcząt  i Chłopców szkół gimnazjalnych. 

GMINNY TURNIEJ SIATKÓWKI 

 
Zarówno w turnieju pań jak i panów, mecze rozegrane zostały 

systemem ,,każdy z każdym’’. 
A oto wyniki zmagań dziewcząt:  

ULKS Radomyśl – UKS Śmiary     2:0   (25:20) (25:11)  
ULKS Radomyśl – UKS Wiśniew  0:2   (20:25) (17:25)  
UKS Śmiary -UKS Wiśniew           0:2   (13:25) (17:25)  

Podsumowując: I miejsce dla zespołu  z Wiśniewa, II ULKS 
Radomyśl III – UKS Śmiary. 

Poniżej prezentujemy rezultaty chłopców: 
ULKS Radomyśl – UKS Śmiary    1:2   (23:25) (25:19) ( 12:15) 
ULKS Radomyśl – UKS Wiśniew  2:1   (22:25) (25:19) (15:12) 
UKS Śmiary -UKS Wiśniew           1:2  (6:25) (26:24) (10:15) 

Każda z drużyn wygrała po jednym meczu i o kolejności miejsc 
decydowały ,,małe punkty’’ uzyskane w poszczególnych setach.  I UKS 
Wiśniew, II ULKS Radomyśl III – UKS Śmiary. 

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

Zwycięska drużyna z ZO w Wiśniewie. 
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